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บทคัดย่ อ
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมในการดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายแบบองค์รวม ๒) เพื่อศึกษาการจัดการเพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์
รวมของ วัดค�ำประมง อ�ำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ๓) เพื่อศึกษาผลการจัดการ
เพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวมของ วัดค�ำประมง อ�ำเภอพรรณนานิคม
จังหวัดสกลนคร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสารและเชิงคุณภาพ โดยเชิงเอกสารใน
ส่วนของหลักพุทธธรรมในการดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเนือ้ หาตามทีป่ รากฏ
ในพระคัมภีร์ และแนวการดูแลหลักพุทธธรรมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ท�ำอยู่ใน
ปัจจุบัน ในเชิงปฏิบัติการและการประยุกต์หลักพุทธธรรม ได้ศึกษาข้อมูลจากการสังเกต
สัมภาษณ์ การมีสว่ นร่วม เพือ่ ศึกษาการจัดการเพือ่ ดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์
รวม วัดค�ำประมง จังหวัดสกลนคร
ผลการวิจัยพบว่า การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่วัดค�ำประมง การดูแลผู้ป่วยทาง
ด้านกายมีความสอดคล้องกับหลักธรรม สัปปายะ๗ ประกอบด้วย ๑) อาวาสสัปปายะ ที่
เงียบสงบ มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูป้ ว่ ย ญาติผปู้ ว่ ย ๒) โคจรสัปปายะ ทีไ่ ม่ไกลจาก
ชุมชนในการหาสิ่งที่จ�ำเป็นมาใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ๓) ภัสสสัปปายะ พูดคุย ท�ำสิ่งที่เป็น
ประโยชน์.ให้แก่กัน ๔) ปุคคลสัปปายะ บุคคลที่เหมาะกัน คือ อยู่กับผู้ป่วยและญาติที่เป็น
มะเร็งเหมือนกัน ท�ำให้รู้สึกว่า ไม่อ้างว้างโดดเดี่ยว ๕) โภชนสัปปายะ มีอาหารและยา
ก

สมุนไพรรักษาทีเ่ หมาะกับสุขภาพของผูป้ ว่ ยมะเร็ง ๖) อุตสุ ปั ปายะ อากาศทีบ่ ริสทุ ธิเ์ หมาะ
กับการฟื้นตัวของคนไข้ ๗) อิริยาปถสัปปายะ มีกิจกรรม การเคลื่อนไหวที่ผ่อนคลาย
วิธีการดูแลทางจิตใจของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย มีหลักธรรมพุทธธรรมใหญ่ ๔
หลักธรรมทีไ่ ด้ถกู กล่าวถึงคือ ๑)ไตรลักษณ์ ๒)โยนิโสมนสิการ ๓) การพิจารณามรณานุสติ
๔) การภาวนาโดยใช้อานาปานสติ ๕) การอยู่กับโลกธรรม ๘ โดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ
ตามสภาพพื้นฐานของคนไข้และญาติคนไข้ ที่มีพื้นฐาน ความคิดความเชื่อ และทัศนคติที่
แตกต่างกัน
การจัดการผู้ดูแลหลักคือพระจิรธัมโม ภิกขุ (ภิบาลพักตร์นิธี) ใช้วิธีการดูแลผู้ป่วย
โดยสอนเริ่มตั้งแต่การปฎิบัติตนที่ถูกต้องของผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ปรับสภาพจิตใจที่เศร้า
หมอง ให้มีความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ดนตรีบ�ำบัด สวดมนต์ร่วมกัน สร้างมิตรภาพ
และก�ำลังใจร่วมกัน ผ่านความเป็นอยู่ในชีวิตประจ�ำวันอย่างเกื้อกูลภายในวัดค�ำประมง
หลักธรรมที่มีเทคนิคในการสอนท�ำให้ผู้ฟังผ่อนคลายทุกข์จากความเจ็บป่วยทางกายและ
ใจ พิธีกรรมต้มยาสมุนไพร การฝึกสมาธิโดยใช้มรณานุสติ รวมถึงการเรียนรู้ความจริงเชิง
ประจักษ์ คือการร่วมสวดมนต์ให้กับคนไข้หนักที่ใกล้เสียชีวิต ท�ำให้เห็นสัจธรรมของชีวิต
และเกิดความปล่อยวาง เกิดปัญญาในการด�ำเนินชีวิตที่เหลือของตนเองอย่างมีความสุข
ผลลัพธ์ตอ่ สุขภาพทางกายและใจ สรุปได้วา่ ความรับรูต้ อ่ การเจ็บป่วยทางกายของ
ผู้ป่วยเป็นไปในทางที่ดีขึ้น รับประทานอาหารได้มากขึ้น หน้าตายิ้มแย้ม ร่างกายสดชื่น
ก้อนเนื้อมะเร็งนิ่มลง ส่วนผลลัพธ์ความทุกข์ทางใจ ทุกข์น้อยลง เกิดความปล่อยวาง มี
ความตั้งใจที่จะต่อสู้กับโรคร้ายแต่ในขณะเดียวกันถ้ามีอาการลุกลามมากขึ้น ก็สามารถ
ยอมรับและพร้อมที่จะจากไปอย่างสุข
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Abstract
The purposes of this thesis were as followed 1) to study a method in holistic care of end stage cancer patients. 2) To explore the management in holistic
care of end stage cancer patients from Buddhist Teaching at Wat Kampramong,
Sakonnakhon province. 3) To find out the results of holistic care for end stage
cancer patients by wat Kampramong, Sakonnakhon Province.
This research war a documentary research and a qualitative research. A
documentary research was the texts from the holy scripture and the guideline of
modern caring for end stage cancer patients. The other qualitative research was
from observation, in-depth interview and participation in the holistic care for end
stage cancer patients .
The results showed that the method in taking care of end stage cancer
patients include the aspects of relaxation which nourishes both the body and
ค

mind:

1) suitable shelter 2) sufficient nutrients 3) verbal interactions with others
regarding the good teachings 4) Meeting with virtuous individuals 5) food and
drug suitable consumption 5) just temperature that is not too hot or too cold 7)
sufficient movements and postures, including herbal treatments.
The method of mental care for end stage cancer patients deployed the
use of Buddhist Teachings in five main Buddhist doctrines: 1) Marker 2) Critical
Reflection 3) dying consideration 4) breathing mindfulness 5) eight worldly conditions
The method of holistic care showed that Pra. Jirathummo administered
Buddhist Teachings to support the body and mind of end stage cancer patients.
Furthermore, this methods were also explored in these activities; music therapy,
praying in groups, or making friends to support each other within the temple
through daily routines, brewing of herbal medicine. Additionally, the effectiveness
of studying in Buddhist teachings through Pra. Jirathummo who was skilled in
preaching to relieve pain.
The result of holistic care for end stage cancer patients showed that the
patients and relatives changed their behavior from negative thoughts. In addition,
the result care be concluded as the majority of those who came for treatment
within Kampramong Temple, Sakonnakhon province have shown positive results.
The patients felt that their stress were released. They also were able to live in the
very present moment through the world. Additionally, they were practicing self
and making charities for the others for their remaining life.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์นี้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือสนับสนุนจากบุคคล
หลายฝ่ายที่ได้ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำแนวทางในการค้นคว้าวิจัย และอ�ำนวนความสะดวก
ต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยขอแสดงความขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
กราบขอบพระคุณ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี พระศรีสิทธิมุนี คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานและสาวิกาสิกขาลัย ที่
สนับสนุนการศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวติ และท�ำให้
ผู้วิจัยมีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้
กราบขอบพระคุณ พระเอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร ประธานกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ พญ. รุจิรา มังคละศิริ และดร.วิไลพร รังควัต กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ที่คอยช่วยเหลือให้แนวคิดและค�ำแนะน�ำ พร้อมทั้งตรวจแก้ไขงานด้วยความเมตตายิ่ง
กราบขอบพระคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีส่วนช่วย
ก�ำหนดรูปแบบในการด�ำเนินการวิจยั ให้เป็นไปในทิศทางทีเ่ หมาะสม อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ผูส้ อบวิทยานิพนธ์ทกุ ท่านทีช่ ว่ ยให้งานวิจยั นี้ เป็นงานทีม่ คี วามครบถ้วนและสมบูรณ์แบบ
มากขึ้น
กราบขอบพระคุณ พระจิรธัมโม ภิกขุ (ภิบาลพักตร์นธิ )ี คนไข้ ญาติคนไข้ เจ้าหน้าที่
จิตอาสา รวมไปถึง ทุกท่านในมูลนิธิอภิญญาณอโรคยศาล วัดค�ำประมง เอื้อเฟื้อข้อมูล
และน�้ำใจไมตรี ธรรมะอันล�้ำค่า ซึ่งท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวผู้วิจัย ซึ่งที่หาที่เปรียบ
ไม่ได้
คุณค่าและประโยชน์แห่งวิทยานิพนธ์นี้ ผูว้ จิ ยั ขอน้อมน�ำเพือ่ เป็นเครือ่ งบูชาพระคุณ
แห่งพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ พระคุณของบิดามารดา อุปัชฌาย์ อาจารย์
ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ญาติพี่น้อง เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมสถาบันทุกท่าน จิต
อาสา ผูป้ ว่ ย ญาติผปู้ ว่ ย ทัง้ ทีม่ ชี วี ติ อยูแ่ ละเสียชีวติ ไปแล้วและผูม้ พี ระคุณต่อผูว้ จิ ยั ทุกท่าน
						

จ
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บทที่ ๑
บทน�ำ
๑.๑ ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

ความทุกข์ที่มาจากการเจ็บไข้ เป็นเรื่องที่ปฎิเสธไม่ได้ในทุกชีวิต ในยุคปัจจุบันที่มี
ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ ก็ไม่ได้หมายถึงว่าโรคภัยจะลดลงไป เหตุเพราะ
เนือ่ งจากสภาพปัจจัย ทัง้ ชีวติ ความเป็นอยูท่ งั้ กายและจิตใจ ทีข่ าดความเข้าใจในธรรมชาติ
ของชีวิตที่แท้จริง
ข้อมูลจากมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ระบุวา่ โรคมะเร็งเป็นโรคทีม่ ผี ปู้ ว่ ย
มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ พบว่า คนไทยเสียชีวิตจากโรค
มะเร็ง ๕๖,๐๕๘ ราย หรือ ๘,๘๓๔ รายต่อประชากร ๑ แสนคน คิดเป็น ๔,๖๗๑ รายต่อ
เดือน หรือ ๑๕๖ รายต่อวัน โรคมะเร็งทีเ่ กิดขึน้ มากทีส่ ดุ ตามล�ำดับคือ มะเร็งตับและมะเร็ง
ทางเดินน�ำ้ ดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งล�ำไส้ใหญ่และทวารหนัก
และมะเร็งปากมดลูก*
เป็นที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีทางการแพทย์สามารถผลิตยาขนานต่างๆ ที่มี
ประสิทธิภาพสูงในการรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งในระยะสุดท้าย กระนัน้ ยังคงมีขอ้ จ�ำกัด โดยจาก
ตัวผู้ป่วยเองซึ่งไม่สามารถทนต่อความทรมานที่เกิดจากการรักษา หรือเมื่อความเจ็บป่วย
ที่เกิดจากการเป็นมะเร็งด�ำเนินมาจนถึงระยะสุดท้าย อันเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า ผู้ป่วยหมด
ทางรักษาและจิตใจเริม่ ค�ำนึงถึงความตาย สิง่ เหล่านีช้ ชี้ ดั ว่าผูป้ ว่ ยต้องเผชิญความทุกข์ทงั้
ร่างกายและจิตใจ
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*สุดสวาท เลาหวินิจ พญ. สถานการณ์โรคมะเร็งในรอบปี ’๕๓. แหล่งที่มา http://www. technologymedia.co.th/column/columnview.asp?id=445 [๑๗ มกราคม ๒๕๕๓]

ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม มีความส�ำคัญเทียบเท่ากับความต้องการที่จะ
เน้นหนักเรื่องการกลับคืนสู่สภาพปกติ ทั้งการดูแลกายและใจ การปรับความคิด เข้าใจ
สภาวะความเป็นจริงถึงความไม่เที่ยงของชีวิต การใช้ชีวิตที่เหลืออยู่แม้จะไม่เต็มร้อยให้มี
คุณค่าทั้งตัวเองและผู้อื่น การฝึกเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพเจ็บปวดทางกาย และยิ้มรับ
ความตายที่เกิดขึ้น จึงถือว่าเป็นศิลปะอันงดงามที่ผู้ป่วยและผู้ไม่ป่วยควรได้เรียนรู้ฝึกฝน
และตั้งตนในความไม่ประมาท
การดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายทีก่ ล่าวไว้ในพระคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนา แม้วา่ ในความ
มีโรคภัยมาก หรือโรคภัยน้อยก็ตาม พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นช่วงเวลาทีเ่ หมาะแก่การบ�ำเพ็ญ
เพียรอย่างยิ่ง* ความเป็นกัลยาณมิตรเกื้อกูลเมื่อยามป่วยไข้ การอยู่ในสัปปายะที่เหมาะ
สมเกือ้ กูลกายใจ ย่อมส่งผลให้กายทีเ่ จ็บป่วยทุเลาเบาบางลง หากร่างกายเจ็บป่วยไม่อาจ
เยียวยาได้แล้ว พระองค์จะทรงมุง่ เน้นการเยียวยาทางด้านจิตใจเป็นหลัก ดังเรือ่ งทีป่ รากฏ
ว่า ครั้งหนึ่งมีพระเถระชื่อ ปุติคัตตติสสเถระ เกิดโรคในสรีระของท่าน กระทั่งมีกายเน่า
กระดูกแตก ถูกทอดทิ้งให้ป่วยหนักระยะสุดท้าย พระพุทธเจ้าทรงเยียวยารักษาด้านกาย
ช�ำระร่างกายแผลเน่าเหล่านัน้ เพือ่ ให้ภกิ ษุรปู นัน้ สบายขึน้ และทรงเยียวยาจิตใจ ทรงมีพระ
ด�ำรัสว่า “อจิรํ วตยํ กาโย ปฐวึ อธิเสสฺสติ ฉุฑฺโฑ อเปตวิญฺญาโณ นิรตฺถํว กลิงคฺรํ”** ได้ตรัส
เทศน์สงั่ สอนให้ภกิ ษุรปู นัน้ ใช้กายทีป่ ว่ ยหนักเป็นการเจริญให้เห็นว่า กายนีไ้ ม่เป็นของเทีย่ ง
กายนี้ย่อมเน่าเปื่อยผุพังไปยังพื้นดิน นับว่าเป็นการส่งเสริมก�ำลังใจให้ผู้ป่วยหนัก มีความ
หวังทีจ่ ะดูแลรักษาใจซึง่ ถือว่าส�ำคัญทีส่ ดุ เพือ่ ผูป้ ว่ ยสามารถประคองจิตทีด่ ขี องตนได้ตลอด
ไป จนกว่าจะสิ้นชีวิต หรือหากประคองจิตได้ถึงขั้นสูงสุด คือ การบรรลุธรรมได้พร้อมกับ
การสิ้นชีวิต ที่พระพุทธศาสนาเรียกว่า “ชีวิตสมสีสี” ถือว่าเป็นการบรรลุ เป้าหมายชีวิตใน
โอกาสสุดท้ายที่สูงสุด***
อโรคยศาล วัดค�ำประมง จังหวัดสกลนคร เป็นการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบองค์รวม
โดยอาศัยธรรมชาติบ�ำบัด สมุนไพรบ�ำบัด สวดมนต์ สมาธิ-วิปัสสนาบ�ำบัด ดนตรีบ�ำบัด
จุดเริม่ ต้นของ อโรคยศาลเกิดจาก ปี ๒๕๓๙ พระจิรธัมโม ภิกขุ (ภิบาลพักตร์นธิ )ี เจ้าอาวาส
วัดค�ำประมง อ�ำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ป่วยเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูก (Nasopharynx) ได้ท�ำการรักษาทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน ผสมผสานกับการใช้สมุนไพรไทย และ
สมาธิบำ� บัดจนหายป่วย อโรคยศาล ก่อสร้างเมือ่ ปี ๒๕๔๘ เพือ่ บริการรักษาโรคมะเร็งด้วย
* องฺ. ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๕๓-๕๔/๙๒-๙๓.
**องฺ. ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๒๑/๒๐๑.
*** ศศิธร เขมาภิรัตน์ , “การศึกษาเปรียบเทียบพุทธวิธีในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมกับการแพทย์
แผนไทย”, วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘),หน้า ๓๒-๓๓.
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สมุนไพร และใช้สมาธิเพื่อบ�ำบัดโรคมะเร็ง การรักษาพยาบาลที่มีขึ้นทางวัดค�ำประมงจะ
ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่มีการเก็บค่ารักษาพยาบาลใดๆ ทั้งสิ้น นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ถึง
ปัจจุบันเมษายน ปี ๒๕๕๓ ใช้งบประมาณเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง มากกว่า ๑๐๐ ล้านบาท อโรค
ยศาล มีผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย เข้ารับการบ�ำบัด รักษากว่า ๒,๒๕๐ คน (สถิติผู้ป่วย
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๓)โดยเฉพาะปี ๒๕๕๓ สถิติผู้ป่วยมีมากกว่า ๖๐๐ คน ผู้ป่วยกว่า
ครึ่งสามารถกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุข ด้วยความส�ำเร็จในการดูแล
รักษาพยาบาล จึงท�ำให้ทางวัดค�ำประมงยังคงเดินหน้าเพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็งต่อไปจนถึง
ทุกวันนี้
จากที่กล่าวมาในเบื้องต้น ท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจว่า การดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบ
องค์รวมทีอ่ โรคยศาล วัดค�ำประมง มีความน่าสนใจเนือ่ งจากเป็นสถานทีบ่ ริการโดยไม่คดิ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษากับผู้ป่วย มีการใช้หลักพุทธธรรม ยาสมุนไพร สมาธิบ�ำบัด
พิธีกรรมเกื้อกูลก�ำลังใจ ในการดูแลผู้ป่วย และพบว่าผู้ป่วยมะเร็งในระยะแรก หรือระยะ
สุดท้าย เมือ่ มาพักรักษาตัว คุณภาพกายและใจดีขนึ้ แม้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่
ได้พบว่า เมื่อผู้ป่วยเข้ารับการดูแลแล้วระยะเวลาหนึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้
ป่วยให้ปล่อยวาง ไม่กลัวตาย และเตรียมตัวตายอย่างสงบ ทั้งในส่วนหนึ่งผู้วิจัยต้องการ
ให้ผลการศึกษาดังกล่าวเป็นรูปธรรม เพื่อใช้เป็นต้นแบบที่สามารถไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่
อื่นๆ ที่มีความประสงค์การดูแลโรคมะเร็งด้วยหลักการดังกล่าว

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑.๒.๑ เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบองค์รวม
๑.๒.๒ เพื่อศึกษาการจัดการเพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวมของ
วัดค�ำประมง อ�ำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
๑.๒.๓ เพื่อศึกษาผลการจัดการเพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวม
ของวัดค�ำประมง อ�ำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ

๑.๓.๑ หลักพุทธธรรมในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวม ใช้หลัก
ธรรมใดและท�ำอย่างไร
๑.๓.๒ วิธีการดูแลทางกายของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นอย่างไร
๑.๓.๓ วิธีการดูแลทางจิตใจของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นอย่างไร
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๑.๓.๔ ผลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวมเป็นอย่างไร

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย

การวิจยั ในครัง้ นี้ เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) ของวัดค�ำประมง อ�ำเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตการวิจัย ออกเป็น ๒ ส่วน คือ
๑.๔.๑ ขอบเขตด้ านข้ อมูล
๑) ศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎกทั้งฉบับภาษาไทย และคัมภีร์อรรถกถา รวมทั้ง
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและวิธีการเผยแผ่พุทธธรรม ทุกประเภททั้งหนังสือ เอกสาร
งานวิจัย เสียงธรรมะ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และสิ่งตีพิมพ์ทุกชนิด เป็นต้น
๒) ศึกษาวิธีการดูแลด้านทางกายและจิตใจ ที่วัดค�ำประมง จ.สกลนคร ผ่าน
รูปแบบกิจกรรม โดยผู้วิจัยมีส่วนร่วม และสังเกตการณ์
๓) ศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ สถิติในการดูแลผู้ป่วยในอดีตจนถึงปัจจุบัน
คุณภาพชีวิต สภาวะจิตใจของผู้ป่วย จากการเฝ้าสังเกต และการสัมภาษณ์ของแพทย์จิต
อาสา ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ที่วัดค�ำประมง จ.สกลนคร
๑.๔.๒ ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
๑) ศึกษาหลักและวิธีการบรรเทาความทุกข์ทางกายและใจส�ำหรับผู้ป่วย
๒) ศึกษาหลักพุทธธรรมและการเตรียมตัวตาย
๓) ศึกษาหลักพุทธธรรมส�ำหรับผู้รักษา

๑.๕ ค�ำจ�ำกัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ าย หมายถึง ความหมายตามหนังสือ Oxford textbook
of Palliative Medicine คือการดูแลผู้ป่วยที่มีลักษณะทั้ง ๓ ประการต่อไปนี้ ๑) เป็นโรคที่
ก�ำลังมีการด�ำเนินของโรคและเป็นมากขึน้ เรือ่ ยๆ ๒) เป็นโรคทีร่ า้ ยแรง ท�ำให้ผปู้ ว่ ยเสียชีวติ
ได้ ๓) การพยากรณ์ของโรคจ�ำกัด คือ พอจะคาดคะเนระยะเวลาที่เสียชีวิตได้
ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ าย หมายถึง ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า
เป็นโรคมะเร็งในระยะทีม่ กี ารแพร่กระจายของโรคไปตามอวัยวะ ไม่สามารถรักษา
ให้หายได้ และเข้าสู่ระยะสุดท้ายของโรค
การจัดการ หมายถึง การด�ำเนินการเพื่อใช้ทรัพยากรได้แก่ สถานที่ คน เงินทอง
ความรู้ เทคโนโลยี เพื่อจัดกิจกรรมในการดูแลผู้ป่วย
การดูแลแบบองค์ รวม หมายถึง การดูแลสุขภาพทางกาย จิตใจ สังคม จิต
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วิญญาณไปพร้อมๆ กัน โดยจุดประสงค์เพือ่ ลดความทุกข์ทรมานทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ
ผลของการดูแล หมายถึง สภาพหรือผลลัพธ์ความพึงพอใจในการรับรูค้ วามเจ็บ
ป่วยทางกายและทางใจที่เกิดขึ้นในทางบวกและลบ ของคนไข้ ญาติคนไข้ ทั้งในด้าน
พฤติกรรมและทัศนคติ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย และจิตใจ
สมาธิบำ� บัด หมายถึง วิธีการท�ำให้จิตสงบตามวิถีทางพระพุทธศาสนา โดยการ
ก�ำหนดลมหายใจ หรือการบริกรรมค�ำภาวนา โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้จิตจดจ่อ ไม่แส่ส่าย
ไปกับทุกขเวทนาทางกาย หรือความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในจิตใจ
อโรคยศาล หมายถึง บริเวณหนึง่ ภายในวัดค�ำประมง ทีไ่ ว้สำ� หรับดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ระยะสุดท้ายแบบบองค์รวม
หลวงตา หมายถึง ค�ำสรรพนามใช้เรียกแทน พระจิรธัมโม ภิกขุ(ภิบาลพักตร์นิธี)
ทุกข์ หมายถึง ความทุกข์ในพุทธธรรม ได้ อธิบายตามความหมายของพุทธพจน์
ที่แบ่งทุกขตาเป็น ๓ อย่างพร้อมด้วยค�ำอธิบายในอรรถกถาได้ดังนี้
๑) ทุกขทุกขตา ทุกข์ที่เป็นความรู้สึกทุกข์ คือ ความทุกข์กายทุกข์ใจ ไม่สบาย เจ็บ
ปวดเมื่อยขบ โศกเศร้า เป็นต้น อย่างที่เข้าใจกันโดยสามัญ ตรงตามชื่อ ตามสภาพ ที่เรียก
กันว่า ทุกขเวทนา (ความทุกข์อย่างปกติที่เกิดขึ้น เมื่อประสบอนิฏฐารมณ์ หรือสิ่งกระทบ
กระทั่งบีบคั้น)
๒) วิปรณามทุกขตา ทุกข์เนือ่ งด้วยความผันแปร หรือทุกข์ทแี่ ฝงอยูใ่ นความผันแปร
ของสุข คือความสุขที่กลายเป็นความทุกข์ หรือท�ำให้เกิดทุกข์ เพราะความปรวนแปรกลับ
กลายของมันเอง (ภาวะที่ตามปกติ ก็สบายดีเฉยอยู่ ไม่รู้สึกทกุข์อย่างใดเลย แต่ครั้นได้
เสวยความสุขบางอย่าง พอสุขนัน้ จางลงหรือหายไป ภาวะเดิมทีเ่ คยรูส้ กึ สบายเป็นปกตินนั้
กลับกลายเป็นทุกข์ไป เสมือนเป็นทุกข์แผง ซึ่งจะแสดงตัวออกมาในทันทีที่ความสุขนั้น
จืดจางหรือเลือนจางไป
๓) สังขารทุกขตา ทุกข์ตามสภาพสังขาร คือสภาวะของตัวสังขารเอง หรือสิ่งทั้ง
หลายทัง้ ปวงทีเ่ กิดจากเหตุปจั จัย ได้แก่ขนั ธ์ ๕ เป็นทุกข์คอื เป็นสภาพทีถ่ กู บีบคัน้ ด้วยปัจจัย
ที่ขัดแย้ง มีการเกิดขึ้นและการสลายหรือดับไป ไม่มีความสมบูรณ์ในตัวของมันเอง อยู่ใน
กระแสแห่งเหตุปัจจัย จึงเป็นสภาพซึ่งพร้อมที่จะก่อให้เกิดทุกข์ แก่ผู้ไม่รู้เท่าทันต่อสภาพ
และกระแสของมัน และเข้าไปฝืนกระแสอย่างทื่อๆ ด้วยความอยากยึด(ตัณหาอุปาทาน)
อย่างโง่ๆ (อวิชชา) ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อมันด้วยปัญญา

๑.๖ ทบทวนเอกสารและรายงานงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารและศึกษาค้นคว้างานวิจัยเช่นการดูแลผู้

ป่วยแบบองค์รวมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ และได้น�ำเสนอสาระสังเขปไว้ดังนี้
๑.๖.๑ นพ.เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี กล่าวถึง หลักการของ Palliative Care หรือการดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งในทางปฎิบัตินั้น คงไม่ต้องรอให้หมดหนทางรักษาเสียก่อน แล้วจึง
พิจารณาเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้าย สามารถให้ Palliative care ที่ดีแก่ผู้ป่วยได้ตั้งแต่ในระยะ
แรกของโรคพร้อมไปกับการรักษาหลักอื่นๆ ซึ่งหลักการส�ำคัญสามารถสรุปสั้นๆ ได้เป็น
“๔ C” ดังนี้
๑) Centered at patient and family: ให้ความส�ำคัญกับตัวผู้ป่วยและครอบครัว
เป็นหลัก
๒) Comprehensive : ครอบคลุมความต้องการทุกด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณ
๓) Coordinated : เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรทางแพทย์ ครอบครัว
และสังคม
๔) Continuous : มีความต่อเนื่องและการประเมินผลอย่างสม�่ำเสมอ*
๑.๖.๒ ณรงศักดิ์ ถีระวงษ์ และคณะ ส่วนหนึง่ ของผลงานทางวิชาการงานประชุม
วิชาการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาลและ คณะแพทยศาสตร์จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพือ่ ศึกษาถึงผลการบ�ำบัดดูแลผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งของอโรคยศาล วัดค�ำประมง
จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบอัตราการเสียชีวิต ความสงบขณะ
เสียชีวิต ความพึงพอใจ ความไม่กลัวต่อการเจ็บป่วย และค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย โดยท�ำการ
ศึกษาใน ๑๗๗ คน เฉพาะผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษานานกว่า ๑๐ วัน พบว่าผู้ป่วยมะเร็ง
ส่วนใหญ่อยูใ่ นระยะสุดท้าย มีอตั ราการเสียชีวติ โดยสงบสูง ผูป้ ว่ ยลดความกลัวต่อการเจ็บ
ป่วย มีความพึงพอใจต่อการบ�ำบัดดูแลสูง ประหยัดค่าใช้จา่ ยและเป็นทางเลือกทีช่ ว่ ยให้ผู้
ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายมีจิตวิญาณดีขึ้น**
๑.๖.๓ พระไพศาล  วิสาโล กล่าวถึง การช่วยเหลือผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายด้วยวิธแี บบ
พุทธ หลักการที่สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ได้อย่างเหมาะสม โดยสรุปได้เป็นหัวข้อดังต่อไปนี้
๑) ให้ความรักและความเห็นอกเห็นใจ เพราะผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีสภาพจิตใจที่
เปราะบางอ่อนแอมาก เขาต้องการใครสักคนทีพ่ ร้อมจะให้ความรักแก่เขาได้อย่างเต็มเปีย่ ม
*เติมศักดิ์ พึ่งรัศมี รศ.นพ., “การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ”,.ใน การดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้ าย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์(๑๙๘๗), ๒๕๕๐) :๑๕-๑๙.
** ณรงศักดิ์ ถีระวงษ์และคณะ งานประชุมวิชาการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและ
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,”การรั กษาโรคมะเร็งของอโรคยศาล”, วันที่ ๒๒-๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๒.
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หรืออย่างไม่มีเงื่อนไข จากสภาพจิตใจที่เปราะบาง ผู้ป่วยระยะสุดท้ายมักแสดงความ
หงุดหงิด กราดเกรี้ยว ออกมาได้ง่าย ผู้ดูแลสามารถช่วยได้ด้วยความอดทนอดกลั้น
พยายามให้อภัยและเห็นอกเห็นใจเขา ดังนั้นสิ่งที่ญาติหรือผู้ดูแลขาดไม่ได้คือสติอยู่เสมอ
สติช่วยให้ไม่ลืมตัว และประคองใจให้มีเมตตา ความรัก และความอดกลั้นอย่างเต็มเปี่ยม
๒) ช่วยให้ผู้ป่วยยอมรับความตายที่จะมาถึง การรู้วาระสุดท้ายของตนใกล้จะมา
ถึงย่อมช่วยให้ผปู้ ว่ ยมีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจในขณะทีส่ งั ขารยังเอือ้ อ�ำนวยอยู่ การปกปิด
ความจริงย่อมท�ำให้เขามีเวลาเตรียมตัวได้น้อยลง ดังนั้น ในการบอกข่าวร้ายสิ่งที่ควรท�ำ
ควบคู่ไปด้วยก็คือ การให้ก�ำลังใจแก่เขาว่า เรา(ญาติมิตร) และแพทย์พยาบาลจะไม่ทอด
ทิ้งเขา จะอยู่เคียงข้างและช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่และจนถึงที่สุด ประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง
ในการบอกความจริงแก่ผปู้ ว่ ยก็คอื ช่วยให้ผปู้ ว่ ยตัดสินใจล่วงหน้าว่า เมือ่ ตนมีอาการเพียบ
หนักไม่มีความรู้สึกตัวแล้วจะให้แพทย์เยียวยารักษาไปถึงขั้นไหน บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยไม่ได้
ตัดสินใจในเรื่องนี้ล่วงหน้าเพราะไม่รู้สภาพที่แท้จริงของตัว ผลก็คือเมื่อเข้าสู่ภาวะโคม่า
ญาติไม่มที างเลือกจงขอให้แพทย์แทรกแซงอาการอย่างถึงทีส่ ดุ ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน
แก่ผู้ป่วยโดยมีผลเพียงแต่ยืดกระบวนการตายให้ยาวออกไป ไม่ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
เลย ซ�้ำยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นจ�ำนวนมาก
๓) ช่วยให้จิตใจจดจ่อกับสิ่งดีงาม การนึกถึงสิ่งดีงามช่วยให้จิตใจเป็นกุศลและ
บังเกิดความสงบ สามารถเผชิญกับความเจ็บปวดได้ดขี นึ้ เราสามารถน้อมใจผูป้ ว่ ยให้เกิด
กุศลด้วยการชักชวนให้ผปู้ ว่ ยระลึกความดีทตี่ นเองได้บ�ำเพ็ญในอดีต ซึง่ ไม่จำ� เป็นต้องหมาย
ถึงการท�ำบุญกับพระหรือศาสนาเท่านั้น แม้แต่การเลี้ยงดูลูกๆ ให้เป็นคนดี เสียสละ ดูแล
พ่อแม่ดว้ ยด้วยความรัก ซือ่ ตรงต่อคูค่ รอง เอือ้ เฟือ้ ต่อมิตรสหาย หรือสอนศิษย์อย่างไม่เห็น
แก่ความเหนือ่ ยยาก เหล่านีล้ ว้ นเป็นบุญกุศลหรือความดีทชี่ ว่ ยให้เกิด ความปิตปิ ลาบปลืม้
แก่ผู้ป่วย และบังเกิดความมั่นใจว่าตนจะได้ไปสุคติ
๔) ช่วยปลดเปลือ้ งสิง่ ค้างคาใจ เมือ่ ผูป้ ว่ ยรูว้ า่ วาระสุดท้ายของชีวติ ใกล้มาแล้ว สิง่
หนึ่งซึ่งจะท�ำความทุกข์แก่จิตใจ และท�ำให้ไม่อาจตายอย่างสงบ ก็คือความรู้สึกค้างคาใจ
ในบางสิ่งบางอย่างเช่นภารกิจการงานที่ยังคั่งค้าง ความโกรธแค้นใครบางคน ความรู้สึก
ผิดบางอย่างทีเ่ กาะกุมจิตใจมานาน ความปรารถนาทีจ่ ะพบคนบางคนเป็นครัง้ สุดท้าย คน
ทีต่ นปรารถนาจะขออโหสิกรรม ความห่วงกังวลหรือความรูส้ กึ ค้างคาใจเป็นสิง่ ทีส่ มควรได้
รับการปลดเปลือ้ งอย่างเร่งด่วน หาไม่แล้วจะท�ำให้ผปู้ ว่ ยทุรนทุราย หักอกหนักใจ พยายาม
ปฏิเสธผลักไสความตายและตายไม่สงบ ซึ่งนอกจากจะหมายถึงความทุกข์อย่างมากแล้ว
ในทางพุทธศาสนาเชือ่ ว่าจะส่งผลให้ผตู้ ายไปสูท่ คุ ติดว้ ย แทนทีจ่ ะสุคติ วิธหี นึง่ ทีช่ ว่ ยได้คอื
การแนะน�ำให้ผู้ป่วยเขียนค�ำขอโทษหรือความในใจลงในกระดาษ เขียนทุกอย่างที่อยาก
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จะบอกแก่บคุ คลผูน้ นั้ แม้จะยังไม่มกี ารสือ่ สารให้บคุ คลผูน้ นั้ ได้รบั รู้ แต่กไ็ ด้มกี ารปลดเปลือ้ ง
ความรู้สึกในระดับหนึ่ง หากผู้ป่วยมีความพร้อมมากขึ้นก็อาจตัดสินใจพูดกับบุคคลผู้นั้น
โดยตรงในโอกาสต่อไป
๕) ช่วยให้ผู้ป่วยปล่อยวางสิ่งต่างๆ การขัดขืนไม่ยอมรับความจริงที่อยู่เบื้องหน้า
เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ของผู้ป่วยในระยะสุดท้าย เหตุที่เราขัดขืนดิ้นรนก็เพราะยังติดยึดกับ
บางสิ่งบางอย่างไม่สามารถพรากจากสิ่งนั้นได้ ได้แก่ลูกหลาน คนรัก พ่อแม่ทรัพย์สมบัติ
หรือโลกทั้งโลกที่ตนคุ้นเคย การละความส�ำคัญมั่นหมายดังกล่าวจะท�ำได้ต้องอาศัยการ
ฝึกฝนจิตใจพอสมควร แต่ไม่เกินวิสัยที่ผู้ป่วยธรรมดาจะท�ำได้ โดยเฉพาะหากเริ่มฝึกฝน
ขณะที่เริ่มป่วย มีหลายกรณีที่ผู้ป่วยโรคร้าย สามารถเผชิญกับความเจ็บปวดอย่างรุนแรง
ได้โดยไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดเลย หรือใช้แต่เพียงเล็กน้อย ทั้งนี้เพราะสามารถละวางความ
ส�ำคัญมั่นหมายในความเจ็บปวดได้ กลายอีกนัยหนึ่งคือใช้ธรรมโอสถเยียวยาจิตใจ
๖) สร้างบรรยากาศแห่งความสงบ การงดพูดคุยที่รบกวนผู้ป่วย งดการถกเถียงใน
หมู่ญาติพี่น้อง หรือร้องห่มร้องไห้ หากญาติมิตรพยายามรักษาจิตใจของตนให้ดี ไม่เศร้า
หมอง สลดหดหู่ก็สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มาก เพราะสภาวะจิตของคนรอบตัวนั้นสา
มารส่งผลต่อบรรยากาศและต่อจิตใจของผู้ป่ยได้ จิตของคนเรานั้นละเอียดอ่ดน สามารถ
รับรูค้ วามรูส้ กึ ของผูอ้ นื่ ได้แม่จะไม่พดู ออกมาก็ตาม ความละเอียดอ่อนดังกล่าวมิได้เกิดขึน้
เฉพาะในยามปกติ หรือยามรู้ตัวเท่านั้นแม้กระทั่งผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะโคม่าก็อาจสัมผัสกับ
กระแสจิตของผู้คนรอบข้างได้
๗) กล่าวค�ำอ�ำลา แม้วา่ จะได้กล่าวค�ำอ�ำลาผูป้ ว่ ยไปแล้วขณะทีเ่ ขายังมีสติรตู้ วั อยู่
แต่การกล่าวค�ำอ�ำลาอีกครั้งก่อนที่เขาจะสิ้นลมก็ยังมีประโยชน์อยู่ ข้อที่พึงตระหนักก็คือ
การกล่าวอ�ำลาและน้อมจิตผูป้ ว่ ยต่อสิง่ ดีงามนัน้ จะเป็นไปได้ดกี ต็ อ่ เมือ่ บรรยากาศรอบตัว
ของผู้ป่ยในความสงบ ไม่มีการพยายามเข้าไปแทรกแซงใดๆ กับร่างกายผู้ป่วย ในภาวะ
ใกล้ตาย สิ่งที่ผู้ป่วยต้องการมากที่สุดได้แก่การช่วยเหลือทางจิตใจ ดังนั้นหากผู้ป่วย
มากกว่าซึ่งหมายความว่า อาจต้องขอให้ระงับการกลุ้มรุมผู้ป่วย ปล่อยให้ผู้ป่วยจากไป
อย่างสงบท่ามกลางลูกหลานญาติมติ รทีร่ ว่ มกันสร้างบรรยากาศอันเป็นกุศลส�ำหรับผูป้ ว่ ย
เพื่อไปสุคติ ๗*
๑.๖.๔ พระครู อนิ ทสารวิจกั ษ์ อินฺทสโร (กิจไร่ ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาการ
รักษาโรคด้วยยาสมุนไพรและธรรมโอสถที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา” พบว่า ความ
เจ็บป่วยหรือโรคเป็น ๒ ประเภท คือโรคทางกายและโรคทางใจ ในพระพุทธศาสนามีหลัก
*พระไพศาล วิสาโล, “การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ”,.ใน การดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ าย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์(๑๙๘๗), ๒๕๕๐), :๒๓๙-๒๕๑.
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ในการรักษาโรคที่เกิดจากการเจ็บป่วยมี ๒ แนวทางด้วยกัน คือการรักษาด้วยยาสมุนไพร
ได้แก่เภสัชทัง้ ๕ รวมไปถึง พืชต่างๆ ส่วนการรักษาโรคทางใจด้วยธรรมโอสถ ได้แก่โพชฌงค์
๗ และสัญญา ๑๐ ควบคู่กับการท�ำสมาธิเพื่อให้จิตสงบ รวมไปถึง สัปปายะ ๗ ที่เกื้อกูล
กับทั้งร่างกายและจิตใจ อันได้แก่ ๑) ที่อยู่เหมาะสม ๒) สมบูรณ์ด้วยอาหารพอเลี้ยงชีพได้
๓) พูดคุยเรือ่ งธรรมิกถาพอประมาณ ๔) คบท่านทีม่ คี ณ
ุ ธรรม ๕) มีอาหารเหมาะแก่รา่ งกาย
๖) อากาศพอเหมาะไม่หนาวไม่ร้อน ๗) อริยาบถพอเหมาะเคลื่อนไหวพอดี*
๑.๖.๕ ศศิธร เขมาภิรัตน์ ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ อง “การศึกษาเปรียบเทียบพุทธวิธีใน
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กับการแพทย์แผนไทย” พบว่า การแก้ปญ
ั หาสุขภาพ
และความเจ็บป่วยมี ๒ แนวทาง คือ ๑) การป้องกัน พระพุทธองค์ทรงใช้หลักปฏิบัติในการ
ดูแลรักษาสุขภาพทัง้ ทางกายและทางใจ อย่างสม�ำ่ เสมอเป็นประจ�ำ ๒) การรักษา พระพุทธ
ศาสนากล่าวถึงการรักษาโรคทางกาย ๓ วิธี ได้แก่ การรักษาทางการแพทย์ การใช้ธรรม
บ�ำบัด การรักษาด้วยพุทธานุภาพ ส่วนการรักษาโรคทางใจ ๓ วิธี ได้แก่ การพิจารณาหาเหตุ
ผล คุณ โทษ การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน และการคบกัลยาณมิตร **
๑.๖.๖ พระณัฐกิตติ อนารโท (ผุยเหง้ า) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาหลักมรณ
สติในพระไตรปิฎก” พบว่า วิธีสอนการระลึกถึงความตายที่เกิดขึ้นในชีวิตตนใน
อนาคต หรือคนอื่น ท�ำให้ปล่อยวาง ไม่ยึดติดในรูปนาม มองความตายมาถึงตน และคน
อืน่ เป็นเรือ่ งทีด่ งี าม เป็นครูสอนใจให้รวู้ า่ ชีวติ ทีเ่ กิดมาก็อยูไ่ ด้ไม่นานเมือ่ ถึงกาลเวลาแล้วก็
ตายลงเป็นเรื่องธรรมดา***
๑.๖.๗ อัษฎางค์ สุวรรณมิสสระ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาไตรลักษณ์ ในการ
ปฏิบัติวิปัสสนาตามหลักสติปัฏฐาน ๔ เฉพาะกรณี การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ๗ เดือน”
ผลจากการศึกษาพบว่า หลักสติปัฏฐาน ๔ เป็นหนทางสายเอกที่จะน�ำไปสู่การรู้แจ้งใน
สัจธรรม และเข้าถึงความจริงในชีวิต ซึ่งเป็นภาวะที่กิเลสถูกท�ำลายไป อันเป็นจุดมุ่งหมาย
ของผู้ปฏิบัติ ฉะนั้น พระวิปัสสนาจารย์จึงใช้หลักสติปัฏฐาน ๔ ที่ปรากฏในมหาสติปัฏฐาน
สูตร ด้วยการก�ำหนดรูใ้ น กาย เวทนา จิต ธรรม เป็นกรอบในการปฏิบตั แิ ละตรวจสอบความ
ก้าวหน้าทางจิต ประเด็นส�ำคัญอยู่ที่ผู้ปฏิบัติต้องมีสติก�ำหนดรู้ในรูปนามที่เป็นปัจจุบัน
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* พระครูอินทสารวิจักษ์ อินฺทสโร (กิจไร่), “ศึกษาการรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรและธรรมโอสถที่ปรากฏ
ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), บทคัดย่อ.
** ศศิธร เขมาภิรัตน์, “การศึกษาเปรียบเทียบพุทธวิธีในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมกับการแพทย์แผน
ไทย”, วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๘), บทคัดย่อ.
***พระณัฐกิตติ อนารโท (ผุยเหง้า), “ศึกษาหลักมรณสติในพระไตรปิฎก”, วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), บทคัดย่อ.

อารมณ์จนเห็นไตรลักษณ์ และมีพระวิปัสสนาจารย์ตรวจสอบความก้าวหน้าทางจิตที่
ปรากฏผลอันเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนและให้ผลได้ไม่จ�ำกัดกาล*
๑.๖.๘ วิไลลักษณ์ ตันติตระกูล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย “ผลจากการศึกษาพบ
ว่า ความรุนแรงของการเจ็บป่วย การปฏิบัติที่สัมพันธ์กับกิจกรรมทางศาสนา และแรง
สนับสนุนทางสังคม สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ระยะสุดท้ายได้ โดยเฉพาะในสังคมไทย ศาสนาเป็นสิง่ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องผูกพันกับวิถชี วี ติ
ของชาวพุทธนับตัง้ แต่เกิด บุคคลทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ ศรัทธาในศาสนาจึงปฏิบตั ติ น ตามความ
เชื่อตามหลักศาสนาในวิถีพุทธ เพื่อให้เกิดความสงบ คลายความทุกข์และเกิดความสุขใน
จิตใจ ดังนั้นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งได้รับความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานจากโรค จึงมี
ศาสนาเป็นสิง่ ยึดเหนีย่ วจิตใจของผูป้ ว่ ย ท�ำให้ผปู้ ว่ ยมีกำ� ลังใจ และเกิดความผาสุกทางจิต
วิญญาณ**

๑.๗ วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) และวิจยั ภาค
สนาม (Field Research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
๑.๗.๑ ส�ำรวจเอกสารและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูล
๑) เอกสารชั้นปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย
๒) เอกสารทุติยภูมิ ได้แก่ คัมภีร์อรรถกถา หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง
๑.๗.๒ ใช้เครือ่ งมือในการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก คือแบบ
สัมภาษณ์ เครื่องบันทึกเสียง กล้องวีดีโอ กล้องถ่ายรูป สมุดบันทึก
๑.๗.๓ ประชากรเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่างศึกษา
๑) สัมภาษณ์พระจิรธัมโม ภิกขุ (ภิบาลพักตร์นิธี) เจ้าอาวาสวัดค�ำประมง อ�ำเภอ
พรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร และนายแพทย์ศิริโรจน์ กิตติสารพงษ์ รวมจ�ำนวน ๒ ท่าน
* อัษฎางค์ สุวรรณมิสสระ,“ศึกษาไตรลักษณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนาตามหลักสติปัฏฐาน ๔เฉพาะกรณี
การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ๗ เดือน”, วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), บทคัดย่อ.
**วิไลลักษณ์ ตันติตระกูล,“ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะสุดท้าย”, วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), บทคัดย่อ.
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๒) สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วยมะเร็งที่สมัครใจเข้ารับการรักษาแบบองค์รวมที่วัดค�ำ
ประมง อ�ำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีอายุ ๓๐ ปีขึ้นไป จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๒ ราย
๓) สัมภาษณ์สมั ภาษณ์เชิงลึกญาติผปู้ ว่ ยมะเร็งทีส่ มัครใจดูแลผูป้ ว่ ยที่ วัดค�ำประมง
อ�ำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ราย
๔) สัมภาษณ์เชิงลึกจิตอาสาที่สมัครใจเข้ามาท�ำกิจกรรม ที่วัดค�ำประมง อ�ำเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร อายุ ๒๕ ปีขึ้นไปจ�ำนวน ๓ ราย
๑.๗.๔ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและจากการสัมภาษณ์
๑.๗.๕ จัดล�ำดับและจัดหมวดหมู่ของข้อมูล
๑.๗.๖ วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้
๑.๗.๗ เรียบเรียงข้อมูล และน�ำเสนอผลการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา
๑.๗.๘ สรุปผลการวิจัย พร้อมข้อเสนอแนะ

๑.๘ ประโยชน์ที่จะได้รับ

๑.๘.๑ ท�ำให้ทราบถึงบทบาทและวิธกี ารใช้พทุ ธธรรมในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ระยะสุดท้ายแบบองค์รวม
๑.๘.๒ ท�ำให้ทราบถึงบทบาทและวิธกี ารในการดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบ
องค์รวม กรณีศึกษาวัดค�ำประมง อ�ำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
๑.๘.๓ ท�ำให้ทราบถึงผลลัพธ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์
รวมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

๑.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิดที่ส�ำคัญของการศึกษาวิจัยมีความเชื่อมโยงกันดังนี้
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ผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะสุดท้ าย
กาย
การปวด
สูญเสียอวัยวะ
ใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิม

การจัดการดูแล
แบบองค์ รวม
วัดค�ำประมง
จังหวัดสกลนคร
สัปปายะ๗

จิตใจ
กลัวตาย
ไม่มีความสุข

บริบทในการจัดกิจกรรม
-วัด
-ผู้ป่วยและญาติ
-ผู้ให้การดูแล

สังคม
อาชีพ รายได้

หลักการและกระบวนการ
จัดการดูแล

จิตวิญญาณ
ไม่ยอมรับความเจ็บป่วย
ซึมเศร้า

การดูแลทางกาย
-อาหาร สมุนไพร

โอกาส
ไม่ประมาทในชีวิต
เร่งท�ำดีเพื่อพ้นทุกข์

การดูแลทางใจ
-เจริญสมาธิ
-โยนิโสมนสิการ
-มรณสติ

ผู้ป่วยมะเร็ง
ผลลัพธ์ ด้านความพึง
พอใจ
ของการจัดการดูแล
แบบองค์ รวม
ในด้ านต่ างๆ ที่วัดค�ำ
ประมง จังหวัด
สกลนคร
-สภาพแวดล้อม
-ผู้ให้การดูแล
-อาหารและยา
สมุนไพร
-หลักพุทธธรรม
-กิจกรรมบ�ำบัดอื่นๆ
ผลลัพธ์ ต่อสุขภาพ
-ความรับรู้ต่อการเจ็บ
ป่วยทางกาย
-ความทุกข์ทางใจ
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บทที่ ๒
หลั ก พุ ท ธธรรมในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยระยะ
สุดท้ายแบบองค์รวม

การดูผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีจุดมุ่งหมายหลักคือ การระงับหรือลดความทุกข์ทรมาน
ของผูป้ ว่ ย ซึง่ การทีจ่ ะทราบถึงปัญหาความทุกข์ทรมานของผูป้ ว่ ย จ�ำเป็นต้องมีการประเมิน
ผู้ป่วยรอบด้านทั้งทางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย มักมีประวัติ
ความเจ็บป่วยและการรักษาด้วยวิธตี า่ งๆ มายาวนาน รวมทัง้ อาจมีรายละเอียดซับซ้อนใน
แง่ของผลความเจ็บป่วย ผลข้างเคียงของการรักษาและมีโรคอย่างอื่นร่วมด้วย ผู้ป่วยบาง
คนอาจมีปญ
ั หาทางกายหลายอย่างร่วมกัน อาการทัง้ หมดนีอ้ าจมาจากหลายๆ สาเหตุโดย
เป็นผลของโรคโดยตรงหรือผลของการรักษา ทั้งนี้มีปัจจัยด้านจิตใจ สังคม วัฒนธรรมจิต
วิญญาณของผู้ป่วย เป็นส่วนให้เกิดอาการทางกายดังกล่าว
ในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมค�ำสอนและแนวคิดเพื่อการเข้าใจความทุกข์ที่มา
จากการป่วยไข้ การดูแลกายใจผู้ป่วย ซึ่งปรากฎในคัมภีร์ ต�ำรา บทสวดมนต์ และแหล่ง
ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบในการศึกษา ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. พุทธธรรมในการบรรเทาทุกข์ทางกาย
๒. พุทธธรรมในการบรรเทาทุกข์ทางใจ
๓. พุทธธรรมในการเตรียมตัวตาย
๔. พุทธธรรมส�ำหรับผู้รักษา

๒.๑ พุทธธรรมในการบรรเทาความทุกข์ทางกาย
๒.๑.๑. อาพาธสูตร

28

อาพาธสูตร บางทีกน็ ยิ มเรียกกันไปว่าคิรมิ านนทสูตร เนือ่ งจากเป็นพระสูตรทีแ่ สดง
แก่พระอานนท์เพื่อให้ท่านน�ำไปแสดงแก่พระคิริมานนท์ที่ก�ำลังอาพาธทนทุกข์ทรมานอยู่
เป็นพระสูตรที่แสดงสัญญา ๑๐ ในยามเมื่อเจ็บป่วยอาพาธสูตรเป็นการใช้สมาธิเพียงเพือ่
ให้จิตสงบไม่ซัดส่ายสอดแส่ออกไปฟุง้ ซ่านหรือปรุงแต่ง แล้วน�ำจิตทีส่ งบดีแล้วนีไ้ ปด�ำเนิน
วิปสั สนาคือการใช้ความคิดพิจารณาให้เกิดปัญญา คือเห็นความจริง ปัญญาจากการเห็น
ความจริงนีน้ เี่ อง จึงเกิดการปล่อยวางคือความยึดมัน่ อันอ�ำนวยประโยชน์ชว่ ยในการรักษา
ความเจ็บป่วยไข้ได้เป็นอัศจรรย์ โดยอาพาธสูตรได้กล่าวสรุปสาระส�ำคัญไว้ดังนี้
รูปขันธ์หรือกายเป็น สิ่งที่ถูกหรือเกิดขึ้นจากเหตุต่างๆ มาเป็นปัจจัยคือธาตุ ๔ ปรุง
แต่งกันขึน้ จึงย่อมควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้อย่างแท้จริง แต่ดว้ ยตัวตนทีเ่ ข้าใจว่าเป็นของ
ตนนั้นความจริงเป็นเพียงมายาของกลุ่มก้อนหรือมวลรวมของเหล่าเหตุปัจจัยต่างๆ ที่มา
ประชุมปรุงแต่งกันขึ้น มีมายาล่อลวงไปว่าเป็นตนหรือของตัวตน ดังที่ปุถุชนเข้าใจกันโดย
ทั่วไป เมื่อเจ็บป่วยไข้อันเป็นธรรมชาติของทุกสังขารกายที่เกิดได้กับทุกคนย่อมเกิดขึ้นได้
เป็นธรรมดา ก็จ�ำต้องรักษาทางกาย ไปตามเหตุปัจจัยหรือความจ�ำเป็นของโรคนั้นๆ โดย
อาศัยหมอ แล้วให้ประกอบด้วยการระลึกหรือการเจริญวิปัสสนาในสัญญา ๑๐ ประการมี
ดังนี้
อนิจจสัญญา ก�ำหนดหมายความไม่เทีย่ ง ไม่แน่นอนของสังขารคือชีวติ หรือขันธ์ ๕
และแม้สังขารต่างๆ อีกทั้งปวง
อนัตตสัญญา ก�ำหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวง ซึ่งแม้แต่
ธรรมล้วนไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราอย่างแท้จริง
อสุภสัญญา ก�ำหนดหมายความไม่งาม เป็นปฏิกูลแห่งกาย ทั้งกายตนแลผู้อื่นทุก
บุคคล เขา เรา
อาทีนวสัญญา ก�ำหนดหมายในทุกข์แลโทษแห่งกาย กล่าวคือย่อมมีโรคอาพาธ
ต่างๆ เป็นของคู่กับสังขารกายอีกด้วย โดยธรรมหรือธรรมชาติ
ปหานสัญญา ก�ำหนดหมาย เพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรม ตั้งแต่บรรเทา ลดละ
จนถึงก�ำจัด
วิราคสัญญา ก�ำหนดหมายว่า วิราคะ คืออริยมรรคว่า เป็นธรรมอันสงบ ธรรมอัน
ประณีต การคลายความอยากได้หายติด เป็นมรรคอันประเสริฐ เป็นสมบัติของอริยะควร
แก่การปฏิบัติ
นิโรธสัญญา ก�ำหนดหมายว่า นิโรธ คืออริยผลว่าเป็นธรรมอันสงบธรรมอัน
ประณีตเมื่อบรรลุผลย่อมเป็นสุขอย่างยิ่ง
สัพพโลเก อนภิรตสัญญา ก�ำหนดหมาย ความไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่ายินดี ไม่น่า
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อภิรมย์ในโลกทั้งปวงล้วนดังปรากฏในโลกธรรม ๘ อันเป็นธรรมหรือธรรมชาติของโลก
สัพพสังขาเรสุ อนิฏฐสัญญา ก�ำหนดหมาย ความไม่น่าปรารถนา อึดอัด น่าระอา
ในสังขารกาย ตลอดแม้สังขารทัง้ ปวง เพราะการรูค้ วามจริงดังสัญญาต่างๆ ข้างต้น ตลอด
จนพระไตรลักษณ์ที่แสดงสังขารทั้งปวง ล้วนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยู่เนืองๆ ย่อมยังให้
เกิดปัญญาจนเกิดนิพพิทาในสังขารทั้งปวง
อานาปานสติ การมีสติก�ำหนดรู้ในลมหายใจเข้าออก เป็นเครื่องอยู่เครื่องก�ำหนด
กล่าวคือให้มีสติ จิตสงบระงับไม่คิดนึกปรุงแต่งฟุ้งซ่านออกไปภายนอกให้เกิดการผัสสะ
ต่างๆ ให้เป็นเกิดทุกขเวทนาหรือทุกข์อันเร่าร้อน ดังนั้นสัญญา ๑๐ จึงใช้ปฏิบัติวิปัสสนา
และมีอานิสงส์ให้สงบระงับจากการเจ็บไข้หนักด้วย เป็นฐานะที่พึงมีได้*
๒.๑.๒. ทุตยิ คิลานสูตร
ทุติยคิลานสูตรว่าสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กุฏาคารศาลา ป่ามหา
วัน ใกล้เมืองเวสาลี ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็น
เสด็จเข้าไปทีศ่ าลาภิกษุไข้ ได้ทรงเห็นภิกษุรปู หนึง่ ทีท่ รุ พล เป็นไข้ แล้วประทับ นัง่ บนอาสนะ
ที่เขาตบแต่งไว้ ครั้นแล้วได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการ
ย่อมไม่ละภิกษุบางรูปที่ทุรพล เป็นไข้ เธอนั้น พึงหวังผลนี้ คือ จักท�ำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ**
ปัญญาวิมุตติ*** อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ใน
ปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ต่อกาล ไม่นานเลย ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ย่อมพิจารณา เห็นว่าไม่งามในกาย ๑ มีความส�ำคัญว่าเป็นของปฏิกลู ในอาหาร ๑ มีความ
ส�ำคัญ ว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวง ๑ พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวง ๑ มีมรณ
สัญญาปรากฏขึน้ ด้วยดี ณ ภายใน ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๕ ประการนีย้ ่อมไม่ละภิกษุ
บางรูปที่ทุรพล เป็นไข้ เธอนั้นพึงหวังผลนี้ คือ จักท�ำให้แจ้งซึ่ง เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ
อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วย ปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่
ต่อกาลไม่นานเลย****
๒.๑.๓. โพชฌงค์
โพชฌงค์ ในคัมภีรพ์ ระไตรปิฎก ตอนหนึง่ ของพุทธประวัติ ได้ปรากฏ การน�ำวิธกี ารก
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*องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๒๔/๑๘๙
**จโตวิมุตติ หมายถึงผลอันเกิดจากสมาธิ คือ ความหลุดพ้นด้วยสมถกัมมัฏฐาน
องฺ.ทุก.อ. ๒/๘๘/๖๒, สํ.สฬา.อ. ๓/๑๓๒/๕๑
***ปัญญาวิมุตติ หมายถึงผลอันเกิดจากปัญญา คือ ความหลุดพ้นด้วยวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน องฺ.ทุก.อ. ๒/ ๘๘/๖๒, สํ.สฬา.อ. ๓/๑๓๒/๕๑
****ปัญญาวิมุตติ หมายถึงผลอันเกิดจากปัญญา คือ ความหลุดพ้นด้วยวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน องฺ.ทุก.อ. ๒/ ๘๘/๖๒, สํ.สฬา.อ. ๓/๑๓๒/๕๑

ระท�ำจิตภาวนา ด้วยการบ�ำเพ็ญภาวนาบท โพชฌงคปริตร เพื่อการบ�ำบัดพยาธิสภาพที่
เกิดขึ้นกับพระพุทธองค์ ตลอดจนพุทธสาวก ในขณะที่ถูกรบกวนด้วยพยาธิสภาพ จาก
หนังสือ พระพรหมคุณาภรณ์, โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ ได้เกริ่นไว้ในหนังสือตอน
หนึ่งว่า “กายกับใจนั้นเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกัน พอกายเจ็บป่วยไข้ไม่สบาย คนทั่วไปก็มัก
จะพาลจิตใจไม่สบาย เศร้าซีด กระวนกระวาย และเริ่มต้นตั้งแต่รับประทานอาหารไม่ได้
ร่างกายเศร้าหมอง ผิวกายซูบซีด เป็นสิ่งที่สืบเนื่องอาศัยกัน ในทางตรงข้าม คือในทางที่
ดี ถ้าจิตใจดี สบาย บางทีก็กลับมาช่วยกายเช่น ในยามเจ็บป่วย ถ้าจิตใจสบายเช่นมีก�ำลัง
ใจหรือจิตใจผ่องใสเบิกบาน โรคที่เป็นมากก็กลายเป็นน้อย ที่จะหายยากก็หายง่ายขึ้น ยิ่ง
ถ้าหากว่า ก�ำลังใจที่ดีนั้นมีมากถึงระดับหนึ่ง ก็ไม่เพียงแต่ท�ำให้โรคบรรเทาเท่านั้น แต่อาจ
จะช่วยรักษาโรคไปด้วยเลย ทั้งที่ก็อยู่ที่ว่าจะช่วยท�ำใจของเราหรือรักษาใจของเราได้มาก
แค่ไหน
โพชฌงค์ มาจากค�ำว่า โพชฌ หรือ โพธิ รวมกับองค์ สนธิกัน เป็นองค์แห่งโพธิ คือ
หลักธรรมอันเป็นเครือ่ งประกอบแห่งการตรัสรูห้ รือปัญญาให้บรรลุถงึ การรูแ้ จ้งประจักษ์ใน
ความจริงของสิ่งทั้งหลาย ปัญญาที่ปลุกท�ำให้เกิดความตื่นพ้นจากการหลับ การหลง การ
เพลิดเพลิน รวมทั้งการหลงใหล ตลอดจนปัญญาที่บริสุทธิจากการตื่นขึ้นมาด้วยจิตใจ
แจ่มใสเบิกบาน รวมเป็นภาวะทีส่ ขุ ภาพจิตดีงามผ่องใส แม้วา่ จะเกิดในขณะทีก่ ายป่วย แต่
ใจจะไม่ป่วยด้วย เป็นการผ่อนคลายหรือบรรเทาทุกขเวทนาที่เกิดจากโรคาพยาธินั้นลงได้
ไม่มากก็นอ้ ย ส่วนค�ำว่าปริตร หมายถึง การป้องกัน ต้านทาน บางครัง้ ก็เพีย้ นไปเป็นต�ำนาน
เป็นบทสวดทีน่ ยิ มใช้ในการภาวนาเพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กัน ปกป้องสิง่ เลวร้าย ตลอดจนบรรเทา
บ�ำบัดโรคาพยาธิ ที่มาเบียดเบียน โดยเฉพาะในด้านของผลต่อจิตใจที่มีความส�ำคัญใน
การควบคุมการท�ำงานของร่างกาย โพชฌงคปริตร หรือ โพชฌังคปริตร คือ ปริตรที่กล่าว
ถึงโพชฌงค์ซงึ่ เป็นองค์แห่งการรูแ้ จ้ง แล้วอ้างสัจวาจานัน้ มาพิทกั ษ์คมุ้ ครองให้มคี วามสวัสดี
มีประวัตวิ า่ สมัยหนึง่ พระพุทธเจ้าประทับอยูท่ วี่ ดั เวฬุวนั กรุงราชคฤห์ พระมหากัสสปเถระ
ได้อาพาธหนักที่ถ�้ำปิปผลิคูหา พระพุทธเจ้าได้เสด็จเยี่ยมและแสดงโพชฌงค์เจ็ด เมื่อพระ
เถระสดับโพชฌงค์เหล่านี้ ได้เกิดความปิติว่า โพชฌงค์เจ็ดเคยปรากฏแก่เราในขณะรู้แจ้ง
สัจธรรม หลังออกบวชแล้วเจ็ดวัน ค�ำสอนของพระพุทธองค์เป็นทางพ้นทุกข์โดยแท้ ครั้น
ด�ำริเช่นนี้ พระเถระได้เกิดปิติเอิบอิ่มใจท�ำให้เลือดในกายและรูปธรรมอื่นผ่องใส โรคของ
พระเถระจึงอันตรธานไปเหมือนหยดน�้ำกลิ้งจากใบบัว นอกจากนั้นพระพุทธเจ้ายังตรัส
โพชฌงค์เจ็ดแก่พระโมคคัลลานะเถระผู้อาพาธที่ภูเขาคิชฌกูฎอีกด้วย ครั้นพระเถระสดับ
โพชฌงค์นี้แล้วก็หายจากอาพาธนั้นทันที อนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันนั้น
ทรงพระประชวรหนัก จึงรับสัง่ ให้พระจุนทเถระสาธยายโพชฌงค์เจ็ด ครัน้ สดับแล้วพระองค์
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ทรงหายจากพระประชวรนั้น โดยการน�ำข้อความจากพระสูตรมาประพันธ์เป็นร้อยกรอง
โพชฌงค์เจ็ดมีดังต่อไปนี้
สติ ความระลึกได้ หมายถึง ความสามารถทวนระลึกนึกถึง หรือกุมจิตไว้กบั สิง่ ทีจ่ ะ
พึงเกี่ยวข้องหรือต้องใช้ต้องท�ำในเวลานั้น ในโพชฌงค์นี้ สติมีความหมายคลุมตั้งแต่การมี
สติก�ำกับตัวใจอยู่กับสิ่งที่ก�ำลังก�ำหนดพิจารณาเฉพาะหน้า จนถึงการหวนระลึกรวบรวม
เอาธรรมทีไ่ ด้สดับเล่าเรียนแล้วหรือสิง่ ทีจ่ ะพึงเกีย่ วข้องต้องใช้ตอ้ งท�ำ มาน�ำเสนอต่อปัญญา
ที่ตรวจตรองพิจารณา
ธรรมวิจยั ความเฟ้นธรรม หมายถึง การใช้ปญ
ั ญาสอบสวนพิจารณาสิง่ ทีส่ ติกำ� หนด
ไว้ หรือธรรมที่สติระลึกรวมมาน�ำเสนอนั้น ตามสภาวะ เช่น ไตร่ตรองให้เข้าใจ ความหมาย
จับสาระของสิ่งทีพ่ จิ ารณานัน้ ได้ ตรวจตราเลือกเฟ้นเอาธรรมหรือสิง่ ทีเ่ กือ้ กูลแก่ชวี ติ จิตใจ
หรือสิ่งที่ใช้ได้เหมาะดีที่สุด ในกรณีนั้นๆ หรือมองเห็นอาการที่พิจารณานั้น เกิดขึ้น ตั้งอยู่
ดับไป เข้าใจตามสภาวะที่เป็นไตรลักษณ์ ตลอดจนปัญญาที่มองเห็นอริยสัจจ์
วิริยะ ความเพียร หมายถึง ความแกล้วกล้า เข้มแข็ง กระตือรือร้นในธรรมหรือสิ่งที่
ปัญญาเฟ้นได้ อาจหาญในความดี มีก�ำลังใจ สู้กิจ บากบั่น รุดไปข้างหน้า ยกจิตไว้ได้ ไม่
ให้หดหู่ ถดถอย หรือท้อแท้
ปีติ ความอิ่มใจ หมายถึง ความเอิบอิ่ม ปลาบปลื้ม ปรีย์เปรม ดื่มด�่ำ ซาบซึ้ง แช่ม
ชื่น ซาบซ่าน ฟูใจ
ปัสสัทธิ ความสงบกายใจ หมายถึง ความผ่อนคลายกายใจ สงบระงับ เรียบเย็น
ไม่เครียด ไม่กระสับกระส่าย เบาสบาย
สมาธิ ความมีใจตัง้ มัน่ หมายถึง ความมีอารมณ์หนึง่ เดียว จิตแน่วแน่ตอ่ สิง่ ทีก่ ำ� หนด
ทรงตัวสม�่ำเสมอ เดินเรียบ อยู่กับกิจ ไม่วอกแวก ไม่ส่าย ไม่ฟุ้งซ่าน
อุเบกขา ความวางเฉย หมายถึง ความมีใจเป็นกลาง สามารถวางทีเฉย เรียบ นิ่งดู
ไป ในเมื่อจิตแน่วแน่อยู่กับงานแล้ว และสิ่งทั้งหลายด�ำเนินไปด้วยดีตามแนวทางที่จัดวาง
ไว้หรือที่มันควรจะเป็น ไม่สอดแส่ ไม่แทรกแซง*
องค์การแห่งการรู้แจ้งเจ็ดประการดังกล่าว สามารถน�ำไปใช้เป็นหลักปฎิบัติ หรือ
พุทธวิถีในการด�ำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี ตลอดจนใช้แก้ปัญหาในการบริหารปัญหาต่างๆ
ด้วยการน�ำหลักของโพชฌงคปริตรมาประยุกต์ให้รอบคอบ ก็อาจจะท�ำให้การบริหารกิจการ
ผ่านพ้นอุปสรรคต่างไปได้ด้วยดี เริ่มด้วยการมีสติยั้งคิดไม่กระท�ำโดยรีบร้อน ขาดสติ และ
ท้ายทีส่ ดุ คือการวางเฉย ในกรณีทหี่ ากจะกระท�ำสิง่ ใดลงไปแล้วจะไม่เกิดประโยชน์หรือเกิด
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* พระพรหมคุณาภรณ์, พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๘๘๐.

ผลที่ไม่พึงปรารถนา*
๒.๑.๔ สติปัฎฐาน ๔
สติปัฏฐาน ๔ นั้นมีจุดประสงค์อยู่ที่ฝึกสติ และใช้สติพิจารณาสรุปให้เข้าใจโดย
ถ่องแท้เพื่อให้เกิดสัมมาญาณหรือปัญญาญาณว่า ธรรมทั้งหลายอันมี กาย เวทนา จิต
ธรรม มีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้ อาศัยระลึกเตือนสติเตือนใจไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นพึงพอใจ
อุปาทานใดๆ ในโลก ก็ดว้ ยลักษณะการของการอุเบกขาทัง้ มีพทุ ธประสงค์ให้ปฏิบตั ใิ นชีวติ
ประจําวันขนาดกล่าวได้ว่าแทบทุกลมหายใจ กล่าวคือเมื่อจิตหรือสติวนเวียนระลึกรู้หรือ
พิจารณาอยู่ในธรรมทั้ง ๔ แล้ว จิตย่อมหยุดส่งจิตออกนอกไปนึกคิดปรุงแต่งต่างๆ อันก่อ
ให้เกิดทุกข์ จิตอยู่ในที่อันควรแลสงบ ขณะจิตนั้นเองจิตย่อมเกิดกําลังแห่งจิตขึ้นเนื่องจาก
สภาวะปลอดทุกข์ขนึ้ ทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่รตู้ วั อันยังให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจในธรรม
นั้นทีละเล็กทีละน้อยสะสมขึ้นเช่นกัน จนในที่สุดเพื่อให้เกิดนิพพิทาความคลายก�ำหนัด
ความยึดความอยากจากการไปรู้ตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆ สติปัฏฐาน ๔ ออกเป็น ๔
หมวดใหญ่ด้วยกัน คือ
กายานุปัสสนา สติปัฏฐาน การมีสติในกายเป็นอารมณ์ คือมีสติกําหนดพิจารณา
กาย ให้เห็นกายในกาย คือเห็นตามความเป็นจริงของกาย เช่นเป็นเพียงการประชุมกันของ
เหตุปัจจัยอันมีธาตุ ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ หรือการเกิดแต่เหตุที่เป็นของสกปรกปฏิกูลโสโครก
ประกอบขึน้ มาเพือ่ ให้จติ ลดละความยินดียนิ ร้ายในกายแห่งตนแลบุคคลอืน่ เมือ่ รูเ้ ห็นตาม
ความเป็นจริงของกายนั้นว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
ในขัน้ แรก เป็นการฝึกให้มสี ติเสียก่อน โดยฝึกดูลมหายใจทีห่ ายใจเข้า ทีห่ ายใจออก
อย่างมีสติ หรือการมีสติอยู่ในอิริยาบถของกายแล้วใช้สตินั้นในการพิจารณากายในแบบ
ต่างๆ ตลอดจนการเกิดดับต่างๆ จิตจะได้คลายความยึดมัน่ ถือมัน่ พึงพอใจหรือหลงใหลใน
กายแม้ตัวตนของตนหรือบุคคลอื่น เป็นการตัดก�ำลังตัณหาแลอุปาทานโดยตรงทางหนึ่ง
ซึ่งแบ่งเป็น ๖ แบบดังนี้
อานาปานสติ จุดประสงค์อยู่ที่สติ โดยให้จิตคือสติกําหนดตามดูหรือรู้ตามลม
หายใจเข้าออกแบบต่างๆ ตลอดจนสติสังเกตเห็นอาการของลมหายใจ มีจุดประสงค์เพื่อ
ฝึกให้มีสติและเพือ่ ละความด�ำริพล่านคือฟุ้งซ่านเป็นส�ำคัญ อานาปานสติ นอกจากฝึกสติ
แล้วสามารถใช้วปิ สั สนาได้เช่นกัน โดยการพิจารณาลมหายใจทีห่ ายใจเข้าออกอยูน่ นั้ ๆ ว่า
เป็นกายสังขาร คือถูกกายปรุงแต่งขึ้น พิจารณาความไม่เที่ยง ทนอยู่ไม่ได้ เป็นอนัตตา ดัง
เช่น ลมหายใจนั้น เป็นไปในลักษณะการ เกิดดับ เกิดดับอยู่ตลอดเวลาที่ยังด�ำรงขันธ์อยู่
* ธ�ำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ พล.ท. นพ., โพชฌงคปริตร, สารสายใจไทย ปีที่ ๓๓ เดือนเมษายน ๒๕๕๔:
หน้า๑๒-๑๓.
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เพียงแต่การเกิดดับเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
อิริยาบถ คือกําหนดสติให้ระลึกรู้ในอิริยาบถอาการต่างๆ ของกาย เช่น เดิน นอน
ยืน นั่ง คือมีสติรู้ในอิริยาบทต่างๆ นั่นเอง มีจุดประสงค์เช่นเดียวกับอานาปานสติคือเพื่อ
ละความด�ำริพล่านคือฟุ้งซ่านเป็นส�ำคัญ
สัมปชัญญะ ความรู้ตัวคือปัญญาในการให้มีสติต่อเนื่องในการกระทําหรือการ
เคลื่อนไหว เช่นเดิน ดื่ม กิน ถ่าย วิ่ง ตื่น หลับ ฯลฯ. กล่าวคือมีสติอย่างรู้ตัวทั่วพร้อม สติ
ระลึกรู้อย่างต่อเนื่องสลับสับเปลี่ยนอิริยาบทกันได้ ตามที่สติระลึกรู้ตามความเป็นจริง จุด
ประสงค์คือเพื่อละความด�ำริพล่านคือฟุ้งซ่านเป็นส�ำคัญ
ปฏิกลู มนสิการ เมือ่ มีสติในสิง่ ดังกล่าวข้างต้น จึงใช้สติทฝี่ กึ มานัน้ อันย่อมประกอบ
ด้วยสมาธิจติ ตัง้ มัน่ อยูไ่ ปใช้พจิ ารณาส่วนต่างๆ ของร่างกายว่าล้วนเป็นสิง่ ปฏิกลู ไม่สะอาด
โสโครก ต้องเข้าใจว่ากายตน(เห็นกายในกายภายใน) และกายของบุคคลอื่น(เห็นกายใน
กายภายนอก) เพื่อคลายความหลงใหลรักใคร่ยึดมั่นมันลงไป จึงคลายก�ำหนัด
ธาตุมนสิการ พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงของกายนี้ว่า เป็นเพียงก้อนหรือ
มวลหรือฆนะของธาตุทั้ง ๔ อันล้วนไม่งาม ไม่สะอาด มาประชุมกันเป็นเหตุปัจจัยให้เกิด
กายนี้ชั่วขณะระยะหนึ่ง ทั้งกายตนเองและบุคคลอื่น
นวสีวถิกา คือพิจารณาซากศพในสภาพต่างๆ เป็นระยะๆ ๙ แบบหรือระยะ จนผุ
พังเน่าเปื่อยไปในที่สุด และต้องเข้าใจว่ากายตนแลผู้อื่นต่างก็ล้วนต้องเป็นเฉกเช่นนี้ เมื่อ
พิจารณาเข้าใจ เพื่อให้บังเกิดนิพพิทาญาณ จึงดับตัณหา อนึ่งพึงระลึกรู้ด้วยว่า การมีสติ
อยูก่ บั กาย เป็นเพียงการระลึกรูเ้ ท่าทันกาย ทัง้ ทางด้านปัญญาด้วยเช่นว่าไม่งามเป็นปฏิกลู
เพื่อความนิพพิทา
เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน สติกําหนดพิจารณาเวทนาหรือการเสพรสอารมณ์ที่
บังเกิดขึ้นเป็นธรรมดาจาการกระทบคือผัสสะ ให้เห็นเวทนาที่เกิดขึ้น แล้วพิจารณาให้เห็น
ตามความจริงของเวทนาว่า เวทนาเป็นสักแต่วา่ เป็นการรับรู้ การเสพรสอารมณ์ทมี่ ากระทบ
สัมผัสทั้งในทางใจและกายคือใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ เป็นขบวนการ
ธรรมชาติหรือสภาวธรรมแท้อันยิ่งใหญ่ที่มีในมนุษย์ทุกผู้นาม เป็นทุกข์โดยธรรมชาติ เป็น
เพียงกระบวนการรับรู้ในขั้นแรกๆ ที่เอาข้อมูลมาจากสัญญา(ความจํา)อดีตหรืออาสวะ
กิเลส ยังไม่ใช่ความทุกข์จริงๆ พิจารณาให้เห็นว่าเมื่อมีการผัสสะย่อมเกิดเวทนาอันมี สุข
เวทนา ทุกขเวทนาและอทุกขมสุขอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเป็นธรรมดาทุกครั้งทุกทีไป ซึ่งเป็น
เวทนาปกติหรือเป็นไปโดยธรรมหรือธรรมชาติ หลีกเลี่ยงหลบหนีไม่ให้เกิดไม่ให้เป็นไม่ได้
เป็นหลักธรรมชาติธรรมดาๆ แต่สูงสุด จิตจะได้คลายความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาหรือการ
เสพรสอารมณ์ ทีบ่ งั เกิดนัน้ ๆ จึงไม่เกิดตัณหาขึน้ จึงเป็นเพียงสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาตาม
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ธรรมหรือธรรมชาติแต่ย่อมไม่เร่าร้อนเผาลนดังเวทนาที่ประกอบด้วยอุปาทานหรือเวทนู
ปาทาน ดังพุทธพจน์ที่แสดงไว้ให้เข้าใจและรู้เท่าทันในเวทนาดังนี้
เมื่อเป็นสุขเวทนาก็ให้รู้ว่าเป็นสุขเวทนา เมื่อไม่มีก็รู้ว่าไม่มี
เมื่อเป็นทุกขเวทนาก็ให้รู้ว่าเป็นทุกขเวทนา เมื่อไม่มีก็รู้ว่าไม่มี
เมื่อเป็นอทุกขมสุขก็ให้รู้ว่าเป็นอทุกขมสุข เมื่อไม่มีก็รู้ว่าไม่มี
เมื่อเป็นสุข เป็นทุกข์ เป็นอทุกขมสุข ชนิดมีอามิส (เครื่องล่อใจ-เจือกิเลส) ก็รู้ว่ามี
เมื่อไม่มีก็รู้ว่าไม่มี
เมื่อเป็นสุข เป็นทุกข์ เป็นอทุกขมสุข ชนิดไม่มีอามิส ก็รู้ว่ามี เมื่อไม่มีก็รู้ว่าไม่มี
เวทนาเป็นเพียงสักแต่วา่ เวทนาคือความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ และจ�ำต้องรับรู้ ทีแ่ ท้จริงก็แค่
ความรูส้ กึ ทีต่ อ้ งเกิดขึน้ จากการกระทบจึงไม่ควรไปยึดมัน่ เกิดขึน้ และเป็นไปตามเหตุปจั จัย
อันมาปรุงแต่ง จึงเกิดๆ ดับๆ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนแท้จริง จึงไม่ใช่
เราไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงอีกด้วย จึงควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้ เห็นเวทนาทั้งในเวทนา
ตนเอง และเห็นเวทนาในเวทนาบุคคลอื่น
จิตตานุปสั สนา สติปฏั ฐาน คือการเห็นจิตในจิต หรือสติระลึกรูเ้ ท่าทันหรือพิจารณา
จิต หรือเรียกอีกอย่างว่าจิตตสังขารหรือมโนสังขาร อันได้แก่ความคิด ความนึก คือ
ธรรมารมณ์ต่างๆ และโดยเฉพาะอาการของจิตหรือกริยาของจิต(เจตสิก) ดังเช่น ราคะ
โทสะ โมหะ ฟุ้งซ่าน หดหู่ เป็นสมาธิ ที่ย่อมยังให้เกิดเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเป็นอารมณ์
คือ มีสติระลึกรู้เท่าทันในจิตตสังขาร ตามสภาพเป็นจริงที่เป็นอยู่ในขณะนั้นๆ ทั้งในของ
ตนเองและของบุคคลอื่น อันเพื่อเป็นเครื่องรู้ เครื่องระลึก เครื่องเตือนสติ และพิจารณา
การเกิดๆ ดับๆ ว่า เป็นไปตามธรรมคือสภาวธรรมหรือธรรมชาติ ล้วนไม่เทีย่ งของจิตตสังขาร
ดังกล่าว
เห็นจิตในจิต หรือ จิตเห็นจิต ถ้าเข้าใจขันธ์ ๕ จักเข้าใจได้ว่าหมายถึงการมีสติเห็น
จิตตสังขารที่บังเกิดขึ้น ได้อธิบายในมหาสติปัฏฐานสูตรดังนี้
จิตมีราคะ เป็นเจตสิก คืออาการของจิตที่ประกอบด้วยราคะ กล่าวคือกลุ่มของ
ความคิดฟุ้งซ่านหรือปรุงแต่ง ที่ประกอบด้วยความก�ำหนัดความปรารถนาในกามทั้ง๕
นั่นเอง
จิตมีโทสะ เป็นเจตสิก คืออาการของจิตที่ประกอบด้วยโทสะ กล่าวคือกลุ่มของ
ความคิดนึกหรือฟุ้งซ่านที่ประกอบด้วยความโกรธความขุ่นเคือง นั่นเอง
จิตมีโมหะ เป็นเจตสิก คืออาการของจิตที่ประกอบด้วยโมหะความหลง หรือกลุ่ม
ของความคิดนึกหรือฟุ้งซ่านที่ประกอบด้วยความไม่รู้จริง นั่นเอง
จิตหดหู่ ก็เป็นเจตสิกในข้อที่ ๒๕ ในเจตสิก ๕๒ เป็นกลุ่มอาการของความคิดนึก
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หรือฟุ้งซ่านปรุงแต่งที่ท�ำให้เกิดความหดหู่ใจ ใจหดห่อ แห้งเหี่ยวใจ
จิตฟุ้งซ่าน เป็นอาการของจิตอย่างหนึ่ง ที่เรียกอุทธัจจะในข้อที่ ๑๗ ในเจตสิก ๕๒
เป็นอาการของจิตที่ฟุ้งซ่าน หรือส่งจิตออกนอกไปปรุงแต่งคือผัสสะในสิ่งหรือเรื่องต่างๆ
หรือเปรียบเทียบได้ดั่งองค์ธรรมชรา ในปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
จิตเป็นฌานหรือมหรคต จิตเป็นฌาณ จิตอยู่ในก�ำลังฌาน จิตประกอบด้วยก�ำลัง
ของฌานอยู่ สามารถเกิดขึน้ ได้แม้ในขณะด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน ขึน้ อยูก่ บั วสีความช�ำนาญ
และมาจากการสั่งสมประพฤติปฏิบัติจนมักเกิดการเลื่อนไหลไปโดยไม่รู้ตัว
จิตเป็นสมาธิ จิตมีความตั้งใจมั่นในสิ่งใดอยู่ แม้ในชีวิตประจ�ำวัน ไม่ได้หมายถึง
การไปนั่งสมาธิแต่อย่างเดียว
จิตมีสิ่งอื่นยิ่งกว่า หมายถึงอาการของจิตเป็นเอกหรือเป็นใหญ่อยู่ในสิ่งหนึ่งสิ่งใด
อยู่ เช่นจิตเป็นเอกอยู่กับการค�ำบริกรรมพุทโธ หรือจิตเป็นเอกอยู่ในกิจหรืองานใดๆ หรือ
จิตเป็นเอกในธรรมทีเ่ ป็นเครือ่ งอยูเ่ ครือ่ งพิจารณา หรือจิตหมกมุน่ จดใจจ่อในสิง่ ใดสิง่ หนึง่
อยู่ จิตหมกมุ่นกับการส่งออกไปปรุงแต่ง
จิตวิมุตติหรือจิตหลุดพ้น หมายถึงอาการที่จิตหลุดพ้นจากกิเลสหรือเจตสิกต่างๆ
เช่นดังทีก่ ล่าวข้างต้น โดยเป็นไปในขณะหนึง่ ๆ ยังไม่ได้หมายถึงเป็นการถาวรหรือนิพพาน
กล่าวคือ ล้วนมีสติระลึกรู้เท่าทัน กล่าวคือมีสติระลึกรู้จิต หรืออาการของจิต คือเจตสิกที่
บังเกิดขึ้น ณ ขณะจิตนั้นๆ
อนึ่งอาการของจิตทั้งหลายหรือเจตสิก ดังเช่น ราคะ โทสะ โมหะ จิตฟุ้งซ่าน ฯลฯ.
นั้นมันไม่มีอาการเป็นรูปธรรมเป็นตัวเป็นตนแท้จริง แต่อาศัยแฝงอยู่กับสังขารขันธ์ คือ
การกระท�ำต่างๆนั่นเอง ดังเช่น ความคิดหรือมโนสังขารที่ประกอบด้วยราคะ การท�ำร้าย
ผูอ้ นื่ ทางกายหรือกายสังขารทีป่ ระกอบด้วยโทสะ การคิดด่าทอต่อว่าหรือเรียกวจีสงั ขาร ที่
ประกอบด้วยโมหะคืออาการหลงไปปรุงจนเกิดทุกข์ทปี่ ระกอบด้วยความไม่รตู้ ามความเป็น
จริง เช่นคิดหรือธรรมารมณ์กระทบใจแล้วจะให้รสู้ กึ เฉยๆ การเกีย้ วพาราสีทงั้ ด้วยค�ำพูดทัง้
กริยาท่าทางทีป่ ระกอบด้วยราคะ จิตคิดฟุง้ ซ่านหรือคิดวนเวียนไม่หยุดหย่อนในเรือ่ งไร้แก่น
สาร เช่นคิดไปในอดีต อนาคต ก็คือความคิดที่ประกอบด้วยจิตฟุ้งซ่านหรือส่งจิตออกนอก
ไปปรุงแต่งนั่นเอง
เมื่อสติรู้เท่าทันเวทนาและจิต เป็นหลักปฏิบัติประจําเมื่อปฏิบัติจนชํานาญแล้ว
ระลึกรู้และเท่าทันในเวทนาและเข้าใจปฏิจจสมุปบาทดีแล้ว จิตจักรู้สภาพจิตสังขารหรือ
อาการของจิตหรือเจตสิกที่เกิดขึ้น คือ เห็น ราคะ โมหะ โทสะ ชัดเจนขึ้น จะเห็นความคิด
หรืออาจเห็นเวทนาที่ เกิดๆ ดับๆ อยู่ตลอดเวลาว่าเป็นสภาวธรรมอันไม่เที่ยง เห็นว่าการ
เสวยอารมณ์ต่างๆ หรือความรู้สึกสุข ทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์ ว่าเป็นไปตามไตรลักษณ์ ดังนั้น
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เมื่อไปอยากด้วยตัณหา จึงย่อมเกิดการยึดด้วยอุปาทานเป็นไปตามหลักปฏิจจสมุปบา
ทนั่นเอง ดังนั้นเมื่อไปอยากหรือไปยึดไว้ด้วยเหตุผลกลใดก็ดี เมื่อมีการแปรปรวนด้วย
อนิจจัง แล้วย่อมดับไปด้วยทุกขังเพราะสภาวธรรม จึงไม่เป็นไปตามปรารถนา จึงเกิดเป็น
ทุกข์อุปาทานที่ต่างจากทุกขเวทนาตรงที่มีความเร่าร้อน เผาลน กระวนกระวายตามก�ำลัง
ของตัณหาแลอุปาทานนั่นเอง
ธัมมานุปัสสนา สติปัฏฐาน สติกําหนดพิจารณาธรรม(สิ่งต่างๆ )ที่บังเกิดแก่ใจเป็น
อารมณ์ทั้งที่เป็นกุศลหรืออกุศล ก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติและเครื่องระลึกรู้เพื่อให้เกิด
ปัญญาเป็นส�ำคัญหรือเป็นวัตถุประสงค์ ดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแนะในมหาสติปัฏ
ฐานสูตรให้พิจารณา ยกตัวอย่างเช่นได้แก่ นิวรณ์ ๕ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ โพชฌงค์ ๗
มรรค ๘ อริยสัจ ๔ ว่าคืออะไร เป็นอย่างไร มีในตนหรือไม่มีในตน เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น
เจริญบริบูรณ์และดับไปได้อย่างไร ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงธรรม ไม่ใช่
สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา
เมื่อพิจารณาพึงย่อมรู้ชัดได้ดังนี้ ยกตัวอย่าง เมื่อมีพยาบาทให้พิจารณาว่า
มีอยู่ ย่อมรู้ชัดว่า มีอยู่ ณ ภายในจิต
ไม่มีอยู่ ย่อมรู้ชัดว่า ไม่มีอยู่ ณ ภายในจิต
ที่ยังไม่เกิด จะเกิดขึ้นด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้น
ที่เกิดขึ้นแล้ว จะละเสียได้ด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้น
ที่ละได้แล้ว จะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้น
เป็นเช่นนี้ทุกข้อใน กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา
๒.๑.๕. สัปปายะ ๗
สัปปายะ หมายถึงสภาพเอื้อ สภาวะที่เอื้อเกื้อหนุน โดยเฉพาะที่ช่วยเกื้อหนุนการ
บ�ำเพ็ญและประคับประคองเกือ้ กูลกับทัง้ ร่างกายและจิตใจ ในความเสือ่ ม ความเจริญของ
บุคคล ถ้าบุคคลอาศัยอยูภ่ ายใต้สงิ่ แวดล้อมทีด่ ี ก็จะก่อให้มคี วามเจริญก้าวหน้าในชีวติ ได้
มาก ส่วนในทางการประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยต่อ
การประพฤติวัตร ปฏิบัติธรรม เรียกว่า สัปปายะ และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการ
ประพฤติปฏิบัติทางจิต เรียกว่า อสัปปายะ ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้กล่าวถึง สิ่งแวดล้อมที่
เป็น สัปปายะ และ อสัปปายะ ส�ำหรับผู้ประพฤติวัตรและปฏิบัติกรรมฐาน ดังนี้
อาวาโส โคจโร ภสฺสํ			
ปุคฺคโล โภชนํ อุตุ
อิริยาปโถติ สตฺเตเต			
อสปฺปาเย วิวชฺชเย
สปฺปาเย สตฺต เสเวถ		
เอวณฺหิ ปฏิปชฺชโต
น จิเรเนว กาเลน โหติ		
กสฺสจิ อปฺปนา
37

“พระโยคาวจร พึงเว้นสิ่งที่เป็นอสัปปายะ ๗ สิ่ง อันได้แก่
ที่อยู่ (อาวาส) โคจรคาม การพูดคุย ปุคคล โภชนะ ฤดู อิริยาบถ
ดังนั้น พึงเสพสิ่งที่เป็นสัปปายะ ๗ สิ่ง เพราะ เมื่อพระโยคาวจรปฏิบัติได้อย่างนี้อัป
ปนา ย่อมจะมีแก่พระโยคาวจรบางรูป โดยกาลไม่นานนัก”สัปปายะ ๗ คือ
อาวาสสัปปายะ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย หรือ วัด ราวป่า โคนต้นไม้ ส�ำนักปฏิบัติธรรม
กุฏิสงฆ์ อาราม เรือนว่างอันเป็นที่สบาย สงบ ปราศจากผู้คนสัญจรไปมา ไม่ใกล้หนองน�้ำ
บ่อน�้ำ หรือแหล่งชุมชนจนเกินไป อันอาจจะเกิดความร�ำคาญจากการไปมาของผู้คน มีรั้ว
รอบขอบชิด ปลอดภัยต่อความเป็นอยู่ สถานที่นั่นมีที่เหมาะส�ำหรับการปฏิบัติธรรม การ
เดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถ
โคจรสัปปายะ คือ สถานที่แห่งนั้นต้องมีทางโคจร หรือ ทางเดิน ถนนหนทางไป
มาได้สะดวก ไม่ใกล้นัก ไม่ไกลนัก หนทางในการบิณฑบาตไม่ล�ำบากนัก เหมาะแก่การ
จาริก อีกทั้งภายในสถานที่ก็ควรมีทางเดินจงกรมที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม
ภัสสสัปปายะ ได้แก่ การสนทนา พูดคุย การฟัง คือ การสนทนา พูดคุยกันแต่สิ่ง
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิ ได้ฟงั สิง่ ทีจ่ ะท�ำให้จติ ใจเกิดสัทธา วิรยิ ะ อุตสาหะ ความสงบ
ระงับในการที่จะท�ำความเพียร หรือมีผู้รู้ พหูสูต ครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนกรรมฐานให้
ได้รับความรู้ และเป็นอุปการคุณแก่การเจริญกรรมฐานให้ก้าวหน้า ให้เว้นการสนทนา พูด
คุยในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่เป็นสัปปายะนั้นเสีย
ปุคคลสัปปายะ คือ บุคคลที่อยู่ร่วมกัน บุคคลที่ติดต่อคบหา ควรเป็นผู้ตั้งมั่นใน
ศีลธรรม มีความสันโดษ มักน้อย ชักจูงแนะน�ำไปในทางทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การท�ำความ
เพียร ความสงบ และถ้าเป็นครูบาอาจารย์ หรือบุคคลที่เคยเจริญกรรมฐานมาแล้ว ก็จะยิ่ง
เป็นประโยชน์มาก ให้พงึ เว้นการคบหาสมาคมกับบุคคลทีม่ จี ติ ฟุง้ ซ่าน บุคคลทีม่ ากไปด้วย
กามารมณ์ในทางโลกีย
โภชนสัปปายะ ได้แก่อาหารที่บริโภค ควรเป็นอาหารที่สบายต่อความเป็นอยู่ใน
อัตภาพแห่งตน เมื่อบริโภคเข้าไปแล้วไม่ท�ำให้เกิดทุกขเวทนา เช่น ท้องอืด ท้องร่วง ท้อง
เดิน เป็นอาหารที่จะเป็นคุณประโยชน์แก่ร่างกายโดยประมาณ โดยไม่ต้องค�ำนึงถึงรสของ
อาหารแม้รสจะดีแต่เมื่อท�ำให้ร่างกายเกิดทุกขเวทนาก็ควรงดเสีย
อุตสุ ปั ปายะ ได้แก่ฤดูอนั เป็นทีส่ บาย หมายถึงอากาศตามฤดูกาล ความร้อน ความ
เย็น ของอากาศ ซึ่งบางสถานบางฤดูอาจจะร้อนจัดเกินไป บางฤดูก็หนาวจัดเกินไป หรือ
กลางวันร้อนจัดกลางคืนหนาวจัด ซึ่งสภาพอากาศเช่นนี้จะท�ำให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วย
แก่ร่างกาย จึงต้องเลือกให้เหมาะสมแก่สภาพร่างกายของตน
อิริยาบถสัปปายะ ได้แก่อริ ยิ าบถอันเป็นทีส่ บาย หมายถึงอิรยิ าบถทัง้ ๔ หรือ การ
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เคลื่อนไหว ยืน เดิน นั่ง นอน อิริยาบถใดที่ท�ำให้จิตไม่สงบระงับ ก็แสดงว่าอิริยาบถนั้นไม่
สบายไม่เหมาะสม จึงเว้นเสียจากการใช้อิริยาบถนั้น หากเมื่อจ�ำเป็นก็ใช้แต่น้อย ทั้งหมด
นี้เรียกว่า สัปปายะ เป็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยต่อการประพฤติวัตร ปฏิบัติธรรม

๒.๒ พุทธธรรมในการบรรเทาความทุกข์ทางใจ

ความเจ็บป่วยเมื่อเกิดขึ้นแล้ว มิได้เกิดผลกระทบต่อร่างกายเท่านั้น หากยังมี
อิทธิพลต่อจิตใจด้วย คนที่เจ็บป่วยส่วนใหญ่แล้วจึงไม่ได้มีความเจ็บป่วยทางกายเท่านั้น
แต่ยังมีความเจ็บป่วยทางจิตใจ ยิ่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยแล้ว ความเจ็บป่วยทางจิตใจ
เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานไม่นอ้ ยไปกว่าความเจ็บป่วยทางกาย หรืออาจจะมากกว่า
ด้วยซ�้ำ เพราะสิ่งที่เผชิญเบื้องหน้าเขาคือความตายและความพลัดพรากสูญเสียอย่างสิ้น
เชิง ซึ่งกระตุ้นเร้าความกลัว ความวิตกกังวลและความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวให้ผุดขึ้นมา
อย่างเข้มข้นรุนแรงอย่างไม่เคยประสบมาก่อน ด้วยเหตุนี้ผู้ป่วยจึงต้องการการดูแลรักษา
ทางจิตใจไม่นอ้ ยไปกว่าการดูแลทางร่างกาย และส�ำหรับผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายซึง่ แพทย์หมด
หวังที่จะรักษาร่างกายให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้ว การดูแลช่วยเหลือทางจิตใจกลับจะมีความ
ส�ำคัญยิ่งกว่า เพราะแม้ร่างกายจะเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆ แต่จิตใจยังมีโอกาสที่จะกลับมา
ดีขึ้น หายทุรนทุราย จนเกิดความสงบขึ้นได้แม้กระทั่งในวาระสุดท้ายของชีวิต ทั้งนี้เพราะ
กายกับใจแม้จะสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด แต่เมื่อกายทุกข์ ไม่จ�ำเป็นว่าใจจะต้องเป็นทุกข์
ไปกับกายด้วยเสมอไป เราสามารถรักษาใจไม่ให้ทกุ ข์ไปกับกายได้ ดังพระพุทธองค์ได้เคย
ตรัสแก่นกุลปิตา อุบาสกผู้ป่วยหนักว่า “ขอให้ท่านพิจารณาอย่างนี้ว่า เมื่อกายเรากระสับ
กระส่าย จิตเราไม่กระสับกระส่าย” ความเจ็บป่วยและภาวะใกล้ตายนั้น แม้จะเป็นภาวะ
วิกฤติหรือความแตกสลายในทางกาย แต่สามารถเป็น “โอกาส” แห่งความหลุดพ้นในทาง
จิตใจ หรือการยกระดับในทางจิตวิญญาณได้ ความเจ็บป่วยและภาวะใกล้ตายจึงมิได้เป็น
สิ่งเลวร้ายในตัวมันเอง หากใช้ให้เป็นสามารถเป็นคุณแก่ผู้เจ็บป่วยได้
ในทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงโรคมีสองชนิด คือ โรคทางกาย (กายิโก โรโค) และ
โรคทางใจ โดยสัตว์ผู้อ้างว่า ตนเองไม่มีโรคทางกายตลอดระยะเวลา ๑ ปีบ้าง ๒ ปีบ้าง ๔
ปีบ้าง ๕ปีบ้าง แม้ยิ่งกว่า ๑๐๐ ปี บ้างยังพอมีอยู่ แต่สัตว์ผู้จะกล่าวอ้างว่าตนเองไม่มีโรค
ทางใจตลอดระยะเวลา แม้ครู่เดียว หาได้ยาก ยกเว้นที่ผู้หมดกิเลสแล้ว* โดยหลักพุทธ
ธรรมในการบรรเทาทุกข์ทางใจมีดังต่อไปนี้
๒.๒.๑. ปฏิจจสมุปบาท ปฏิจจสมุปบาท เป็นหลักการทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงถึง
*องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๑๕๗/๑๖๒-๑๖๓ องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๕๗/๒๑๗
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ความเป็นเหตุผลของกันและกันในธรรมชาติ เมื่อมีเหตุ ก็มีผล เมื่อเหตุดับ ผลก็ดับ
ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนี้ มีชื่อเรียกอย่างอื่นอีก ที่ส�ำคัญคือ อิทัปปัจจยตา ผู้ศึกษาพุทธประวัติ
แล้ว จะทราบว่า พุทธด�ำริเมื่อครั้งหลังตรัสรู้ใหม่ ก่อนเสด็จออกประกาศพระศาสนาได้ว่า
ครั้งนั้น พระพุทธเจ้าทรงน้อมพระทัยไปในทางที่จะไม่ทรงประกาศธรรม ดังความในพระ
ไตรปิฎกว่า
“ก็แหละ หมูป่ ระชานี้ เป็นผูเ้ ริงรมย์อยูด่ ว้ ยอาลัย* ยินดีอยูใ่ นอาลัย ระเริงอยูใ่ นอาลัย
ส�ำหรับหมู่ประชาผู้เริงรมย์ รื่นระเริงอยู่ในอาลัย เช่นนี้ ฐานะอันนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็น
ได้ยาก กล่าวคือ ความสงบแห่งสังขารทัง้ ปวง ความสลัดอุปธิทงั้ ปวง ความสิน้ ตัณหา วิราคะ
นิโรธ นิพพาน ก็ถ้าเราพึงแสดงธรรม และคนอื่นไม่เข้าใจซึ้งต่อเรา ข้อนั้นก็จะพึงเป็นความ
เหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เรา จะพึงเป็นความล�ำบากเปล่าแก่เรา**”
พระพุทธเจ้าแสดงหลักทั่วไปของปฏิจจสมุปบาท ที่เรียกว่า “อิทปั ปั จจยตา” ดังนี้
อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ			
เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี
อิทสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ		
เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ 		
เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี
อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ 		
เพราะความดับไปแห่งสิง่ นี้ สิง่ นีจ้ งึ ดับไป***
ความส�ำคัญของปฏิจจสมุปบาท คือ
ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท 		
ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม
ผู้ใดเห็นธรรม			
ผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาท****
ส่วนปฏิจจสมุปบาทอย่างละเอียดนัน้ มี ๒ สาย กล่าวคือ ปฏิจจสมุปบาทสายทุกข์
เกิด (สมุทยวาร) และปฏิจจสมุปบาทสายทุกข์ดับ (นิโรธวาร)
ปฏิจจสมุปบาทสายทุกข์ เกิด (สมุทยวาร)
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! เราจักแสดงปฏิจจสมุปบาทแก่พวกเธอทั้งหลาย พวกเธอทั้ง
หลายจงฟัง ปฏิจจสมุปบาทนั้น จงท�ำในใจให้ส�ำเร็จประโยชน์ เราจักกล่าวบัดนี้
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! อะไรเล่าที่เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย!:
เพราะมี อวิชชา เป็นปัจจัย จึงมี สังขารทั้งหลาย;
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*อาลัย หมายถึง ความผูกพัน ความยึดติด เครื่องอิงอาศัย ชีวิตที่ขึ้นต่อปัจจัยภายนอก
**วิ.ม. (ไทย)๔/๗/๑๑.
***ม.ม. ๑๓/๓๕๕/๓๗๑ อ้างถึงในพุทธทาสภิกขุ, ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ , (กรุงเทพมหานคร:
ธรรมสภา, ๒๕๔๙), หน้า ๒๓.
****สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๒/๓๘.

เพราะมี สังขาร เป็นปัจจัย จึงมี วิญญาณ;
เพราะมี วิญญาณ เป็นปัจจัย จึงมี นามรูป;
เพราะมี นามรูป เป็นปัจจัย จึงมี สฬายตนะ;
เพราะมี สฬายตนะ เป็นปัจจัย จึงมี ผัสสะ;
เพราะมี ผัสสะ เป็นปัจจัย จึงมี เวทนา;
เพราะมี เวทนา เป็นปัจจัย จึงมี ตัณหา;
เพราะมี ตัณหา เป็นปัจจัย จึงมี อุปาทาน;
เพราะมี อุปาทาน เป็นปัจจัย จึงมี ภพ;
เพราะมี ภพ เป็นปัจจัย จึงมี ชาติ; เพราะมี ชาติ เป็นปัจจัย จึงมี ชรามรณะ โสกะ
ปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน: ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกอง
ทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้

สังขาร;

ปฏิจจสมุปบาทสายทุกข์ ดบั (นิโรธวาร)
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! นี้เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท
เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือ แห่งอวิชชานัน้ นัน่ เทียว, จึงมีความดับแห่ง

เพราะมีความดับ แห่งสังขาร จึงมีความดับ แห่งวิญญาณ;
เพราะมีความดับ แห่งวิญญาณ จึงมีความดับ แห่งนามรูป;
เพราะมีความดับ แห่งนามรูป จึงมีความดับ แห่งสฬายตนะ;
เพราะมีความดับ แห่งสฬายตนะ จึงมีความดับ แห่งผัสสะ;
เพราะมีความดับ แห่งผัสสะ จึงมีความดับ แห่งเวทนา;
เพราะมีความดับ แห่งเวทนา จึงมีความดับ แห่งตัณหา;
เพราะมีความดับ แห่งตัณหา จึงมีความดับ แห่งอุปาทาน;
เพราะมีความดับ แห่งอุปาทาน จึงมีความดับ แห่งภพ;
เพราะมีความดับ แห่งภพ จึงมีความดับ แห่งชาติ;
เพราะมีความดับ แห่งชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส อุปายาส
ทัง้ หลาย จึงดับสิน้ : ความดับลงแห่งกองทุกข์ทงั้ สิน้ นี้ ย่อมมีดว้ ยอาการอย่างนี้ ดังนี*้
การแสดงปฏิจจสมุปบาทตามล�ำดับ จากต้นไปหาปลาย (จากเพราะมีอวิชชา เป็น
ปัจจัย เพราะมีสังขาร เป็นปัจจัย เพราะมีวิญญาณ เป็นปัจจัย...) เรียกว่า อนุโลมเทศนา
ถ้าแสดงย้อนกลับจากปลายมาหาต้น ว่า ชรามรณะเป็นต้น มีเพราะชาติเป็นปัจจัย ชาติมี
*วิ.มหา. (ไทย) ๔/๑/๒.
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เพราะภพเป็นปัจจัย ฯลฯ สังขาร มีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย เรียกว่า ปฏิโลมเทศนา
๒.๒.๒. โยนิโสมนสิการ คือ การกระท�ำในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทั้งหลายด้วย
ความคิดพิจารณาสืบค้นถึงต้นเค้า สาวหาเหตุผลจนตลอดสายแยกแยะออกพิเคราะห์ดู
ด้วยปัญญาทีค่ ดิ เป็นระเบียบและโดยอุบายวิธใี ห้เห็นสิง่ นัน้ ๆ หรือปัญหานัน้ ๆ ตามสภาวะ
และตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย พระพุทธองค์ทรงตรัสสรรเสริญคุณประโยชน์ของ
โยนิโสมนสิการไว้ ได้แก่
“ภิกษุทงั้ หลาย ร่างกายนี้ ด�ำรงอยูด่ ว้ ยอาหาร อาศัยอาหารจึงด�ำรงอยูไ่ ด้ ไม่มอี าหาร
หาด�ำรงอยูไ่ ด้ไม่ ฉันใด โพชฌงค์๗ ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน ด�ำรงอยูไ่ ด้ดว้ ยอาหาร อาศัยอาหาร
จึงด�ำรงอยู่ได้ ไม่มีอาหารหาด�ำรงอยู่ได้ไม่ อะไรเล่าคืออาหาร ก็คือการกระท�ำให้มากซึ่ง
โยนิโสมนสิการ
“เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายในอื่นแม้สักอย่างเดียว ที่มีประโยชน์มากส�ำหรับ
ภิกษุผู้เป็นเสขะ เหมือนโยนิโสมนสิการ ภิกษุผู้มีโยนิโสมนสิการ ย่อมก�ำจัดอกุศลได้ และ
ย่อมยังกุศลให้เกิดขึ้น”
“เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่น แม้สักข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้สัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น
ที่เกิดขึ้นแล้ว ก็เจริญยิ่งขึ้น เหมือนโยนิโสมนสิการเลย”
”ธรรม ๙ อย่างที่มีอุปการะมาก ได้แก่ ธรรม๙ อย่าง ซึ่งมีโยนิโสมนสิการเป็นมูล
กล่าวคือ เมื่อโยนิโสมนสิการ ปราโมทย์ย่อมเกิด เมื่อปราโมทย์ ปิติย่อมเกิด เมื่อมีใจมีปิติ
กายย่อมสงบระงับ (ปัสสัทธิ) เมื่อกายสงบระงับย่อมได้เสวยสุข ผู้มีสุข จิตย่อมเป็นสมาธิ
ผู้มีจิตเป็นสมาธิ ย่อมรู้เห็นตามเป็นจริง เมื่อรู้เห็นตามเป็นจริง ย่อมนิพพิทาเอง เมื่อนิพพิ
ทาก็วิราคะ เพราะวิราคะ ก็วิมุตติ
“โยนิโสมนสิการ ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ เพื่อความด�ำรงมั่นไม่เสื่อมสูญ
ไม่อันตรธานแห่งสัทธรรม”*
๒.๒.๓. การเจริญสมถะและวิปัสสนา
สมถะ หมายถึงการฝึกจิตให้สงบ** จนตั้งมั่นแน่วแน่เป็นสมาธิจนถึงขั้นได้ฌาน
วิปสั สนา หมายถึงการเห็นแจ้ง หรือวิธที ำ� ให้เกิดการเห็นแจ้ง ข้อปฏิบตั ใิ นการฝึกฝน
อบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งรู้ชัดสิ่งทั้งหลายตรงต่อสภาวะของมัน คือเข้าใจตาม
ความเป็นจริง หรือตามที่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นของมันเอง รู้แจ้งชัดเข้าใจจริง จนถอนความ
หลงผิด รูผ้ ดิ และยึดติดในสิง่ ทัง้ หลายได้ จนเปลีย่ นท่าทีตอ่ โลกและชีวติ ใหม่ ความรูค้ วาม
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* พระพรหมคุณาภรณ์, พุทธธรรม, หน้า ๖๖๘.
**พระพรหมคุณาภรณ์, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร:
เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์, ๒๕๕๑), หน้า ๓๙๘.

เข้าใจถูกต้องที่เกิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในระหว่างการปฏิบัตินั้น เรียกว่า ญาณ มีหลายระดับ
ญาณส�ำคัญในขั้นสุดท้ายเรียกว่า วิชชา เป็นภาวะตรงข้ามที่ก�ำจัดอวิชชา คือความหลง
ผิดไม่รู้แจ้ง ไม่รู้จริงให้หมดไป ภาวะจิตที่มีญาณหรือวิชชานั้น เป็นภาวะที่สุข สงบ ผ่องใส
และเป็นอิสระ เพราะลอยตัวพ้นจากอ�ำนาจครอบง�ำของกิเลส ญาณและวิชชาเป็นจุดมุ่ง
หมายของวิปัสสนา เพราะน�ำไปสู่วิมุตติ คือความหลุดพ้นเป็นอิสระที่แท้จริงยั่งยืนถาวร
ผูป้ ฏิบตั สิ มถะ อาจท�ำแต่สมถะอย่างเดียว โดยมุง่ หวังอยูท่ ผี่ ลคือฌานสมาบัตแิ ละ
อภิญญาทั้ง ๕ ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับวิปัสสนาก็ได้ คือหยุดเพียงขั้นสมาธิ ไม่ก้าวไปถึงขั้น
ปัญญา แต่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนา ต้องอาศัยสมถะ
ผลทีต่ อ้ งการจากสมถะตามหลักพุทธศาสนา คือการสร้างสมาธิเพือ่ ใช้เป็นบาทฐาน
ของวิปัสสนา
ผู้บรรลุอรหันตผล จะต้องได้เจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติครบทั้งสองอย่าง ค�ำทั้ง
สองนี้จึงมาคู่กันเสมอในข้อความที่กล่าวถึงการบรรลุอรหันตผล ดังบาลีว่า “เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป จึงท�ำให้เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ ที่
ไม่มอี าสวะ ในปัจจุบนั นีท้ เี ดียว” ดังนัน้ เจโตวิมตุ ติ เป็นผลของสมถะ ปัญญาวิมตุ ติ เป็นผล
ของวิปัสสนา และสมถะและวิปัสสนาจะต้องมาควบคู่กันแม้ในขั้นผลเช่นเดียวกับในขั้น
มรรค*
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมสองอย่าง เป็นฝ่ายวิชชา สองประการคืออะไรบ้างคือ สมถะ
และวิปัสสนา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมถะที่เจริญแล้ว น�ำประโยชน์อะไรมาให้ จิต (ของเขา)
ย่อมเจริญงอกงาม จิตทีเ่ จริญแล้ว น�ำประโยชน์อะไรมาให้ ย่อมท�ำให้ราคะ คือความก�ำหนัด
ในอารมณ์สิ้นไป”
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิปัสสนาที่เจริญดีแล้ว น�ำประโยชน์อะไรมาให้ ปัญญาย่อม
เจริญงอกงาม ปัญญาที่เจริญแล้ว น�ำประโยชน์อะไรมาให้ ย่อมท�ำอวิชชา คือ ความไม่รู้
จริงให้สิ้นไป อีกประการหนึ่ง”
“ภิกษุทงั้ หลาย จิตทีเ่ ศร้าหมองเพราะราคะ ย่อมไม่หลุดพ้น หรือปัญญาทีเ่ ศร้าหมอง
เพราะอวิชชา ย่อมไม่เจริญงอกงาม ด้วยประการฉะนีแ้ ล ภิกษุทงั้ หลาย การหลุดพ้นเพราะ
จิต จะมีได้กเ็ พราะส�ำรอกราคะ การหลุดพ้นเพราะปัญญา จะมีได้กเ็ พราะส�ำรอกอวิชชา”**
๒.๒.๔.การด�ำเนินตามเส้ นทางมัชฌิมาปฏิปทา
การด�ำเนินชีวติ ด้วยความรูเ้ ท่าทันธรรมดาของธรรมชาติโดยประพฤติปฏิบตั ใิ นทาง
ที่จะผลักดันและสรรสร้างค์เหตุปัจจัยต่างให้เป็นไปอย่างก่อผลดีบังเกิดคุณประโยชน์แก่
*อ้างแล้ว.
**องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๓๒/๗๖.
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มนุษย์ ในมัชฌิมาปฏิปทานี้ประกอบไปด้วย ๘ ประการคือ
๑) สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) ได้แก่ ความรู้ในอริยสัจ ๔ เห็นไตรลักษณ์ หรือ เห็น
ปฏิจจสมุปบาท ความส�ำคัญของสัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระนี้ สามารถท�ำให้เกิดความ
เปลีย่ นแปลงบุคลิกภาพอย่างทีเ่ รียกว่าถอนรากถอนโคน สัมมาทิฏฐิระดับนีเ้ ท่านัน้ จึงก�ำจัด
กิเลสได้ มิใช่แค่เพียงกด ข่ม หรือทับไว้ และท�ำให้เกิดความมั่นคงในคุณธรรมอย่างแท้จริง
ไม่แกว่งไหวโอนไปตามค่านิยมทีส่ งั คมหล่อหลอม เพราะมองความจริงผ่านทะลุเลยระดับ
สังคมไปถึงสภาวธรรมที่อยู่เบื้องหลังแล้ว จึงไม่เต้นส่ายไปกับภาพปรุงแต่งระดับสังคม*
๒) สัมมาสังกัปปะ (ความด�ำริชอบ) มี๓อย่างประกอบด้วย เนกขัมมสังกัป (คือ
ความด�ำริทปี่ ลอดจากโลภะ ความนึกคิดทีป่ ลอดโปร่งจากกาม ไม่หมกมุน่ พัวพันติดข้องใน
สิง่ สนองความอยากต่างๆ ความคิดทีป่ ราศจากความเห็นแก่ตวั ความคิดเสียสละ และความ
คิดทีเ่ ป็นคุณเป็นกุศลทุกอย่าง จัดเป็นความนึกคิดทีป่ ราศจากราคะ หรือโลภะ) อพยาบาท
สังกัป (ความด�ำริที่ไม่มีความเคียดแค้น ชิงชัง ขัดเคือง หรือเพ่งมองในแง่ร้ายต่างๆ โดย
เฉพาะมุง่ เอาธรรมทีต่ รงข้าม คือเมตตา ซึง่ หมายถึงความปรารถนาดี ความมีไมตรี ต้องการ
ให้ผู้อื่นมีความสุข จัดเป็นความนึกคิดที่ปราศจากโทสะ) อวิหิงสาสังกัป (ความด�ำริที่ไม่มี
การเบียดเบียน การคิดท�ำร้ายหรือท�ำลาย โดยเฉพาะมุ่งเอาธรรมที่ตรงข้ามคือกรุณา ซึ่ง
หมายถึงความคิดช่วยเหลือผูอ้ นื่ ให้พน้ จากความทุกข์ จัดเป็นความนึกคิดทีป่ ราศจากโทสะ
เช่นเดียวกัน)**
๓) สัมมาวาจา (การเจรจาชอบ) ได้แก่ วจีสุจริต ๔ คือ การงดเว้นจากการพูด
เท็จ(มุสาวาท)ไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้ ไม่ว่าเพราะเหตุแห่งตนเอง หรือเพราะเหตุแห่งคน
อื่น หรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิสใดๆ การงดเว้นจากการพูดส่อเสียด (ปิสุณาวาจา) ไม่เป็น
คนที่ฟังความข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้น เพื่อท�ำลายคนฝ่ายตรงข้าม เป็นผู้สมานคนที่แตก
ร้าวกัน ส่งเสริมคนที่สมัครสมานกัน ชอบกล่าวถ้อยค�ำถ้อยค�ำที่ท�ำให้คนสามัคคีกัน การ
งดเว้นจากการพูดค�ำหยาบ (ผรุสวาจา) เว้นขาดจากวาจาหยาบ กล่าวแต่ถอ้ ยค�ำชนิดไม่มี
โทษ รืน่ หู น่ารัก จับใจ สุภาพ เป็นทีพ่ อใจของพหูชน เป็นทีช่ นื่ ชมของพหูชน การงดเว้นจาก
การพูดเพ้อเจ้อ (สัมผัปปลาปะ) คือพูดถูกกาล พูดค�ำจริง พูดเป็นอรรถ กล่าววาจาเป็นหลัก
ฐาน มีที่อ้างอิง มีก�ำหนดขอบเขต ประกอบด้วยประโยชน์โดยกาลอันควร***
๔) สัมมากัมมันตะ (การกระท�ำชอบ) องค์มรรคขั้นศีลสอนว่า ความรับผิดชอบขั้น
พืน้ ฐานทีส่ ดุ ของบุคคลแต่ละคนคือ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ในการทีจ่ ะไม่ให้มคี วามคิด
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* พระพรหมคุณาภรณ์, พุทธธรรม, หน้า ๗๓๙.
** เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๕๑.
***เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๕๙-๗๖๐.

ที่จะท�ำชั่วด้วยการเบียดเบียนหรือล่วงละเมิดต่อผู้อื่น อยู่ในจิตใจของตนเลย* ประกอบ
ด้วย กายสุจริต ๓ คือการงดเว้นจากการท�ำร้ายทรมานและฆ่าสัตว์ งดเว้นจากการถือเอา
สิ่งของที่เขามิได้ให้ รับเฉพาะสิ่งของที่เขาให้เท่านั้น งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
๕) สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพชอบ) ได้แก่ เว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพและใช้
จ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แล้ว มีการวางใจวางท่าทีต่อทรัพย์นั้น มีความรู้เท่าทัน เข้าใจ
คุณค่าหรือประโยชน์ที่แท้จริงของทรัพย์ ให้ทรัพย์มีเพื่อใช้มนุษย์ เป็นอุปกรณ์ส�ำหรับท�ำ
ประโยชน์และสิง่ ดีงาม ช่วยผ่อนเบาทุกข์ ท�ำให้มคี วามสุข มิใช่หลายเป็นเหตุเพิม่ ความทุกข์**
ดังพุทธพจน์ที่ตรัสสอนดังนี้
“บุคคลตาเดียวเป็นไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ มีดวงตาชนิดทีช่ ว่ ยให้ได้โภคทรัพย์
ทีย่ งั ไม่ได้ หรือท�ำโภคทรัพย์ทไี่ ด้แล้วให้เพิม่ พูน แต่ไม่มดี วงตาชนิดทีช่ ว่ ยให้รจู้ กั ธรรมทีเ่ ป็น
กุศลเป็นอกุศล ธรรมมีโทษไม่มีโทษ ธรรมทรามธรรมประณีต ธรรมที่เปรียบได้กับของด�ำ
หรือของขาว นี้เรียกว่า บุคคลตาเดียว”
“บุคคลสองตาเป็นไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ มีดวงตาชนิดที่ช่วยให้ได้โภคทรัพย์
ทีย่ งั ไม่ได้ หรือท�ำโภคทรัพย์ทไี่ ด้แล้วให้เพิม่ พูน อีกทัง้ มีดวงตาชนิดทีช่ ว่ ยให้รจู้ กั ธรรมทีเ่ ป็น
กุศลเป็นอกุศล ธรรมมีโทษไม่มีโทษ ธรรมทรามธรรมประณีต ธรรมที่เปรียบได้กับของด�ำ
หรือของขาว นี้เรียกว่า บุคคลสองตา***”
๖) สัมมาวายามะ (ความพยายามชอบ) ได้แก่ สัมมัปปธาน ๔ คือ ๑) สังวรปธาน
เพียรระวังอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น ๒) ปหานปธาน เพียรพยายามก�ำจัดบาป
อกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ๓) ภาวนาปธาน เพียรสร้างกุศลธรรมให้เกิดมีขึ้น ๔) อนุรักขนาปธาน
เพียรรักษากุศลธรรมให้ตั้งมั่นและให้เจริญขึ้น แม้ว่าสัมมาวายามะแท้ๆ ที่เป็นองค์มรรค
นั้น เป็นคุณธรรมที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคลก็จริง แต่สัมมาวายามะจะท�ำหน้าที่ของมัน
ได้ และจะเจริญงอกงามขึน้ ได้ ย่อมต้องอาศัยความสัมพันธ์กบั โลกภายนอก กล่าวคือ การ
วางท่าที ตอบสนอง และจัดการกับอารมณ์ต่างๆ ที่รับรู้เข้ามาทางตา หู จมูก ลิ้น กายบ้าง
การแผ่นขยายความเพียรนั้นจากภายในจิตใจออกไปเป็นการกระท�ำ ความประพฤติ การ
ด�ำเนินชีวิต และการประกอบกิจการต่างๆ บ้าง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อ หรือไม่เอื้อ
มีอิทธิพลต่อการประกอบความเพียรและความเจริญงอกงามของคุณธรรมภายใน ทั้งใน
ทางเกือ้ กูลและในทางขัดขวางบัน่ รอนบ้าง เฉพาะอย่างยิง่ ความเพียรพยายามในการประ
พฤติปฎิบัติธรรม ชนิดที่ขยายออกเป็นการกระท�ำภายนอกและซึ่งกระท�ำกันอย่างเป็นการ
* เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๖๓.
**เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๘๒.
*** เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๘๓.
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เป็นงาน ที่เรียกว่า “ปธาน”ต้องเกี่ยวข้องและอิงอาศัยปัจจัยแวดล้อมภายนอกเป็นอันมาก
ทั้งปัจจัยแวดล้อมทางร่างกาย ทางธรรมชาติและทางสังคม ณ จุดหรือขั้นตอนนี้แหละที่
พุทธรรมกล่าวถึงบทบาทและความส�ำคัญของปัจจัยแวดล้อมภายนอกเหล่านั้น ต่อการ
สร้างสรรค์ชีวิตที่ดีงาม และการเข้าถึงจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา*
๗) สัมมาสติ (ความระลึกชอบ) ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ คือ
กายานุปัสสนา คือการตั้งสติก�ำหนดพิจารณากาย ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่า
เป็นแต่เพียงกาย ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา
เวทนานุปัสสนา คือการตั้งสติก�ำหนดพิจารณาความรู้สึกเป็นสุข (สุขเวทนา) ทุกข์
(ทุกขเวทนา) หรือไม่สขุ ไม่ทกุ ข์ (อทุกขมสุขเวทนา) ในขณะนัน้ ๆ ให้รเู้ ห็นตามความเป็นจริง
ว่า เป็นแต่เพียงเวทนา ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา
จิตตานุปัสสนา คือ การตั้งสติก�ำหนดพิจารณาจิตของตนที่มีราคะ ไม่มีราคะ มี
โทสะ ไม่มีโทสะ มีโมหะ ไม่มีโมหะ เศร้าหมองหรือผ่องแผ้ว ฟุ้งซ่านหรือเป็นสมาธิ ตามที่
เป็นไปอยู่ในขณะนั้น ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงจิต ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตน
เราเขา
ธัมมานุปสั สนา คือการตัง้ สติกำ� หนดพิจารณาธรรม ได้แก่ นิวรณ์ ๕ ขันธ์ ๕ อายตนะ
๑๒ โพชฌงค์ ๗ มรรค ๘ อริยสัจ ๔ ว่าคืออะไร เป็นอย่างไร มีในตนหรือไม่มีในตน เกิดขึ้น
หรือไม่เกิดขึน้ เจริญบริบรู ณ์และดับไปได้อย่างไร ให้รเู้ ห็นตามความเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียง
ธรรม ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา
ในบทบาทของสติในกระบวนการพัฒนาปัญญานั้น สรุปคือ การมีชีวิตอยู่อย่างไม่
ขาดสติ หรือการใช้สติเสมอในการครองชีวิต ป้องกันไม่ให้พลาดตกไปในทางชั่วทางเสื่อม
คอยยับยัง้ เตือนไม่ให้เพลิดเพลินมัวเมาลุม่ หลงสยบอยู่ คอยกระตุน้ ไม่ให้หยุดอยูก่ บั ที่ และ
คอยเร่งเร้าให้
ขะมักขเม้นที่จะเดินรุดหน้าอยู่เรื่อยไป ท�ำให้ส�ำนึกในหน้าที่เสมอ โดยตระหนักถึง
สิ่งควรท�ำไม่ควรท�ำ ท�ำแล้วและยังไม่ได้ท�ำ และช่วยให้ท�ำการต่างๆ ด้วยความละเอียด
รอบคอบ จึงเป็นองค์ธรรมส�ำคัญยิ่งดังได้กล่าวมาแล้ว**
๘) สัมมาสมาธิ (ความตั้งจิตมั่นชอบ) คือจิตที่เป็นสมาธิขั้นสมบูรณ์ เฉพาะอย่าง
ยิ่งถึงขั้นฌาน พระอรรถกถาจารย์เรียกว่า จิตประกอบด้วยองค์ ๘ องค์ ๘นั้นท่านนับจาก
ค�ำบรรยายจากพุทธพจน์กล่าวคือ ๑.ตั้งมั่น ๒.บริสุทธิ์ ๓.ผ่องใส ๔.โปร่งเบาเกลี้ยงเกลา
๕.ปราศจากสิง่ มัวหมอง ๖.นุม่ นวล ๗.ควรแก่การงาน ๘.อยูต่ วั ไม่วอกแวกหวัน่ ไหว เหมาะ
46

* เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๐๒.
** เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๐๘.

แก่การใช้งานคือ การใช้จิตที่พร้อมดีเช่นนั้นเป็นสนามปฎิบัติการของปัญญา ในการ
พิจารณาสภาวธรรมให้เกิดความรู้แจ้งตามความเป็นจริง*
ทั้งพุทธพจน์ พุทธสุภาษิต และพระสูตรต่างๆ ต่างชี้ให้เห็นว่า บุคคลทั้งหลายนั้นมี
โรคภัยเบียดเบียนแทบจะตลอดเวลา นั่นคือโรคทางใจ ส่วนโรคทางกายนั้น พระพุทธองค์
ก็ตรัสว่า ร่างกายนั้นเป็นรังของโรคที่ต้องดูแลเราใจใส่
ในนกุลปิตุสูตรได้มีการกล่าวถึงสตรีผู้หนึ่งคือ นางนกุลมาตา เป็นกุลสตรีที่เป็น
ตัวอย่างของการปฎิบตั ใิ นเรือ่ งนี้ กล่าวคือ ขณะทีส่ ามีของนางป่วยหนักใกล้จะสิน้ ชีวติ นาง
ได้เข้าไปปลอบใจสามีว่าอย่าได้ตายทั้งที่ยังมีความห่วงใยเลยเพราะเป็นทุกข์ และพระผู้มี
พระภาคเจ้าก็ตรงติเตียน อย่าได้มีความห่วงใยในตัวเธอและลูกๆ เลย เพราะเธอรู้จักปั่น
ด้ายท�ำขนสัตว์ สามารถหาเลี้ยงตนและครอบครัวได้ เธอจะพยายามเลี้ยงดูลูกอย่างดี จะ
ยึดมั่นในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอให้เขาได้ยึดมั่นในคุณพระรัตนตรัยด้วยเถิด เมื่อ
นกุลปิตาได้ฟังค�ำเตือนเช่นนั้น ความเจ็บไข้ได้สงบระงับโดยพลัน**
ถึงแม้สามีของนกุลมาตายังไม่ตายในขณะนัน้ ก็ตาม แต่เป็นการเตรียมตัวเพือ่ ให้ผู้
ป่วยได้รักษาจิตใจให้เต็มไปด้วยกุศลจิตทุกขณะ เพราะไม่มีใครรู้ได้ว่าจะตายเมื่อไร และ
จากหลักฐานนีพ้ บว่าการดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายที่ วัดค�ำประมง จังหวัดสกลนครมักมีการ
เล่าเรื่องในลักษณะนี้เป็นการเตรียมตัวให้ผู้ป่วยได้ยินได้ฟังอยู่เสมอๆ
ในปูติคัตตติสสเถรวัตถุ พระผู้มีพระภาคเจ้าให้การดูแลพระปูติคัตตติสสะ ซึ่งนอน
ป่วยด้วยร่างกายทีเ่ น่าเปือ่ ย โดยทรงชวนพระภิกษุอนื่ ช่วยอาบน�ำ้ และท�ำความสะอาดจีวร
เครื่องนุ่งห่ม โดยลวกน�้ำร้อนและน�ำไปตากแดดจนแห้ง จึงน�ำมาใส่ให้พระติสสเถระหลัง
จากที่อาบน�้ำแล้ว*** หลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระคาถาแก่พระติสสเถระ ผู้มี
ร่างกายเน่าเปื่อย ดังนี้ อีกไม่นานนัก ร่างกายนี้ก็จักปราศจากวิญญาณ ถูกทอดทิ้งทับถม
แผ่นดิน เหมือนท่อนไม้ไร้ประโยชน์ ฉะนั้น****
เมื่อร่างกายของภิกษุไข้ได้รับการดูแลให้สุขสบาย สะอาดจากพระพุทธองค์
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นภิกษุไข้จึงพร้อมที่จะรับฟังอมตธรรมจากพระพุทธองค์ ท�ำให้ทราบถึง
ความส�ำคัญของการดูแลผูป้ ว่ ยทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยการได้พดู คุยปลอบโยนรวม
ไปถึงการแสดงอมตธรรม โดยเฉพาะให้เห็นความไม่เที่ยงของสังขารร่างกาย ซึ่งไม่นาน
วิญญาณก็จะดับไป สืบต่อภพตามแรงกรรมของตน ซึ่งจะท�ำให้ผู้ป่วยสามารถมีอินทรีย์ที่
ผ่องใส เช่น ปูติคัตตติสสเถระได้บรรลุพระนิพพานเมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์
* เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๓๑.
**องฺ.ฉกก.(ไทย) ๒๒/๑๖/๔๓๖-๔๓๘. องฺ.ฉกก.อ.(ไทย) ๓/๕๕๘-๕๖๓.
***ขุ.ธ.อ.(ไทย) ๑/๒/๑/๔๓๕/๔๔๐.
**** ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๔๑/๓๘.
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๒.๓ พุทธธรรมในการเตรียมตัวตาย

๒.๓.๑ มรณสติ
มรณสติเป็น ๑ ในอนุสติ ๑๐* ของการเจริญสมถกรรมฐานย่อมก่อให้เกิดคุณค่าใน
การพัฒนาจิตอย่างหนึ่ง ซึ่งมีความส�ำคัญต่อความตายอย่างมีสติ ไม่หลงตาย มนุษย์ทุก
คนต้องหมัน่ ท�ำใจให้คนุ้ เคยกับความตายตัง้ แต่เนิน่ ๆ และสม�ำ่ เสมอทีเ่ รียกว่า มรณสติ เป็น
สิ่งที่ช่วยให้เราไม่ลืมตายไม่อยู่อย่างประมาท พระพุทธพจน์ครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้า
เมื่อก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ทรงเตือนว่า”อปปฺมาเทน สมฺปาเทถ แปลว่า เธอทั้ง
หลายจงท�ำหน้าที่ให้ส�ำเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิด”**
จิตใจที่เข้าใจและไม่เกรงกลัวกับความตาย เข้าใจถึงความจริงของชีวิตว่าเป็นสิ่งที่
คู่กัน เป็นการฝึกจิตใจให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตและเข้าใจถึงการปฏิบัติต่อตน ต่อ
โลกอย่างไร
ยกตัวอย่างในขุททกนิกาย อุรคชาดก ซึง่ มองเกีย่ วกับความตายด้วยปัญญาว่า เป็น
เรื่องธรรมดาของชีวิต ดังนี้คือ พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพราหมณ์ชาวนา ได้สั่งสอน
ภรรยา บุตรธิดา สะใภ้และทาสี ให้หมั่นเจริญมรณสติเป็นประจ�ำ เพราะร่างกายของคน
อุปมาเหมือนงูลอกคราบ ดังนัน้ เมือ่ บุตรชองชาวนาถูกงูกดั ตายขณะชาวนาท�ำนาอยู่ ก็ไม่มี
ใครเสียใจเลย ดังข้อความตอนหนึ่งว่า
พราหมณ์โพธิสตั ว์บอกเหตุแห่งการไม่รอ้ งไห้แก่ทา้ วสักกะว่า บุตรของข้าพเจ้าละทิง้
ร่างกายของตนไป เหมือนงูลอกคราบเก่า เมื่อร่างกายใช้ไม่ได้ จึงละไปตายไปอย่างนี้
เขาถูกเผาก็ไม่รู้ถึงความคร�่ำครวญของหมู่ญาติ เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่เศร้า
โศกถึงเขา เขาไปแล้วตามคติของเขา***
การที่อุบาสกอุบาสิกาทั้ง ๕ คนมีความรู้สึกเฉยๆ ไม่เสียใจ ไม่ร้องไห้ ไม่เศร้าโศก
ไม่คร�่ำครวญถึงผู้ตาย ก็เพราะว่าได้ใช้ปัญญาพิจารณาถึงความตายอย่างผู้มีสติ และมี
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับชีวิตว่า เมื่อเกิดขึ้นในเบื้องต้น และก็ต้องมีการตายในที่สุด
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา และยิ่งกว่านั้นพวกเขายังได้มีการปฏิบัติมรณสติกรรมฐาน
ภาวนาอยู่เนืองๆ ซึ่งเป็นธรรมที่ท�ำให้เกิดความสงบการปฏิบัติที่ถูกต้องย่อมท�ำให้เกิดการ
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*การท�ำสมาธิแบบสมถะ คือการท�ำให้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว แน่วแน่จนเกิดสมาธิ ท�ำได้หลายวิธี
แล้วแต่ความถนัดและอัธยาศัยแต่ละบุคคล ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านกล่าวไว้ ๔๐ วิธีคือกสิน ๑๐ อสุภะ
๑๐ อนุสติ ๑๐ อัปปมัญญา ๔ อาหาเรปฎิกูลสัญญา ๑ จตุธาตุววัฎฐาน ๑ และอรูป ๔ ดูรายละเอียดใน
พระพุทธโฆสะเถระ, วิสุทธิมรรค, แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ)
พิมพ์ครั้งที่ ๔,(กรุงเทพมหานคร: บริษัทประยูรวงศ์พริ้นติ้ง จ�ำกัด, ๒๕๔๖), หน้า ๑๘๒-๑๘๓.
** ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๑๘/๑๖๖.
***ขุ.ชา.ปญฺจก. (ไทย) ๒๗/๑๙-๒๘/๒๐๒-๒๐๓.

พัฒนาจิตใจเกิดเป็นสมาธิ มีความสุขจะได้ไม่หวาดหวัน่ ดังมีพทุ ธพจน์ตรัสไว้ในจิตตวรรค
แห่งคัมภีร์ขุททกนิกาย ธรรมบทว่า
การฝึกจิตที่ควบคุมได้ยาก เปลี่ยนแปลงง่าย ชอบใฝ่หาแต่อารมณ์ที่ปรารถนา จัด
ว่าเป็นความดี เพราะจิตทีฝ่ กึ แล้วย่อมน�ำสุขมาให้ คนเหล่าใดส�ำรวมจิตทีเ่ ทีย่ วไปไกล เทีย่ ว
ไปดวงเดียว ไม่มีรูปร่าง อาศัยอยู่ในถ�้ำ คนเหล่านั้นจักพ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร*
ตัวอย่างในพระไตรปิฎกของการไม่กลัวความตาย เพราะมีจิตที่ได้ฝึกไว้ดีแล้วของ
ภิกษุ ๓ รูป ที่ได้ปรินิพพานเป็นพระอรหันตสมสีสีดังนี้คือ
๑) เรื่อง พระโคธิกะ ซึ่งสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ดังนี้ คือ พระภิกษุรูป
หนึ่ง “พระโคธิกะ” อุทิศกายและในปฏิบัติธรรมอยู่ที่วิหารกาฬ ข้าวภูเขาอิสิคิริ เขตกรุ
ราชคฤห์ บรรลุธรรมถึงขึน้ เจโตวิมตุ ติชวั่ คราว แล้วเสือ่ มจากเจโตวิมตุ ติ** ชัว่ คราวนัน้ ถึง ๖
ครั้งเพราะสุขภาพไม่ดี ท่านเกิดความไม่ใยดีต่อชีวิต ครั้งที่ ๗ ก่อนฌานจะเสื่อม จึงน�ำมีด
มาปาดคอตัวเองตายพร้อมกับการบรรลุอรหัตตผล นี่คือพระอรหันต์ประเภท”สมสีสี”***
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า นักปราชญ์ผู้ใดสมบรูณ์ด้วยปัญญา มีปกติเพ่งพินิจ
ยินดีในฌานทุกเมื่อ พากเพียรอยู่ตลอดวันและคืน ไม่เสียดายชีวิต ชนะกองทัพมัจจุแล้ว
ไม่กลับมาสู่ภพใหม่ นักปราชญ์นั้นคือ โคธิกบุตร ได้ถอนตัณหาพร้อมทั้งราก ปรินิพพาน
แล้ว****
๒) เรื่องที่ปรากฏในวักกลิสูตร ซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งของการดูแลด้านจิตใจของ
พระพุทธเจ้า คือ พระวักกลิเป็นไข้หนัก มีการต้องการอย่างแรงกล้าที่จะไปพบพระศาสดา
แต่ร่างกายไม่มีก�ำลังพอ พระพุทธองค์ทรงทราบจากการตรวจพุทธญาณ ดังนั้น พระผู้มี
พระภาคเจ้าจึงเสด็จเยีย่ มพระวักกลิผอู้ าพาธ เป็นไข้หนัก ได้รบั ทุกขเวทนามีแต่กำ� เริบหนัก
ขึ้น ทุรนทุรายมาก และทรงตรัสกับพระวักกลิว่า “จะมีประโยชน์อะไรด้วยร่างกายอันเปื่อย
เน่าที่เธอเห็นอยู่นี้ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเป็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม และ
ให้เข้าใจถึงรูป เวทนา สัญญา สังขารวิญญาณ เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรผัน
เป็นธรรมดา” เมื่อพระวักกลิได้ฟังดังนั้น ก็เกิดศรัทธาอย่างแรงกล้า อยากจะบรรลุ
ปรินพิ พาน ซึง่ กาลนัน้ ด้วยพุทธญาณของพระองค์ทรงทราบถึงการจะได้ปรินพิ พานของพระ
* ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๕/๓๖.
** ค�ำว่า “เจโตวิมุตติ” แปลว่าความหลุดพ้นแห่งจิต การหลุดพ้นจากกิเลสด้วยอ�ำนาจการฝึกจิต หรือ
ด้วยก�ำลังสมาธิ แต่เจโตวิมุตติที่พระโคธิกะได้รับนั้นเป็นขณิกสมาธิคือ ชั่วคราว หมายถึง โลกิยสมาบัติ
สํ.ส.อ. (ไทย) ๑/๒/๖๓.
***ค�ำว่า “สมสีสี” นี้นิยมเขียนในภาษาไทยว่า “ชีวิตสมสีสี” แปลว่าผู้สิ้นกิเลสพร้อมกับสิ้นชีวิต ผู้ได้
บรรลุ
****สํ.ส. (ไทย)๑๕/๑๕๙/๒๐๗.

49

วักกลิ ดังนั้นจึงมิได้ห้ามการท�ำกาละแก่พระวักกลิ ในที่สุดพระวักกลิได้น�ำศัสตรามาตัด
ก้านคอ และปรินิพานแบบสมสีสี (คือ บรรลุอรหัตตผลขณะเดียวกับที่สิ้นชีวิต)*
๓) เรือ่ งทีป่ รากฏในฉันนสูตร ซึง่ เป็นตัวอย่างการดูแลจิตใจจนบรรลุเป็นพระอรหันต์
แบบสมสีสีอีกท่านหนึ่งคือพระฉันนะ ป่วยหนักได้รับทุกขเวทนาอย่างหนักไม่ทุเลาเลยคือ
มีอาการทีศ่ รีษะเหมือนมีเหล็กทิม่ แทง อาการเหมือนมีมีดกรีดท้อง เหมือนมีบุรุษ ๒ คนจับ
ท่านลนบนหลุมถ่านเพลิง ไม่สามารถอดทนได้ อยากเอาศัสตรามาฆ่าตัวตาย พระสารีบตุ ร
และพระมหาจุนทะเข้าไปเยี่ยมปลอบโยนและแสดงอมตธรรมเพื่อรักษาจิตใจไม่ให้
ทุกขเวทนาไปด้วย โดยแสดงธรรมให้ทา่ นเห็นความเป็นจักษุ ฯลฯ โสตะ ฯลฯ มโนวิญญาณ
ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตัวตนของเราที่จะเป็นนั่นเป็นนี่ และให้รู้ในความดับไปของสิ่งเหล่านี้
ท�ำให้ทราบถึงว่าความหวั่นไหวย่อมไม่มีแก่บุคคลที่ไม่มีตัณหา มานะและทิฏฐิ จึงท�ำให้
เกิดปัสสัทธิ คือกายและใจสงบระงับ โลกนี้ โลกหน้าและระหว่างโลกทั้งสอง ไม่มี นี่แหละ
ที่สุดแห่งทุกข์ เมื่อพระฉันนะเข้าใจดีแล้ว ท่านทั้งสองก็กลับไป พระฉันนะก็น�ำศัสตรามา
ฆ่าตัวตาย ในขณะนั้นคตินิมิตย่อมปรากฏ ท่านรู้ว่าตนยังเป็นปุถุชน จึงยังมีความ
ทุกขเวทนาอยู่ เมือ่ คิดได้ดงั นัน้ จึงมีจติ สลดเริม่ ตัง้ วิปสั สนาก�ำหนดสังขารเป็นอารมณ์บรรลุ
เป็นพระอรหันตสมสีสี**
จากหลักฐานที่กล่าวมานี้แสดงถึงการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสของผู้ที่ท�ำความดี
ตลอดเวลา และการบรรลุถึงจุดสูงสุดแห่งความดี เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่จ�ำกัดช่วงเวลา
และสถานที่
๒.๓.๒ การหมั่นสร้ างกรรมที่เป็ นกุศล
ในนิทานสูตรได้กล่าวว่า
เหตุให้เกิดกรรมหรือการกระท�ำต่างๆ มี ๓ ประการคือโลภะ โทสะ โมหะ จะเป็น
เหตุแห่งอกุศลกรรม กรรมที่ถูกอโลภะ อโทสะ อโมหะ ครอบง�ำเป็นเหตุและเป็นแดนเกิด
แล้ว อันบุคคลละกรรมนั้น ได้ตัดรากถอนโคนได้เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคน เกิด
ขึ้นต่อไปไม่ได้ กรรมที่ประกอบด้วย อโลภะ อโทสะ อโมหะ นี้แหละเป็นกุศลกรรมที่ควร
หมั่นท�ำอยู่เสมอ
การหมัน่ ท�ำความดี สร้างกุศล เป็นเรือ่ งทีจ่ ดั เป็นการกระท�ำดี หรือหลักการท�ำความ
ดีของบุญกิริยาวัตถุ ๓ อันได้แก่ ทานมัย สีลมัยและภาวนามัย เพราะพระพุทธองค์ได้ตรัส
ว่า ถ้าได้ฝึกฝนบุญนี้เท่านั้นจะให้ผลเลิศ มีความสุข ปราศจากการเบียดเบียนดังหลักฐาน
ในปุญญกิรยิ าวัตถุสตู ร พระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสไว้วา่ ภิกษุทงั้ หลาย บุญกิรยิ าวัตถุ
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*สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๘๗/๑๕๗-๑๖๓, สํ.ข. (ไทย) ๓/๒๘๑-๒๘๔.
**สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๘๗/๑๕๗-๑๖๓, สํ.ข. (ไทย) ๓/๒๘๑-๒๘๔.

๓ ประการนี้คือ
บุญกิริยาวัตถุที่ส�ำเร็จด้วยทาน
๒) บุญกิริยาวัตถุที่ส�ำเร็จด้วยศีล
๓) บุญกิริยาวัตถุที่ส�ำเร็จด้วยภาวนา
ภิกษุทั้งหลาย บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการนี้แล
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวนี้แล้วในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถา
ประพันธ์ดังนี้ว่า ผู้หวังประโยชน์สุข ควรฝึกฝนบ�ำเพ็ญบุญนี้เท่านั้น ที่ให้ผลเลิศติดต่อกัน
ไป มีสุขเป็นก�ำไร คือควรบ�ำเพ็ญทาน ควรประพฤติธรรมสม�่ำเสมอ และควรเจริญเมตตา
ภาวนา บัณฑิตครั้นเจริญธรรม ๓ ประการที่เป็นเหตุให้เกิดสุขดังกล่าวมานี้แล้ว ย่อมเข้า
ถึงโลกที่มีสุข ปราศจากการเบียดเบียนกัน*
มีพระพุทธภาษิตบทหนึ่งว่า กรรมย่อมจ�ำแนกสัตว์ทั้หลายให้เลวและดีต่างกัน**
ด้วยเหตุนี้ อรรถกถาจารย์รนุ่ หลังจึงทรงน�ำแนกกรรมออกเป็นหลายประเภท ในทีน่ จี้ ะกล่าว
เฉพาะประเภทของความหนักเบา คือ แบ่งตามความหนักเบาของกรรมที่ลดหลั่นลงแบ่ง
ไปได้เป็น ๔ ชนิดดังนี้ ๑) ครุกรรม-กรรมที่หนักที่สุด ๒) อาสันนกรรม-กรรมที่ได้กระท�ำเมื่อ
ใกล้ตาย ๓) อาจิณกรรม-กรรมที่กระท�ำบ่อยๆ ท�ำเป็นประจ�ำ มีน�้ำหนักรองลงมา ๔) กตัต
ตากรรม-กรรมเบ็ดเตล็ด เล็กๆ น้อยๆ***
๑) ครุกรรม
ครุกรรมเป็นกรรมหนักมาก ให้ผลแก่เจ้าของกรรมในชาติที่ ๒ คือชาติหน้า กรรม
อืน่ ๆ ไม่มอี ำ� นาจทีจ่ ะกางกัน้ การให้ผลของครุกรรมได้ นอกจากจะเป็นครุกรรมทีม่ กี ำ� ลังแรง
กว่า ส่วนครุกรรมที่มีก�ำลังอ่อนกว่าก็จะเป็นตัวช่วยอุดหนุนในฐานะอุปัตถัมภกรรม
ครุกรรมทีเ่ ป็นฝ่ายอกุศลย่อมให้ปฎิสนธิในทุคติภมู ใิ นชาติตอ่ ไปอย่างแน่นอน ส่วน
ครุกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลย่อมให้ปฎิสนธิในสุคติภูมิในชาติต่อไปอย่างแน่นอนเช่นกัน
ครุกรรมฝ่ายกุศล หมายถึงผู้บ�ำเพ็ญจิตเจริญภาวนาเข้าถึงฌานสมาบัติ ๘ เมื่อ
ฌานสูงให้ผล ฌานต�่ำกว่าก็หมดโอกาสที่จะให้ผลกลายเป็นอโหสิกรรมไป
ในอังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ได้กล่าวถึงบุคคลผู้ที่ท�ำครุกรรมฝ่ายอกุศลไว้ดังนี้
๑.๑ บุคคลผู้ฆ่ามารดา
๑.๒ บุคคลผู้ฆ่าบิดา
* ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๙, องฺ.อฎก.(ไทย) ๒๓/๓๖/๒๙๔-๒๙๖, ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๖๐/๔๑๖.
**“กมฺมํ สตฺเต วภชติ หีนปฺปณีตตาย” ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๙๗/๓๕๖.
*** องฺ.ติก.อ. (ไทย)๑/๓/๑๒๓, พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวล
ศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,
๒๕๔๖), หน้า ๔.
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๑.๓ บุคคลผู้ฆ่าพระอรหันต์
๑.๔ บุคคลผู้มีจิตคิดประทุษร้ายท�ำพระโลหิตของตถาคตให้ห้อขึ้น
๑.๕ บุคคลผู้ท�ำลายสงฆ์ให้แตกกัน*
๒) อาสันนกรรม
อาสันนกรรม คือ การกระท�ำสิ่งที่ดีหรือไม่ดีในเวลาที่ใกล้จะตาย หรือการระลึกถึง
สิ่งที่ดีหรือไม่ดีในเวลาที่ใกล้จะตาย
อกุศลกรรมบางอย่างที่บุคคลได้เคยกระท�ำมาแล้วเป็นเวลานานจนกระทั่งลืมไป
แล้ว แต่ในขณะทีใ่ กล้จะตายเกิดนึกขึน้ มาได้ อกุศลจิตก็เกิดขึน้ โดยอาศัยการระลึกถึงอกุศล
กรรมทีเ่ คยกระท�ำเอาไว้เรียกชือ่ ว่าอาสันนกรรมฝ่ายอกุศล เพราะเป็นกุศลทีร่ ะลึกขึน้ ได้ใน
ขณะที่ใกล้จะตาย
อาสันนกรรม มีล�ำดับการให้ผลเป็นที่ ๒ รองจากครุกรรม อาสันนกรรมนี้ถึงแม้ว่า
จะนิดหน่อย แต่ก็อาจให้ผลก่อน เช่นบุคคลบางคนอาจประกอบกุศลกรรมมานาน แต่ว่า
ในขณะที่ใกล้จะตาย เกิดโทสะเป็นอาสันนกรรมฝ่ายอกุศล แล้วอาสันนกรรมฝ่ายอกุศลที่
เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยนี้ ย่อมมีอ�ำนาจส่งผลให้ไปเกิดในอบายภูมิ
๓) อาจิณณกรรม
อาจิณณกรรม บางทีก็เรียกว่า พหุลกรรม คือการกระท�ำสิ่งที่ดีและไม่ดีอยู่เสมอ
บ่อยๆ หรือการกระท�ำที่มีก�ำลังแรงกล้า ท�ำด้วยความโกรธอย่างแรง เวลาผ่านไปก็ไม่หาย
แค้น หวนคิดถึงอยู่เสมอ ชื่อว่าเป็นอาจิณณกรรม ฝ่ายอกุศล
ส่วนอาจิณณกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลคือในชีวิตมีการประกอบกุศลกรรมอยู่เสมอ ไม่
ว่างเว้น สร้างบุญสร้างกุศลต่างๆ หรือการคิดถึงบุญทีไ่ ด้เคยท�ำมาแล้วและมีจติ ชืน่ ชมยินดี
ในบุญนั้นแม้จะท�ำเพียงครั้งเดียวเป็นเวลานานมาแล้วก็ตาม
เมือ่ ไม่มคี รุกรรม ไม่มอี าสันนกรรมแล้ว อาจิณณกรรมย่อมมีลำ� ดับการให้ผลเป็นที่ ๓
ในอาจิณณกรรมทัง้ ๒ ฝ่ายนัน้ หากว่าอาจิณณกรรมทีเ่ ป็นผ่ายอกุศลมีกำ� ลังมากว่า
อาจิณณกรรมทีเ่ ป็นฝ่ายอกุศล อาจิณณกรรมทีเ่ ป็นฝ่ายกุศลก็ยอ่ มจะน�ำให้บคุ คลเจ้าของ
กรรมไปเกิดในสุคติภูมิในชาติหน้าอย่างแน่นอน
๔) กตัตตากรรม
กตัตตากรรม หมายเอากุศลกรรมและอกุศลกรรมทีส่ ตั ว์บคุ คล ได้กระท�ำมาแล้วใน
อดีตภพคือในชาติกอ่ นๆ ซึง่ ได้แก่ อปราปริเวทนียกรรมอย่างหนึง่ และกตัตตากรรมนี้ หมาย
เอากุศลกรรมและอกุศลกรรมอย่างสามัญ ที่สัตว์บุคคลพากันกระท�ำในภพปัจจุบันคือใน
ชาตินี้ ที่ไม่เช้าถึงความเป็นครุกรรม อันนกรรม อาจิณณกรรม เป็นกรรมที่กระท�ำโดย
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*องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๒๙/๒๐๙.

ธรรมดา ผู้กระท�ำไม่ได้มีเจตนา ไม่ได้มีความตั้งใจอย่างเต็มที่ คล้ายกับว่าไม่เต็มใจท�ำ
กตัตตากรรมไม่มีก�ำหนดเวลาที่ให้ผลแน่นอน เพราะเป็นกรรมที่มีพลังเบาและมี
พลังน้อย
กตัตตากรรมฝ่ายอกุศล พึงเห็นตัวอย่างจากเด็กทารกซึ่งมารดาอุ้มอยู่ ยังไม่รู้คุณ
บิดามารดา บาปบุญคุณโทษ ทารกผูไ้ ร้เดียงสานัน้ ก็หยิกข่วนเตะถีบมารดา แต่อกุศลกรรม
ที่กระท�ำลงไปนั้นย่อมให้ผล*
ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จเยี่ยมพระผัคคุระอาพาธเป็นไข้หนักแล้วตรัสว่า “ดูกร
ผัค คุณะ เธอพออดทนได้หรือ พอยังอัตภาพได้หรือ ทุกขเวทนาบรรเทาหรือไม่บรรเทา”
ท่านผัคคุณะกราบทูลว่า ”ท่านมีอาพาธแรงกล้ามาก ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ ทุกขเวทนา
ไม่บรรเทา” พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงด้วยธรรมีกถาให้ท่านผัคคุณะเป็นแจ้ง ให้สมาทาน
อาจหาญ ร่าเริง แล้วก็เสด็จกลับไป จากนัน้ ไม่นานท่านผัคคุณะก็ทำ� กาละตาย และในเวลา
ตาย อินทรีย์ของท่านผัคคุณะผ่องใสยิ่งนัก...”
“ดูกร อานนท์ จิตของผัคคุณะไม่ผ่องใสได้อย่างไร เพราะผัคคุณะได้อานิสงส์จาก
การฟังธรรมตามกาล ซึ่งอานิสงส์การฟังธรรมนั้น มีลักษณะ ๖ ประการคือ
๑) จิตของมนุษย์ที่ยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์ เวลาใกล้ตาย ถ้าได้เห็นตถาคต
ตถาคตย่อมแสดงธรรมให้ฟัง ในเบื้องต้นท่ามกลางและในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ทั้ง
อรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์สิ้นทุกสิ่ง จิตเขาย่อมหลุดพ้น”
๒) จิตของมนุษย์ที่ยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์เวลาใกล้ตาย ถ้าได้เห็นสาวกของ
ตถาคต สาวกของตถาคตย่อมแสดงธรรมให้ฟัง จิตเขาย่อมหลุดพ้น
๓) จิตของมนุษย์ที่ยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์ เวลาใกล้ตาย ไม่ได้เห็นตถาคต และ
สาวกของตถาคต แต่ย่อมได้ตรึกตรงธรรมเพ่งด้วยใจที่ได้เรียนมา จิตเขาย่อมหลุดพ้น
๔) จิตของมนุษย์ทหี่ ลุดพ้นจากสังโยชน์ แต่จติ ยังไม่นอ้ มไปในนิพพาน ในเวลาใกล้
ตาย ถ้าได้เห็นตถาคต ตถาคตย่อมแสดงธรรม จิตเขาย่อมน้อมไปในนิพพานทีส่ นิ้ อุปธิกเิ ลส
๕) จิตของมนุษย์ที่หลุดพ้นจากสังโยชน์ แต่จิตยังไม่น้อมไปในนิพพาน ในเวลาที่
ใกล้ตาย ไม่ได้เห็นตถาคต แต่เห็นสาวกของตถาคต ท่านย่อมแสดงธรรม จิตของเขาย่อม
น้อมไปในนิพพานที่สิ้นอุปธิกิเลส
๖) จิตของมนุษย์ทหี่ ลุดพ้นจากสังโยชน์ แต่จติ ยังไม่นอ้ มไปในนิพพาน ในเวลาใกล้
ตาย ไม่ได้เห็นตถาคต ไม่ได้เห็นพระสาวกของตถาคต แต่ตรึกตรองในธรรม เพ่งใจในธรรม
* พระสัททธัมมโชติกร ธัมมจริย, ปรมัตถดชติกร มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา ปริเฉทที่ ๕ เล่ ม ๒
กัมมจตุกกะ-มรณุปปั ตติจุกกะ, (กรุงเทพฯมหานคร: โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธิ์, ๒๕๓๙), หน้า ๓๓-๔๑.
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ที่ได้ศึกษามา จิตของเขาย่อมน้อมไปในนิพพานที่สิ้นอุปธิกิเลส...*
อีกตัวอย่างหนึ่งคือ
เมื่อเด็กหนุ่มชื่อ มัฎฐกุณฑลี ชาวกรุงสาวัตถี ป่วยหนักเป็นโรคผอมเหลือง(ดีซ่าน)
อยูใ่ นวาระสุดท้ายแห่งชีวติ พระพุทธเจ้าทรงทราบเรือ่ ง เสด็จไปทีป่ ระตูบา้ นของเขา แม้เขา
จะป่วยหนักนอนอยู่ในเรือน พระพุทธเจ้าก็แผ่ฉัพพรรณรังสีไป มัฏฐกุณฑลีมองเห็นรัศมี
ของพระพุทธองค์เกิดความเลื่อมใส เกิดคตินิมิตเป็นกุศลอาสันนกรรม ตายอย่างสงบไป
เกิดในสวรรค์**
นักปราชญ์ เมือ่ ปรารถนาความสุข ๓ ประการคือ ความสรรเสริญ การได้ความปลืม้
ใจและการตายไปเกิดในสวรรค์ พึงรักษาศีล***
จากหลักฐานเกีย่ วกับเรือ่ งของกรรมนี้ สามารถน�ำไปใช้อธิบายในงานวิจยั ได้ เพราะ
การสวดมนต์ ท�ำสมาธิ การมีสติอยู่กับค�ำภาวนา การได้ยินได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับความตาย
เพือ่ ตัง้ ตนไม่ให้อยูใ่ นความประมาท เป็นกุศลอาสันนกรรมทีจ่ ะท�ำให้ผปู้ ว่ ยนึกถึงได้ในเวลา
ใกล้ตาย และถ้าผู้ป่วยน�ำไปประพฤติอย่างสม�่ำเสมอในช่วงเวลาที่มีอยู่ในช่วงสุดท้ายของ
ชีวิต ก็จะให้ผลเป็นกุศลอาจิณณกรรม

๒.๔ พุทธธรรมส�ำหรับผู้รักษา

เมื่อกล่าวถึงการดูแลผู้ป่วยทางด้านกายภาพแล้ว ภารกิจอันส�ำคัญที่พระพุทธเจ้า
ทรงถือปฎิบัติอยู่เนืองๆ คือการเสด็จไปเยี่ยมภิกษุอาพาธตามศาลาโรงไข้ (คิลานศาลา)
หรือตามที่พักอาศัย เพื่อดูแลความสะอาดของสถานที่ สภาพแวดล้อม และร่างกาย เช่น
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า เข้าไปหาท่านพระมหากัสสปะถึงที่อยู่ ได้ตรัสถามอาการ
ป่วยไข้ด้วยพระองค์ดังนี้ว่า “กัสสปะ เธอยังสบายดีหรือ ยังพอเป็นอยู่ได้หรือ ทุกขเวทนา
ทุเลาลงไม่ก�ำเริบขึ้นหรือ อาการทุเลาปรากฏ อาการก�ำเริบไม่ปรากฏหรือ”****
บางครั้งพระพุทธองค์ทรงพยาบาลภิกษุไข้ด้วยพระองค์เอง ครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จ
เยีย่ มภิกษุทโี่ รงไข้ (คิลานศาลา) ทรงพบภิกษุรปู หนึง่ อาพาธถูกทอดทิง้ นอนจมอุจจาระไม่มี
ใครพยาบาล พระองค์จึงทรงรักษาพยาบาลภิกษุรูปนั้น โดยตรัสว่า “อานนท์เธอไปตักน�้ำ
มา เราจะอาบให้ภกิ ษุน”ี้ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทางราดน�ำ้ พระอานนท์ขดั สี พระผูม้ พี ระภาค
เจ้าทรงประคองศรีษะขึ้น ท่านพระอานนท์ยกเท้าวางบนเตียง*****
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*องฺ.ฉฺกก. (ไทย) ๒๒/๕๖/๕๓๙-๕๔๓.
**ขุ.ธ.อ.(ไทย) ๑/๓๘-๓๙.
***ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๗๖/๔๓๖.
****สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๙๕/๑๒๘.
*****วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๖๕/๒๔๐.

๒.๔.๑ ปรโตโฆสะ-กัลยาณมิตร ปรโตโฆสะ หรือเสียงจากผู้อื่นที่จะท�ำให้เกิด
สัมมาทิฏฐิได้ก็คือเสียงที่ดีงาม เสียงที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ เสียงดีงามถูกต้องเช่นนี้เกิด
จากแหล่งที่ดีคือคนดี คนมีปัญญา คนมีคุณธรรม ทางธรรมเรียก สัตบุรุษบ้าง บัณฑิตบ้าง
หากคนเหล่านี้ท�ำหน้าที่ช่วยเหลือแนะน�ำสั่งสอนชักน�ำสัมมาทิฏฐิให้ผู้อื่น เรียกว่าเขาท�ำ
หน้าที่กัลยาณมิตร พระพุทธองค์ทรงแสดงความส�ำคัญของกัลยาณมิตตตาไว้ว่า
“ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตร พึงหวังสิ่งนี้ได้คือ
๑. จักเป็นผู้มีศีล ส�ำรวมระวังในปาติโมกข์ สมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจร ฯลฯ
๒. จักเป็นผู้(มีโอกาสได้ยินได้ฟัง ได้ร่วมสนทนาอย่างสะดวกสบาย) ตามความ
ปรารถนา ในเรื่องต่างที่ขัดเกลาอุปนิสัย ช�ำระจิตใจให้ปลอดโปร่ง คือ เรื่องความมักน้อย
ฯลฯ เรื่องการบ�ำเพ็ญเพียร เรื่องศีล เรื่องสมาธิ เรื่องปัญญา เรื่องวิมุตติ เรื่องวิมุตติญาณ
ทัสสนะ
๓. จักเป็นผูต้ งั้ หน้าท�ำความเพียร เพือ่ ก�ำจัดอกุศลธรรม และเพือ่ บ�ำเพ็ญกุศลธรรม
ให้เพียบพร้อม จักเป็นผู้แข็งขัน บากบั่นมั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรม
๔. จักเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญา ประกอบด้วยปัญญาทีเ่ ป็นอริยะ หยัง่ รูถ้ งึ ความเกิดความดับ
ช�ำแรกกิเลส น�ำไปสู่ความสูญสิ้นแห่งทุกข์*”
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิต
ฉันใด ความมีกลั ยาณมิตรก็เป็นตัวน�ำ เป็นบุพนิมติ แห่งการเกิดขึน้ ของอารยอัฏฐังคิกมรรค
แก่ภิกษุ ฉันนั้น”
“ความมีกัลยาณมิตร เท่ากับเป็นพรหมจรรย์ (การครองชีวิตประเสริฐ)ทั้งหมดที
เดียว เพราะว่าผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังสิ่งนี้ได้ คือ จักเจริญ จักท�ำให้มากซึ่งอารยอัฏฐังคิก
มรรค”
“อาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตร เหล่าสัตว์ผู้มีชาติเป็นธรรมดา ก็พ้นจากชาติ ผู้มีชรา
เป็นธรรมดา ก็พ้นจากชรา ผู้มีมรณะเป็นธรรมดา ก็พ้นจากมรณะ ผู้มีโสกะ ปริเทวะ ทุกข์
โทมนัส และ อุปายาสเป็นธรรมดา ก็พ้นจากโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส”
คุณสมบัติของกัลยาณมิตร มีคุณสมบัติโดยเรียกว่า สัปปุริสธรรม ๗ ประการดังนี้
ธัมมัญญุตา รู้จักหลักวิชา หรือรู้จักเหตุ คือ รู้หลักความจริงของธรรมชาติ รู้หลักการ กฎ
เกณฑ์แบบแผนหน้าที่ ซึง่ จะเป็นเหตุให้กระท�ำการได้สำ� เร็จผลตามความมุง่ หมาย เช่นภิกษุ
รู้ว่าหลักธรรมที่ตนจะต้องศึกษาและปฏิบัติคืออะไร มีอะไรบ้างได้แก่
ธัมมัญญุตา รู้จักความมุ่งหมายและรู้จักผล คือรู้ความหมายและความมุ่งหมาย
ของหลักธรรมหรือหลักการ กฎเกณฑ์ หน้าที่ รู้ผลที่ประสงค์ของกิจที่จะท�ำ ตลอดจนรู้จัก
*พระพรหมคุณาภรณ์, พุทธธรรม, หน้า ๖๒๓-๖๒๕.
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ประโยชน์ที่เป็นจุดหมายหรือสาระของชีวิต
อัตตัญญุตา รู้จักตน คือรู้ฐานะ ภาวะ เพศ ก�ำลัง ความรู้ ความถนัด ความสามารถ
และคุณธรรมเป็นต้น ของตนตามเป็นจริง เพื่อประพฤติปฏิบัติได้เหมาะสมและให้เกิดผล
ดี
มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ คือรู้จักความพอเหมาะพอดี เช่นรู้จักประมาณในการ
บริโภคอาหาร การใช้จ่ายทรัพย์
กาลัญญุตา รู้จักกาล เช่นรู้ว่าเวลาไหน ควรท�ำอะไร รู้จักเวลาเรียน เวลาท�ำงาน
เวลาพักผ่อน
ปริสัญญตา รู้จักชุมชน คือรู้จักถิ่น รู้จักที่ชุมนุม และชุมชน รู้จักมารยาท ระเบียบ
วินัยขนบธรรมเนียมประเพณี และข้อควรรู้ควรปฎิบัติอื่นๆ ต่อชุมชนนั้นๆ
ปุคคลัญญุตา รู้จักบุคคล คือรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยอัธยาศัย ความ
สามารถและคุณธรรมเป็นต้น เพื่อปฎิบัติต่อผู้นั้นโดยถูกต้อง เช่นว่า ควรจะคบหรือไม่ จะ
เกี่ยวข้อง จะใช้จะยกย่อง จะต�ำหนิ หรือจะแนะน�ำสั่งสอนอย่างไร จึงจะได้ผลดี
ในส่วนของกัลยาณมิตร ในแง่หน้าที่ต่อผู้อื่น สมควรมีคุณสมบัติพิเศษจ�ำเพาะ
ส�ำหรับการท�ำหน้าที่นั้นอีกส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะคุณสมบัติพื้นฐานที่เรียกว่า กัลยาณมิตร
ธรรม ๗ ประการอันได้แก่
ปิโย น่ารัก คือ เข้าถึงจิตใจ สร้างความรู้สึกสนิทสนม เป็นกันเอง ชวนใจผู้เรียนให้
อยากเข้าไปปรึกษาไต่ถาม
ครุ น่าเคารพ คือ มีความประพฤติสมควรแก่ฐานะ ท�ำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ
เป็นที่พึ่งได้และปลอดภัย
ภาวนีโย น่าเจริญใจ คือมีความรูจ้ ริง ทรงภูมปิ ญ
ั ญาแท้จริง และเป็นผูฝ้ กึ ฝนปรับปรุง
ตนอยูเ่ สมอ เป็นทีน่ า่ ยกย่อง ควรเอาอย่าง ท�ำให้ศษิ ย์เอ่ยอ้าง และร�ำลึกถึงด้วยความซาบซึง้
มั่นใจและความภาคภูมิใจ
วัตตา รูจ้ กั พูดให้ได้ผล คือพูดเป็น รูจ้ กั ชีแ้ จงให้เข้าใจ รูว้ า่ เมือ่ ไรควรพูดอะไร อย่างไร
คอยให้ ค�ำแนะน�ำว่ากล่าว ตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี
วจนักขโม ทนต่อถ้อยค�ำ คือพร้อมที่จะรับฟังค�ำปรึกษาซักถามแม้จุกจิก ตลอดจน
ค�ำล่วงเกินและค�ำตักเตือนวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ อดทนฟังได้ ไม่เสียอารมณ์
คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา แถลงเรื่องล�้ำลึกได้ คือกล่าวชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่ลึกซึ้งซับ
ซ้อนให้เข้าใจได้ และสอนลูกศิษย์ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป
โน จัฏฐาเน นิโยชะเย ไม่ชักน�ำในอฐาน คือไม่ชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสียหรือเรื่อง
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เหลวไหลไม่สมควร*
โดยหากคุณสมบัติของกัลยาณมิตรอย่างเลิศ คือ ความเป็นผู้กระท�ำได้จริงในสิ่งที่
สอนแก่ผู้อื่น หรือได้บรรลุผลส�ำเร็จนั้นๆ ด้วยตนเองแล้วจึงสอนเรื่องนั้นแก่ผู้อื่น อย่างหนึ่ง
และความเป็นอิสระ เมือ่ จะช่วยผูอ้ นื่ ตนเองไม่ตดิ นุงนังอยูใ่ นเครือ่ งผูกพันเดียวกันกับทีเ่ ขา
ก�ำลังติดอยู่ ดังพุทธพจน์ดังนี้
“ดูกรจุนทะ ผู้ที่ตนเองก็จมอยู่ในโคลนเลนอันลึก จะช่วยฉุดยกคนอื่นที่จมอยู่ใน
โคลนเลนอันลึกขึ้นมาได้นั้น ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้”
“ผูท้ ตี่ นเองฝึกแล้ว อบรมแล้ว ดังร้อนกิเลสแล้ว จักฝึก จักอบรม จักท�ำคนอืน่ ให้หาย
ร้อนกิเลส ข้อนี้จึงจะเป็นฐานะที่เป็นไปได้**
๒.๔.๒ พรหมวิหาร ๔
พรหมวิหาร ๔ พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ พรหม
วิหารเป็นหลักธรรมส�ำหรับทุกคน เป็นหลักธรรมประจ�ำใจที่จะช่วยให้เราด�ำรงชีวิตอยู่ได้
อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ หลักธรรมนี้ได้แก่
เมตตา มีความหมายว่า ปรารถนาให้เป็นสุข เป็นความหมายใกล้เคียงท�ำนองเดียว
กับสงสาร ที่ไม่อยากให้เป็นทุกข์ ไม่อยากเห็นเป็นทุกข์ เมื่อใดเกิดความสงสารจริงใจ ไม่
อยากเห็นความทุกข์ของใครก็ตาม ก็เข้าใจได้ว่าเมื่อนั้นเมตตาเกิดแล้วความสุขเกิดขึ้นได้
ทั้งกายและใจ ใจที่แล้งเมตตา น่าจะเปรียบได้ดังทะเลทราย ไม่มีความชุ่มชื่นให้แก่สายตา
หรือจิตใจผู้ใดเลย ผู้ไม่เคยรู้รสของเมตตาในใจตน ก็ไม่แตกต่างกับทะเลทรายที่ไม่รู้สึกใน
ความแห้งแล้งร้อนระอุ เป็นที่รังเกียจหวั่นเกรงของผู้คนทั้งหลายและสัตว์ทั้งปวง
กรุณา มีความหมายว่า พยายามช่วยด้วยใจจริง ให้พ้นทุกข์เป็นสุข และไม่ว่าเมื่อ
พยายามช่วยแล้วจะเกิดผลแก่ผู้รับความกรุณาเพียงใดหรือไม่ก็เป็นกรุณาจริง อันเกิดแต่
เมตตาจริง พุทธประวัติกล่าวไว้ว่า วันหนึ่ง เมื่อพระพุทธองค์พระชนมายุ ๒๙ พรรษา
พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย เป็นการทอดพระเนตรเห็นเช่นนัน้ เป็น
ครั้งแรกในพระชนมชีพ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย เบื้องพระพักตร์ มิได้ท�ำให้ทรงหยุดอยู่เพียง
ที่ทอดพระเนตรเห็นเท่านั้น ทรงคิดกว้างไกลไปถึงผู้คนทั้งหลายทั้งปวง แม้ที่ล่วงพ้นสาย
พระเนตร ว่าวันหนึง่ จะต้องมีสภาพเช่นเดียวกับคนแก่ คนเจ็บ คนตาย ทีท่ อดพระเนตรเห็น
อยู่นั้น ซึ่งน่าเมตตาสงสารนัก
ด้วยพระมหากรุณาล้นพ้น ต้องทรงหวัน่ ไหววุ่นวายพระหฤทัยและสลดสังเวชเศร้า
หมองเป็นนักหนา ทรงตระหนักแน่วา่ จะไม่มผี ใู้ ดเลยล่วงพ้นสภาพทีโ่ หดร้ายนัน้ ไปได้แน่แท้
*เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๒๓-๖๒๕.
**เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๓๘-๖๓๙.
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จึงทรงพยายามคิดหาทางพ้นทุกข์
มุทติ า ความยินดีเมือ่ ผูอ้ นื่ ได้ดี ค�ำว่า “ดี” ในทีน่ ี้ หมายถึง การมีความสุขหรือมีความ
เจริญก้าวหน้า ความยินดีเมือ่ ผูอ้ นื่ ได้ดจี งึ หมายถึง ความปรารถนาให้ผอู้ นื่ มีความสุขความ
เจริญก้าวหน้ายิง่ ๆ ขึน้ ไม่มจี ติ ใจริษยา ความริษยา คือ ความไม่สบายใจ ความโกรธ ความ
ฟุ้งซ่านซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีกว่าตน
อุเบกขา การรู้จักวางเฉย หมายถึง การวางใจเป็นกลาง วางเฉย ไม่ยินดียินร้าย จึง
ไม่หวัน่ ไหวด้วยความยินดีหรือความยินร้าย หวัน่ ไหวเพราะความยินดีแม้มากย่อมเป็นเหตุ
ให้ฟงุ้ หวัน่ ไหวเพราะความยินร้ายแม้มากย่อมเป็นเหตุให้เครียด อุเบกขาจึงเป็นธรรมโอสถ
เครื่องรักษาโรคทางจิตทั้งสอง*
๒.๔.๓ โลกธรรม ๘
โลกธรรม ๘ หมายถึง เรื่องของ โลกมีอยู่ประจ�ำกับชีวิต สังคมและโลกของมนุษย์
เป็นความจริงที่ทุกคนต้องประสบด้วยกันทั้งนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะชอบหรือไม่
ชอบก็ตาม ข้อแตกต่างคือ ใครประสบมาก ประสบน้อย ช้าหรือเร็ว โลกธรรมแบ่งออกเป็น
๘ ชนิด จ�ำแนกออกเป็น ๒ ฝ่ายควบคู่กันและมีความหมายตรงข้ามกัน คือ
โลกธรรมฝ่ายอิฏฐารมณ์ คือ ฝ่ายที่มนุษย์พอใจมี ๔ เรื่อง คือ
ได้ลาภ หมายความว่า ได้ผลประโยชน์ ได้ทรัพย์สินเงินทอง ได้บ้านเรือนที่สวน ไร่
นา
ได้ยศ หมายความว่า ได้รับแต่งตั้งให้มีฐานันดรสูงขึ้น ได้ต�ำแหน่ง ได้อ�ำนาจ
ได้รับสรรเสริญ คือ ได้ยิน ได้ฟัง ค�ำสรรเสริญค�ำชมเชย ค�ำยกยอ
ได้สุข คือ ได้ความสบายกาย สบายใจ ได้ความเบิกบาน ร่าเริง ได้ความบันเทิงใจ
โลกธรรมฝ่ายอนิฏฐารมณ์ คือ ฝ่ายที่มนุษย์ไม่พอใจมี ๔ เรื่อง คือ
เสียลาภ หมายความว่า ลาภที่ได้มาแล้วเสียไป
เสื่อมยศ หมายถึง ถูกลดความเป็นใหญ่ ถูกถอดออกจากต�ำแหน่ง ถูกถอดอ�ำนาจ
ถูกนินทา หมายถึง ถูกต�ำหนิติเตียนว่าไม่ดีในที่ลับหลัง
ตกทุกข์ คือ ได้รับความทุกข์ทรมานกายทรมานใจ
สรุ ป จากพุทธธรรมทั้งหลายที่ได้กล่าวมานี้ เป็นหลักพุทธธรรมส�ำคัญที่ใช้ในการ
จัดการเพือ่ ดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายแบบองค์รวม โดยในเบือ้ งต้น พุทธธรรมการบรรเทาทุกข์
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* สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่ง,
แหล่งที่มา http://www.dhammajak.net/book-somdej5/3.html [๑ มีนาคม ๒๕๕๕]

ทางกาย เป็นธรรมที่เหมาะแก่การเกื้อกูลตนให้พร้อมที่จะรับมือกับสภาพเจ็บป่วย และส่ง
เสริมให้ร่างกายและสิ่งเกื้อกูลภายนอกต่างๆ ที่ท�ำให้ร่างกายที่เจ็บป่วยกลับมาแข็งแรงขึ้น
ส่วนพุทธธรรมในการบรรเทาทุกข์ทางใจ เป็นการท�ำให้จิตใจยอมรับกับความจริง คลาย
ความเศร้าหมองเป็นทุกข์ และอยู่กับโรคที่ตนเป็นอย่างถูกต้องและเข้าใจ และพุทธธรรม
ในการเตรียมตัวตาย เนื่องจากสภาพของโรคที่มีความรุนแรง และทางการแพทย์สามารถ
พยากรณ์การเสียชีวิต ดังนั้น ในการเตรียมจิตที่จะต้องเผชิญกับความตายเบื้องหน้าเป็น
สิ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ส�ำหรับผู้รักษาที่ต้องดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยและคนรอบข้าง พุทธธรรมจึงเน้นไป
ในเรื่องของการเกื้อกูลด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา การยอมรับความเป็นจริงกับ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในทางที่ไม่ได้เป็นไปตามที่เราปรารถนา แม้ว่าเจตนาของผู้ดูแลเต็มไป
ด้วยความบริสุทธ์ก็ตาม ธรรมทั้งหมดเหล่านี้เกื้อกูลและมีความโยงใยกัน เป็นการเตรียม
ความพร้อมทั้งด้านกาย ใจ เตรียมความพร้อมในการที่จะเผชิญความจริงของชีวิต
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บทที่ ๓
การจัดการเพือ่ ดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้าย
แบบองค์รวม
ของวัดค�ำประมง จังหวัดสกลนคร
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่วัดค�ำประมง เน้นธรรมะ และการกินอยู่ที่สอดคล้อง
กับธรรมชาติใช้สมาธิเป็นหลักในการบ�ำบัด มีความสอดคล้องกับหลักธรรม สัปปายะ๗
ประกอบด้วย ๑) อาวาสสัปปายะ ที่เงียบสงบ และมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกพื้นฐานให้กับ
ผู้เข้ามารับการรักษา ๒) โคจรสัปปายะ ที่ไม่ไกลจากชุมชนในการหาสิ่งที่จ�ำเป็นมาใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวัน เช่นอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ที่จ�ำเป็นส�ำหรับคนไข้ ๓) ภัสสสัปปายะ กลุ่ม
ทีเ่ กือ้ กูลให้กำ� ลังใจกัน พูดคุยเรือ่ งทีเ่ ป็นประโยชน์ ๔) ปุคคลสัปปายะ บุคคลทีถ่ กู กันเหมาะ
กัน คือ อยู่กับผู้ป่วยมะเร็งเหมือนกัน มีญาติที่เป็นมะเร็งเหมือนกัน ท�ำให้ตนเองรู้สึกว่า ไม่
อ้างว้างโดดเดี่ยว มีเพื่อนและได้ก�ำลังใจจากคนรอบข้าง ๕) โภชนสัปปายะ มีอาหารและ
ยาสมุนไพรรักษาที่เหมาะกับสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็ง ๖) อุตุสัปปายะ อากาศที่บริสุทธิ์
เหมาะกับการฟื้นตัวของคนไข้ ๗) อิริยาบถสัปปายะ กิจกรรม การเคลื่อนไหวที่ผ่อนคลาย
มีความสุขระหว่างทีผ่ ปู้ ว่ ยก�ำลังเคลือ่ นไหว ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ สุขภาพร่างกาย ทัง้ หมด
ทีก่ ล่าวมาเหล่านีส้ อดคล้องเกือ้ กูลในการด�ำเนินชีวติ เกิดการพัฒนาปัญญาในการด�ำเนิน
ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข

๓.๑ บริบทในการจัดกิจกรรม
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๓.๑.๑ อาคารสถานที่
วัดค�ำประมง ตั้งอยู่ที่บ้านค�ำประมง ต�ำบลสว่าง อ�ำเภอพรรณนานิคม จังหวัด
สกลนคร ตั้งอยู่เส้นทางตามทางหลวงหมายเลข ๒๒ สายสกลนคร-พรรณานิคมประมาณ
๓๐ กิโลเมตร และเลี้ยวขวาไปทางอ�ำเภออากาศอ�ำนวยอีกประมาณ ๑๐ กิโลเมตร*
วัดค�ำประมง เริ่มท�ำการก่อสร้างในปี ๒๕๒๙ บนพื้นที่รวมอ่างเก็บน�้ำประมาณ
๓๐๐ ไร่ พืน้ ทีว่ ดั ส่วนใหญ่เป็นป่าติดกับอ่างเก็บน�ำ้ อูน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ล
อดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอ่างเก็บน�ำ้ ขนาดกลางตามพระราชด�ำริ
มีความจุ ๑ ล้านลูกบากศ์เมตร อาคารต่างๆ ภายในวัด สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัย
ใหม่ มีความสวยงามและสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย วัดค�ำประมง
นอกจากจะเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในอ�ำเภอพรรณานิคมจังหวัดสกลนครแล้ว ยังเป็นทีด่ แู ล
ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โดยเริ่มท�ำการรับรักษาผู้ป่วยมะเร็งอย่างเป็นทางการเมื่อปี
๒๕๔๘ โดยอาคารสถานที่ทั้งหมดในวัดค�ำประมงประกอบไปด้วย
ตึกอโรคยศาล เป็นอาคารทีท่ ำ� การในการดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็งประกอบด้วยตัวอาคาร
สูง ๓ ชั้น ด้านหน้าอาคารเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา หมอชี
วกโกมารภัจจ์ พระแม่ธรณี พระอินทร์ ห้องตรวจโรค ซึง่ มีอปุ กรณ์พนื้ ฐานทางการแพทย์ใน
การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น เช่น เครื่องเอกซเรย์ขนาดเล็ก ตู้ไฟอ่านฟิล์ม ห้องบรรจุยาทั้ง
แผนไทยและปัจจุบัน ห้องอุ่นยาสมุนไพรประจ�ำวันส�ำหรับคนไข้ ด้านหน้าเป็นเคาน์เตอร์
จ่ายยา รับยา รับคนไข้ใหม่ ใช้ส�ำหรับท�ำกิจกรรมร่วมกันเช่น สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์
และท�ำกิจกรรมร่วมกันระหว่างคนไข้ ญาติคนไข้ จิตอาสา ชัน้ สองเป็นห้องพระขนาดใหญ่
มีหอ้ งท�ำงานของหลวงตา ห้องคุมเครือ่ งระบบเสียงตามสายทีก่ ระจายเสียงประชาสัมพันธ์
บทสวดมนต์ เสียงกิจกรรมต่างๆ ทั่วบริเวณเพื่อให้คนไข้ที่ไม่สามารถลุกไปท�ำกิจกรรมได้
ได้มสี ว่ นร่วมและร่วมภาวนาไปพร้อมๆกัน ส่วนชัน้ บนสุดจัดเป็นห้องพักคล้ายกับห้องผูป้ ว่ ย
รวมในโรงพยาบาล ประกอบด้วยเตียงผูป้ ว่ ยทีส่ ามารถปรับเอนได้ เตรียมไว้เพือ่ รองรับคณะ
ทีด่ งู านจากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะนักศึกษาแพทย์ทมี่ าฝึกดูแลผูป้ ว่ ย ซึง่ มีความจ�ำเป็น
ต้องพักค้างคืน
เรื อนพักส�ำหรั บผู้ป่วยและญาติ ภายในพืน้ ที่บริเวณวัดได้ถูกจัดสัดส่วนที่พักให้
แก่ผปู้ ว่ ยและญาติทมี่ าเฝ้าไว้ ๒ ลักษณะ ได้แก่ ผูป้ ว่ ยหนักซึง่ จะถูกจัดให้อยูใ่ นอาคารสงฆ์
อาพาธเป็นอาคารสูง ๒ ชั้น มีอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกใกล้เคียงกับโรงพยาบาล เพื่อ
เฝ้าสังเกตอาการ ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นช่วยเหลือตนเองได้ จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มตาม
* จังหวัดสกลนคร : สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในเขต อ�ำเภอพรรณนานิคม แหล่งที่มา http://www.
isantourism.org/info/s_tour_pannanikhon.shtml [๑ มีนาคม ๒๕๕๕]
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เรือนไม้ บ้านดินซึง่ ร่มรืน่ ด้วยหมูแ่ มกไม้ สระน�ำ้ บ่อน�ำ้ ขนาดใหญ่ เรือนแต่ละหลังมีหอ้ งแบ่ง
เป็นสัดส่วน ห้องน�ำ้ อยูด่ า้ นหลังหรือถัดออกไป ส�ำหรับทีป่ ระกอบอาหารทางวัดได้จดั สร้าง
โรงครัวขนาดใหญ่ ไว้ให้หุงต้มกันเองประมาณ ๓ จุด น�้ำไฟทางวัดเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่า
ใช้จ่าย ผู้ป่วยจึงเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อของใช้ส่วนตัว และอาหารสดเพื่อท�ำอาหาร
สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดค�ำประมง เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงที่เผยแพร่
บทเพลง ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับโรคและการรักษาโรคมะเร็ง โดยไม่มีโฆษณา
โรงเรื อนปลูกพืชแบบไร้ ดนิ ผู้ป่วยและญาติสามารถปลูกผักสวนครัวตามพื้นที่
ว่างเปล่า เพื่อน�ำไปประกอบอาหารได้ นอกจากนั้นยังได้สร้างโรงเรือนปลูกพืชแบบไร้ดิน
(Hydroponics) ซึ่งมีผู้ป่วยที่แข็งแรง เจ้าหน้าที่วัดและจิตอาสามาช่วยดูแล ท�ำให้มีแหล่ง
อาหารปลอดสารพิษรับประทานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย*
โรงกรองน�้ำ
โรงกรองน�้ำเป็นโครงการปรับปรุงคุณภาพน�้ำบาดาลให้สามารถปรับปรุงน�้ำให้
บริสุทธิ์
สามารถดืม่ กินได้ สร้างโดยกรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สามารถผลิตน�้ำได้ ๒,๕๐๐ ลิตรต่อวัน
พืน้ ที่สำ� หรับต้ มยาสมุนไพร ส�ำหรับผูป้ ว่ ยมะเร็งทีเ่ ข้ามารับการบ�ำบัดมะเร็งทีว่ ดั
ค�ำประมงกับหลวงตาจึงต้องผ่านการประกอบพิธีกรรมต้มยาสมุนไพรหม้อแรก รวมไปถึง
เจ้าหน้าที่วัดจะใช้พื้นที่นี้ส�ำหรับต้มยาเพื่อจ่ายให้คนไข้ในแต่ละวันเช้า เย็น โดยบริเวณนี้
จะประกอบไปด้วย โรงเก็บฟืน เตาส�ำหรับต้มยาจ�ำนวนประมาณ ๒๐ เตา พื้นที่ส�ำหรับ
ประกอบพิธีซึ่งผู้ป่วยและญาติ จะนั่งสมาธิ สวดมนต์ร่วมกันโดยพิธีต้มยาจัดขึ้นส�ำหรับผู้
ป่วยรายใหม่ โดยก�ำหนดฤกษ์หลวงตาจะเป็นผู้ก�ำหนด
พืน้ ที่สำ� หรั บประกอบพิธีฌาปนกิจ ส�ำหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิตที่วัดและญาติ
ที่มีความประสงค์ ที่จะเผาศพที่วัดค�ำประมงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
มหาวิหาร เป็นทีส่ ำ� หรับใช้ในการจัดกิจกรรม ประชุมแลกเปลีย่ นความรูข้ องแพทย์
พยาบาล คณะนิสิต นักเรียน นักศึกษา กลุ่มศึกษาดูงาน ที่มีความสนใจการดูแลรักษาผู้
ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวมและมาเป็นอาสาสมัคร จิตอาสา พร้อมกันนีม้ หาวิหาร
ยังใช้เป็นที่พักค้างคืน สามารถรองรับหมู่คณะจ�ำนวนมาก
ส่ วนพักผ่ อนหย่ อนใจ บริเวณสวนหย่อมรอบๆอุโบสถ วัดค�ำประมงได้สร้าง
พระพุทธรูปขนาดใหญ่ไว้สักการะบูชา ได้แก่ พระพุทธพิชิตมารท�ำจากหินแกรนิต
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*อโรคยศาล วัดค�ำประมง จังหวัดสกลนคร, หนังสือที่ระลึกงานรั บพระราชทานปริญญาบัตร
วิทยาศาสตร์ ดุษฎีบณ
ั ฑิต พระปพนพัชร์ จิรธัมโม, หน้า ๑๕๘.

พระพุทธรูปนาคปรก พระโพธิสัตว์กวนอิม พระสิวลี พระพุทธชินราชกลางน�้ำ พระพุทธรูป
ปางป่าเลไลยก์ พระพุทธไภษัชยไวฑูรยประภา รูปเหมือนหลวงปูเ่ ทสก์ อ่างเก็บน�ำ้ อูน ศาลา
สะพานปลา และศาลานาคเล่นน�ำ้ ซึง่ มีความสวยงามและเป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจของ
ผู้คนในจังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง
๓.๑.๒ ด้ านผู้ป่วยและญาติ
จากยอดสรุปผู้ป่วยมะเร็งตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จ�ำนวนทั้ง
สิ้น ๒,๙๔๐ คน เฉพาะในปี ๒๕๕๔ มีผู้ป่วยมะเร็งเข้ารับการรักษาที่วัดค�ำประมงทั้งสิ้น
๕๗๖ คน แบ่งเพศชาย ๓๑๐ คน เพศหญิง ๒๖๖ คน สามารถจัดล�ำดับผู้เข้ามารักษาแยก
ประเภทต�ำแหน่งที่เกิดมะเร็งจากมากไปน้อยได้ดังนี้
๑) มะเร็งตับ ๑๓๒ คน
๒) มะเร็งท่อน�้ำดี ๘๑ คน
๓) มะเร็งเต้านม ๖๐ คน
๔) มะเร็งล�ำไส้ ๕๓ คน
๕) มะเร็งปอด ๕๐ คน
๖) มะเร็งน�้ำเหลือง ๒๓ คน
๗) มะเร็งหลังโพรงจมูก ๒๒ คน
๘) มะเร็งปากมดลูก ๒๐ คน
๙) มะเร็งรังไข่ ๑๘ คน
๑๐) มะเร็งกระเพาะอาหาร ๑๕ คน
๑๑) มะเร็งชนิดอื่นๆ (มะเร็งเกิดขึ้นหลายต�ำแหน่ง) ๑๐๒ คน
ผูป้ ว่ ยและญาติผปู้ ว่ ยส่วนใหญ่มาจากทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย โดยส่วนมากจะมา
จากจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและยังมีผู้ป่วยเป็นชาวต่างประเทศเช่น
ลาว พม่า ผู้ป่วยที่มาท�ำการรักษากับวัดค�ำประมงมีการศึกษา ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงการ
ศึกษาระดับปริญญาเอก อาชีพส่ วนใหญ่ ก่อนที่จะมารั กษาตัวด้ วยโรคมะเร็งมีหลาก
หลายอาชีพ แต่ ในช่ วงที่ทำ� การเก็บข้ อมูลพบว่ าส่ วนใหญ่ ประกอบอาชีพครู และ
ค้ าขาย โดยอาการของโรคจะเป็ นอาการของโรคมะเร็งที่แพร่ กระจายไปยังที่ต่างๆ
ผ่ านการผ่ าตัด ฉายแสงและการให้ เคมีบำ� บัดมาแล้ ว ผู้ป่วยส่ วนใหญ่ จะมีญาติมา
คอยดูแลอย่ างน้ อย ๑ คนซึ่งมีความสัมพันธ์ เป็ นพ่ อแม่ ลูก สามีหรื อภรรยา พี่น้อง
ในการดูแลญาติผปู้ ว่ ยจะดูแลเรือ่ งอาหารการกิน การต้มยา การพาไปสวดมนต์ นัง่ สมาธิ
และกิจกรรมต่างๆ คนไข้มะเร็งบางคนที่มารักษาตัวและกลับมาแข็งแรงสามารถดูแลตัว
เองได้โดยที่ไม่มีญาติเฝ้า ส่วนระยะเวลาพักรักษาตัวทีว่ ัดค�ำประมงโดยเฉลี่ย จากสถิติพบ
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ว่าคนไข้มะเร็งส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการพักรักษาตัวตั้งแต่สองสัปดาห์เป็นต้นไป หลัง
จากทีเ่ รียนรูเ้ รือ่ งการปฏิบตั ติ นทีถ่ กู ต้อง อันได้แก่การดูแลกายและจิตใจของผูป้ ว่ ย ประกอบ
ไปด้วยอาหารและยาสมุนไพร การท�ำจิตใจให้เบิกบาน การท�ำสมาธิภาวนา ผู้ป่วยมะเร็ง
ทีอ่ าการเริม่ ดีขนึ้ บางส่วนจะรับยาสมุนไพรและกลับไปรักษาตัวต่อทีบ่ า้ น และมีผปู้ ว่ ยบาง
ส่วนยังคงรักษาตัวต่อเนื่องที่วัดค�ำประมงโดยจะมีคนผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาตัวเฉลี่ยอยู่ที่วัด
ค�ำประมงประมาณ ๓๐ ราย
๓.๑.๓ ด้ านผู้ให้ การดูแล
พระจิรธัมโม ภิกขุ(ภิบาลพักตร์ นิธี)
พระจิรธัมโม ภิกขุ(ภิบาลพักตร์นิธี) ผู้ให้การดูแลหลัก ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
เจ้าอาวาส วัดค�ำประมง จังหวัดสกลนคร เกิดวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ หลัง
จากจบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการชลประทาน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ในปี ๒๕๑๙ –ได้รับราชการต�ำแหน่งวิศวกรชลประทาน ๓ กองออกแบบ
กรมชลประทาน จนถึงปี พ.ศ๒๕๒๑ ได้รบั มอบหมายงานไปดูแลการก่อสร้างเขือ่ นในภาค
อีสาน วันหนึง่ มีโอกาสไปกราบท่านพระครูสนั ติวรญาณ หรือหลวงปูส่ มิ พุทธาจาโรซึ่งเป็น
พระเกจิชื่อดัง ท�ำให้เกิดศรัทธาแรงกล้า และได้อุปสมบทในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ณ อุโบสถวัด
สันติสังฆาราม บ้านบัว ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
ต่อมาปี ๒๕๓๙ หลวงตาป่วยเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูก (Nasopharynx) ได้ท�ำการ
รักษาทัง้ แพทย์แผนปัจจุบนั ได้รบั ความทุกข์ทรมานกับการรักษาทัง้ จากการได้รบั การฉาย
แสงพร้อมกับการให้คีโมทุกวัน จนกระทั่งหยุดการรักษาและกลับมารักษาตัวที่วัดโดยใช้
สมาธิกับผสมผสานกับการใช้สมุนไพรไทย จนอาการเจ็บป่วยหายไป เมื่อประชาชนทราบ
ข่าว ต่างน�ำผู้ป่วยมะเร็งเข้ามาขอให้ท่านช่วยรักษา
จากประสบการณ์ตรงของท่านที่ผ่านการเจ็บป่วย ความทุกข์ทรมานที่ต้องเผชิญ
กับโรคมะเร็ง จึงมีปณิฐานจะช่วยเหลือผูป้ ว่ ยมะเร็งโดยไม่เลือกชัน้ วรรณะ เชือ้ ชาติศาสนา
และดูแลรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้วยปณิฐานนี้เองวัดค�ำประมง จึงได้ก่อตั้ง อโรคยศาล
เมือ่ ปี ๒๕๔๗ เพือ่ บริการรักษาโรคมะเร็งด้วยสมุนไพรไทย และใช้สมาธิเพือ่ บ�ำบัดโรคมะเร็ง
โดยไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยใดๆทั้งสิ้น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาจากเงิน
บริจาคของผู้มีจิตศรัทธา โดยพระจิรธัมโม ภิกขุ(ภิบาลพักตร์นิธี) หรือที่ส่วนใหญ่ผู้ป่วย
มะเร็งเรียกว่าหลวงตา เป็นผู้คิดค้นสูตรยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง เป็นผู้ดูแลหลักในการ
ดูแลผู้ป่วย โดยทุกๆวันเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ ๙.๐๐ -๑๐.๓๐ น.หลังจากท�ำกิจกรรม
ดนตรีบำ� บัดและสวดมนต์เรียบร้อย หลวงตาจะเทศน์และสอนการเจริญภาวนาให้กบั ผูป้ ว่ ย
ญาติผู้ป่วย จิตอาสา ในเวลา ๑๖.๐๐ น จนถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. หลวงตาตรวจเยี่ยมผู้ป่วย
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มะเร็งทีพ่ กั ตามอาคารผูป้ ว่ ย บ้านดิน และเรือนพัก มีการวัดความดันโลหิต วัดการเต้นของ
หัวใจ สอบถามอาการทางกายเพื่อเพิ่ม ลด ยาสมุนไพรตามความเหมาะสม ให้ก�ำลังใจ
และสอนภาวนาผูป้ ว่ ย เวลา๒๐.๐๐ ถึง ๒๒.๐๐ น. หลวงตาจะกลับมาทีอ่ าคารอโรคยศาล
เพือ่ เทศน์และสอนภาวนาผูป้ ว่ ยทีแ่ ข็งแรงสามารถมาท�ำกิจกรรมได้ รวมถึงญาติผปู้ ว่ ย และ
จิตอาสา ส่วนคนไข้หนักจะได้รบั ฟังตามบรรยากาศทีอ่ าคารอโรคยศาลตามเสียงตามสาย
ที่ติดตั้งทั่วบริเวณอาคารเรือนพักผู้ป่วย เวลา ๒๒.๐๐ น.จะเป็นการตรวจรักษา นัดต้มยา
สมุนไพร ส�ำหรับคนไข้ใหม่ทเี่ ข้ามารับการรักษาในวันนัน้ ๆ การจัดการเพือ่ ดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ระยะสุดท้ายทีว่ ดั ค�ำประมง หลวงตาได้ให้สมั ภาษณ์ในเรือ่ งการบริหารจัดการทีต่ า่ งจากที่
อื่นดังต่อไปนี้
พระจิรธัมโม ภิกขุ(ภิบาลพักตร์ นิธี):”งานเฉพาะทางคือโรคมะเร็ง หลวงตาต้อง
วิเคราะห์เรื่องแผนโรค แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือแพทย์อาสาที่ไม่ค่อยได้มา ส่วนใหญ่เราก็ต้อง
รับเองทุกเรือ่ ง ไม่วา่ ด้านการเงิน การบริหารจัดการ หยูกยาสมุนไพร การประสานงานองค์กร
ต่างๆ กระทั่งการบรรยาย...ท�ำงานอย่างมีปัญญาแล้วก็ท�ำงานด้วยหัวใจที่แท้จริง ความรู้
ด้านการแพทย์ ความรู้ด้านภาษา ความรู้ทางด้านศิลปะ การแพทย์ทางเลือกต่างๆ มันก็
ต้องเลือกทีเ่ หมาะสมกับคนไข้ ด้านความทุกข์ทรมานจากการใช้ยา เราต้องมองเห็นปัญหา
ให้ชัดเจน แล้วเราก็ต้องพยายามแก้ปัญหานั้น อย่างเป็นธรรม และเป็นธรรมชาติที่ไม่เอา
ผลประโยชน์เข้าไปเกีย่ วข้อง...เพียงแต่วา่ ตอนแรกๆ มันต้องทุม่ เททุกคนต้องมาด้วยใจแล้ว
เรียนรู้ด้วยใจแล้วแก้ปัญหาด้วยใจอย่างแท้จริง มันต้องใช้เวลา ผ่านอุปสรรค ผ่านความ
เจ็บปวด ผ่านความทุกข์ ผ่านความอดทน สารพัด ความกระทบกระเทือนใจจากสิ่งต่างๆ
จากคนบ้าง จากงานบ้าง จากสภาพแวดล้อมบ้าง หรือจากปัญหาเศรษฐกิจบ้าง เศรษฐกิจ
การเมือง ต้องมีเงิน ต้องดูแลผู้ป่วยทุกเดือน เงินจะมาจากไหน ให้เรารู้จักคิดแบบคนจน
รู้จักกลายเป็นคนจน ต้องไปเจอโรคมะเร็ง ต้องไปเจอโรงพยาบาลค่ายามหาโหดเจอหมอ
ที่เชี่ยวกราด พูดค�ำก็คิดเงิน พยาบาลเข้ามาหน่อยนึงก็คิดเงิน มีเท่าไหร่ก็หมดเงิน เข้ามา
แกร็กสองแกร็กเป็นเงินเป็นทองหมด คนไข้ทกี่ ำ� ลังเป็นระยะสุดท้ายจะตายแหล่ไม่ตายแหล่
อยู่แล้ว”*
แพทย์ จติ อาสา
นายแพทย์ศริ โิ รจน์ กิตติสารพงษ์ อดีตรองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาล
รักษ์สกล จังหวัดสกลนคร จบการศึกษาแพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มเป็นจิตอาสาที่วัดค�ำประมง จังหวัดสกลนครเมื่อมีนาคม
๒๕๔๙ งานแพทย์อาสาทีป่ ฎิบตั คิ อื ช่วยตรวจวินจิ ฉัยเพือ่ ยืนยันการเป็นโรคมะเร็ง การดูแล
* สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ดูแล พระจิรธัมโม ภิกขุ(ภิบาลพักตร์นิธี) วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐
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โรคอืน่ ๆ ทีผ่ ปู้ ว่ ยเป็นร่วม การท�ำหัตถการทางการแพทย์เช่น เจาะน�ำ้ ในท้อง เจาะน�ำ้ ในปอด
การตรวจเลือดเพือ่ ดูสภาวะของเม็ดเลือด (Life blood analysis) การจ่ายยารักษาโรค การ
ให้คำ� ปรึกษาในการดูแลรักษา โดยจะเข้ามาดูแลผูป้ ว่ ยทีว่ ดั ค�ำประมงโดยเฉลีย่ สัปดาห์ละ
๑ ครั้ง และร่วมบรรยาย ประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ความรู้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งโดยใช้
สมุนไพรและสมาธิบ�ำบัด โดยนอกเหนือจากการดูแลด้านกาย ได้กล่าวถึงจุดแข็งในด้าน
การรักษาแบบองค์รวมของทีว่ ดั ค�ำประมง และการดูแลผูป้ ว่ ยโดยน�ำหลักธรรมมาใช้ในทาง
ปฏิบัติโดยการสอนให้ผู้ป่วยประยุกต์ใช้การพิจารณาความปวดที่เกิดขึ้น การเจริญสติ ดัง
ค�ำให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้
นายแพทย์ ศริ ิโรจน์ : “จุดแข็งคือ ปรัชญาคือตัวแนวคิดการให้การดูแลผู้ป่วย เรา
มองที่ตัวผู้ป่วยเป็นส�ำคัญ เราไม่ได้ยึดอยู่ที่ตัววิธีการ แต่ว่าวิธีการนั้นอาจจะมีทั้งสมาธิ
บ�ำบัด อาหารบ�ำบัด
สมุนไพรบ�ำบัด กิจกรรมดนตรีมันผสมผสานและก็เขามีสิทธ์ที่จะเลือกและสัมผัส
ได้ มีความยืดหยุ่นมันสามารถยอมรับคนได้แทบทุกประเภท ถึงแม้ว่าวิธีแกนหลักถึงจะไม่
แตกต่างกัน แต่รูปแบบคนจะยอมรับได้ง่าย ในเรื่องของจิตวิญญาณ คือ ผู้ดูแลเป็นพระ
เป็นจุดแข็งอันหนึ่งที่เขามั่นใจ ส่วนทางหมอซึ่งเป็นแผนปัจจุบัน มันจะเป็นการเสริมความ
มั่นใจของเขาว่ามีลักษณะของทางวิทยาศาสตร์ช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วย ในส่วนของจิต
อาสาหรือคนทีม่ าท�ำกิจกรรมเนีย่ มันมีความหลากหลาย คนไข้จะมีความสุขกับกิจกรรมที่
คนเอามาให้ด้วย กิจกรรมหลากหลายขนาดนี้ ก็เป็นจุดที่แตกต่างจากที่อื่น”*
นายแพทย์ ศริ ิโรจน์ “หมอจะแนะว่า ให้รู้ว่าร่างกายเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ แต่สิ่ง
ทีพ่ อจะควบคุมได้คอื จิตใจ ให้เขามาเน้นเรือ่ งของจิตใจว่า ถึงร่างกายจิตใจจะป่วยเป็นอะไร
ก็ตามแต่จิตใจก็ไม่ป่วยได้ ถ้าถึงที่สุดแล้ว ถ้าท�ำอะไรไม่ได้ เราก็ต้องยอมบ้าง มันถึงวาระ
ของเราแล้ว แต่จติ ใจของเราไม่ได้เสียหาย หมอยังพูดเล่นๆ ว่า ร่างเก่าผุพงั เต็มทีแ่ ล้ว อวัยวะ
เสือ่ มเสียขนาดแล้ว ก็อย่าไปเอาเลย มาลองสูท้ ำ� จิตใจให้ สบายเพือ่ ทีจ่ ะได้รา่ งใหม่ทดี่ สู วยๆ
หรือบางทีเราอาจโชคดี เราภพภูมิมันสูงมากจนไม่ได้มาเกิดใหม่ก็ได้นะ หากด้านจิตใจมี
ความเป็นห่วงวิตกกังวล ให้แนวคิดกลับไปการไปคิดถึงงานเรากลับไปคิดก็ได้ แต่ในขณะ
นีเ้ ราอยูท่ วี่ ดั เรามารักษาตัวเอง ให้เขาอยูใ่ นสิง่ ทีเ่ ป็นปัจจุบนั ไม่ดกี ว่าเหรอ สิง่ ทีม่ าไม่ถงึ เรา
ค่อยว่ากัน อยู่กับปัจจุบัน เช่น เราหายใจ เราบริกรรมพุทโธ หมายความว่าขณะนั้นเราพูด
ค�ำว่าพุธโธมันก็เป็นสิง่ ทีเ่ ราอยูป่ จั จุบนั อยูแ่ ล้ว แต่ถา้ เราพูดพุธโธ แต่วา่ เราไปคิดถึงเรือ่ งอืน่
ก็แสดงว่าสมาธิเราไม่ถงึ เพราะว่าเราไม่ได้เจริญสติ... เขาไม่ได้ฟงั เราคนเดียว เขาฟังหลวง
ตา เทศน์เป็นประจ�ำ ฟังซ�้ำๆๆๆ เขาก็จะเกิดปัญญาขึ้นมา เพราะสิ่งนั้นเป็นสภาวะธรรมที่
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*สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ดูแล นายแพทย์ศิริโรจน์ กิตติสารพงษ์ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น

เกิดขึ้นในตัวเขาแล้ว เพียงแต่ว่าเข้าเขาใจหรือไม่แค่นั้นเอง”*
คณะจิตอาสา
คณะจิตอาสาหลากหลายสาขาวิชาชีพ ที่หมุนเวียนเข้ามาท�ำกิจกรรมตามสิ่งที่
ตนเองถนัดอันได้แก่ แพทย์พยาบาลจิตอาสา อาสาสมัคร หมอพื้นบ้าน คณะนิสิตแพทย์
พยาบาลจากสถาบันการศึกษาจากในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เข้ามาท�ำกิจกรรมบ�ำบัด
ในรูปแบบต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นท�ำอาหารเพือ่ สุขภาพ สอนออกก�ำลังกายทีเ่ หมาะกับผูป้ ว่ ย
เยี่ยมให้ก�ำลังใจ ตรวจสุขภาพผู้ป่วย เล่นดนตรี โดยจะมีกลุ่มจิตอาสาเข้ามาท�ำกิจกรรมที่
วัดค�ำประมง เฉลี่ยเดือนละ ๑ กลุ่ม
นอกจากนั้น ในด้านการเผยแพร่และการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
แบบองค์รวมที่วัดค�ำประมง จังหวัดสกลนคร ให้เป็นที่รู้จักแก่วงกว้าง เป็นการท�ำงานร่วม
กันระหว่างหลวงตาและจิตอาสาทุกสาขาอาชีพ ในการช่วยเหลือให้คำ� แนะน�ำ ประชาสัมพันธ์
ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลและองค์กรต่างๆ
ที่สนใจ ท�ำให้เกิดการต่อยอดความรู้ทางด้านการดูแลแบบองค์รวม อันได้แก่ การเข้ามา
ศึกษาดูงานที่วัดค�ำประมง จังหวัดสกลนคร หรือการนิมนต์ให้เป็นวิทยากรบรรยายนอก
สถานที่ การประชาสัมพันธ์ทางสือ่ วิทยุเช่นสัมภาษณ์รายการวิทยุ สวพ.๙๑ ต้นบุญต้นแบบ
จิตอาสา ประจ�ำทุกวันเสาร์ เวลา ๑๒.๑๕ น. การให้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะ
พยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับอโรคยศาลวัดค�ำประมงเป็นต้น

๓.๒ หลักการและกระบวนการ การจัดการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมที่วัด
ค�ำประมง จังหวัดสกลนคร

หลักการการจัดการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมที่วัดค�ำประมง จังหวัดสกลนคร
มีการน�ำระบบการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับโรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งมีความเป็น
ระบบระเบียบในการเข้าถึงข้อมูล การติดตามผล และมีรปู แบบเฉพาะทีเ่ หมาะสมกับสภาพ
ของคนไข้ มีเจ้าหน้าที่ของวัด จิตอาสาและผู้ดูแลที่มีใจมีความปรารถนาดีที่จะให้ผู้ป่วย
หายจากอาการเจ็บไข้ ในการรักษาแบบองค์รวมของที่วัดค�ำประมงจังหวัดสกลนคร ซึ่ง
สามารถสรุปเป็นล�ำดับขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ การเตรี ยมตัวก่ อนเข้ ารั บการรั กษาที่อโรคยศาล ประกอบไปด้วย ๑)
ประวัตกิ ารรักษาจากโรงพยาบาล หรือคลินกิ เดิมทีต่ รวจพบว่าผูป้ ว่ ยเป็นมะเร็ง ๒) ผลตรวจ
เลือด ฟิล์มเอกซเรย์ ผลตรวจอัลตร้าซาวด์ (ถ้ามี) ผล CT-SCAN หรือ MRI ๓) หม้อเคลือบ
*สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ดูแล นายแพทย์ศิริโรจน์ กิตติสารพงษ์ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐
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ส�ำหรับใส่ยาต้มเบอร์ ๓๒ จ�ำนวน ๑ ใบ ๔) อาหารเสริมไอโซคาลชนิดชงดื่ม ๑ กระป๋อง ๕)
น�้ำยาบ้วนปากลิสเตอรีน ยาสีฟันฟลูโอคารีนอาหารส�ำหรับผู้ป่วยและญาติที่เฝ้าไข้ ๖)
ข้าวสาร (ข้าวเจ้า) ข้าวกล้อง หม้อหุงข้าว กระติกน�้ำร้อน อาหาร ๗) ผักและเครื่องปรุงต่าง
โดยทางวัดมีโรงครัว-ตู้เย็นให้ ซึ่งญาติจะต้องเป็นผู้ที่ท�ำอาหารให้ผู้ป่วยรับประทานเอง
เครื่องใช้ส่วนตัวอื่นๆ และต้องมีญาติมาเฝ้าอย่างน้อย ๑ - ๒ คน
๓.๒.๒ปฐมนิเทศ ให้ผู้ป่วยที่เข้ามาบ�ำบัดรักษาเข้าใจความหมายและเป้าหมาย
ของ อโรคยศาล เพื่ อ ปรั บ ความคาดหวั ง ของผู ้ ป ่ ว ยให้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์ของอโรคยศาล
๓.๒.๓ การวินิจฉัยโรค ใช้หลักฐานส�ำคัญทางการแพทย์แผนปัจจุบันประกอบ
เช่น ประวัติการรักษา หนังสือการส่งต่อ ผลการท�ำอัลตร้าซาวน์ เอกซเรย์ ผลสแกน
คอมพิวเตอร์ ผลเลือด ผล MRI ตลอดจนผลการตรวจชิ้นเนื้อ หรือหลักฐานอื่นๆ ที่วินิจฉัย
ว่าผู้ป่วยที่เข้ามาบ�ำบัดรักษาเป็นมะเร็งจริง และเป็นระยะที่เท่าใดแล้ว
๓.๒.๔ การรักษา ใช้หลักการในทางพระพุทธศาสนา โดยใช้สมาธิบ�ำบัด สวดมนต์
นัง่ สมาธิ และเดินจงกรม ควบคูก่ บั การใช้ดนตรีบำ� บัด และธรรมชาติบำ� บัด การใช้สมุนไพร
รักษาโรคมะเร็งตามแนวทางการรักษาด้วยสมุนไพร ตามก�ำลังธาตุของผู้ป่วย
๓.๒.๕ การประกอบพิธกี รรมในการต้มยาสมุนไพรของผูป้ ว่ ยแต่ละรายๆ โดยอาศัย
การค�ำนวณฤกษ์ เพือ่ ใช้ประกอบในพิธตี ม้ ยาตามหลักโหราเวชซึง่ มีมาแต่โบราณ ซึง่ อาศัย
ฤกษ์ตามดวงชะตาและก�ำลังธาตุของผูป้ ว่ ยแต่ละคนเป็นการส่งเสริมและสร้างก�ำลังใจให้
ผู้ป่วยไปในตัว
๓.๒.๖ การให้ครอบครัวของผูป้ ว่ ยมีสว่ นร่วมรับรูใ้ นการบ�ำบัดรักษา และพักอยูก่ บั
ผู้ป่วยที่อโรคยศาล วัดค�ำประมงด้วย เช่น ญาติของผู้ป่วยจะต้องท�ำหน้าที่ต้มยา อุ่นยา ให้
กับผู้ป่วย และเข้าร่วมพิธีกรรมในการต้มยาเพื่อสวดมนต์ขอพรและท�ำสมาธิต่อหน้าสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะท�ำให้ผู้ป่วยหายจากโรคมะเร็งที่เป็นอยู่หรืออาการทุเลาเบาบางลงไป เช่น
ท่านบรมครูชวี กโกมารภัจจ์ เทพเทวา เพือ่ อัญเชิญมาในพิธกี รรมการต้มยาสมุนไพรแก้โรค
มะเร็งด้วย
๓.๒.๗ การรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน ที่เป็นอาสาสมัครจากที่ต่าง ๆ ทั้งในและ
นอกจังหวัดสกลนคร โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง การเจาะเลือดโดยพยาบาลวิชาชีพ
ประมาณเดือนละ ๑ ครั้ง (ต่อผู้ป่วย ๑ คน) ขึ้นอยู่กับความจ�ำป็นในการตรวจแต่ละราย
๓.๒.๘ การเยียวยาด้วยแพทย์ทางเลือกอืน่ ๆ ได้แก่ การใช้อาหารบ�ำบัด ดนตรีบำ� บัด
ธรรมะบ�ำบัด และอื่นๆ
๓.๒.๙ การส่งต่อผู้ป่วยในรายที่มีอาการหนัก ซึ่งอาจจะเยียวยาให้ดีขึ้นด้วยการ
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รักษาในโรงพยาบาล เพือ่ ให้พน้ วิกฤติแล้วกลับมาบ�ำบัดรักษาตัวต่อไปได้ เช่น ผูป้ ว่ ยอยูใ่ น
ภาวะที่ซีดมาก ภาวะเสียน�้ำรุนแรง แต่จะไม่ส่งต่อเพื่อพยุงชีพในกรณีที่ผู้ป่วยสิ้นหวังแล้ว
๓.๒.๑๐ ผู้ให้การดูแลบ�ำบัดเยียวยา คือ พระจิรธัมโม ภิกขุ (ภิบาลพักตร์นิธี) เจ้า
อาวาส วัดค�ำประมง เป็นหลักในการบ�ำบัดรักษา โดยมีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคคลา
กรทางสาธารณสุขที่เป็นอาสาสมัครที่เสียสละเวลาเข้ามาช่วยดูแล ผสมผสานการรักษา
กับแพทย์แผนปัจจุบัน
๓.๒.๑๑ การติดตามการรั กษา ใช้การติดตามอาการผู้ป่วย การตรวจชีพจร วัด
ความดันโลหิต วัดอุณหภูมิ เป็นการประเมินตามความก้าวหน้าของการบ�ำบัดรักษาประจ�ำ
วัน มีการชั่งน�้ำหนัก และการตรวจเลือดเป็นระยะ

๓.๓. กระบวนการและกิจกรรมในการดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้ายทีว่ ดั ค�ำ
ประมง จังหวัดสกลนคร

๓.๒.๑๒ ล�ำดับเวลาและกิจกรรมการตรวจรักษา
เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยร่วมกันท�ำบุญตักบาตร ท�ำกิจกรรมดนตรี
บ�ำบัด สวดมนต์ฝึกสมาธิ และฟังธรรมจากหลวงตา
เวลา ๑๐.๐๐ น. นัดล้างพิษ (ผู้ป่วยใหม่) ตามก�ำลังธาตุของแต่ละคนด้วยสมุนไพร
ตรวจวัดไข้-ความดัน-ชีพจร ตรวจวินิจฉัยโรค จ่ายยา (นัดเวลา-ส�ำหรับผู้ป่วยใหม่
เพือ่ ประกอบพิธตี ม้ ยาหม้อแรก เป็นปฐมฤกษ์ โดยการต้มยาสมุนไพรแต่ละหม้อจะใช้เวลา
ประมาณ ๒ ชั่วโมงครึ่ง ถึง ๓ ชั่วโมง)
หมายเหตุ การต้มยาของผูป้ ว่ ยเก่า (ผูป้ ว่ ยทีเ่ คยมาบ�ำบัดแล้วและมีความประสงค์
ที่จะกลับไปอยู่ที่บ้านเพื่อดูแลตัวเองต่อไป) ที่มาติดตามผลจะมีทุกวัน
เวลา ๑๕.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. หลวงตาตรวจเยี่ยมไข้ตามเรือนพักผู้ป่วย
เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. สวดมนต์ ท�ำวัตรเย็น
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมดนตรีบ�ำบัด
เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ฟังธรรมและอบรมสมาธิ โดยหลวงตา
เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. รับยา จ่ายยาสมุนไพรตามอาการของโรค
นัดวันเวลาล้างพิษผู้ป่วยด้วยสมุนไพร
นัดวันเวลาเพื่อท�ำพิธีต้มยาหม้อแรกส�ำหรับผู้ป่วยใหม่
หมายเหตุ คนไข้บางคนป่วยหนักมากไม่สามารถมาท�ำกิจกรรมประจ�ำวันได้ จะมี
ญาติเป็นตัวแทนมารายงานผลการรักษาและบอกอาการของคนไข้และรับยาไปให้คนไข้
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รับประทานตามค�ำแนะน�ำของแพทย์หรือผู้ดูแลผู้ป่วย*

๓.๔.การดูแลทางกายผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวมทีว่ ดั ค�ำประมง
จังหวัดสกลนคร

๓.๔.๑ ด้ านอาหารผู้ป่วย
การดูแลทางกายผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวมที่วัดค�ำประมง จังหวัด
สกลนคร เน้นหนักในเรือ่ งอาหารเพือ่ สุขภาพของผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้าย โดยไม่ได้จำ� กัด
ว่าจะเป็นแนวคิดทฤษฎีอาหารบ�ำบัดของใคร เพือ่ ให้เกิดทางเลือกหลายๆทางในการรักษา
โดยผูป้ ว่ ยจะได้รบั ค�ำแนะน�ำง่ายๆ ต่อการปฎิบตั ติ วั ในการเลือกรับประทานอาหารโดยแบ่ง
เป็นอาหารที่ห้ามรับประทาน และอาหารที่ควรรับประทานดังต่อไปนี้
อาหารที่ผู้ป่วยห้ามรับประทาน มีดังนี้
กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิด โดยเฉพาะ กบ เต่า ปลาไหล ตะพาบ
ปลากระเบน เป็ด ห่าน ไข่นกกระทา ปลาร้า ปลาจ่อม ปลาเจ่า ปลาส้ม แหนม ปูเค็ม ปู
ทะเลสด อาหารทะเล หอยทุกชนิด เนื้อวัว เนื้อควาย กระเพาะปลา เย็นตาโฟ รวมทั้ง ไข่
นม และ ไขมันจากสัตว์
พืชบางชนิด โดยเฉพาะที่มีรสหวานจัด เช่น ขนุน ล�ำไย ทุเรียน กล้วยหอม ละมุด
กะทิ ข้าวขัดขาวทุกชนิด น�ำ้ ตาลทรายขาว แตงโม พืชทีม่ ไี ขมันทีไ่ ม่อมิ่ ตัว เช่น กะทิ มะพร้าว
อ่อน พืชบางอย่างที่แสลง เช่น หน่อไม้ แตงกวา ใบชะพลู ฝรั่ง เป็นต้น
ลดโปรตีนจากพืช เช่น ถั่วเมล็ดต่างๆ เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วด�ำ ถั่วลิสง ฯลฯ
เต้าหู้เห็ดต่างๆ
ลดไขมันจากพืช เช่น น�้ำมันงา ถั่วเหลือง
งดเครื่องปรุงที่มีวัตถุกันเสีย ที่มีผงชูรส น�้ำปลา กะปิ น�้ำตาลทรายขาว ของหมัก
ดองทุกชนิด เต้าเจี้ยว สีผสมอาหาร
งดเครื่องดื่ม เช่น ชา กาแฟ รังนก ซุปไก่สกัด โอวัลติน
นอกจากนี้ยังไม่ควรใช้เครื่องใช้ที่อาจมีสารพิษปนเปื้อน เช่น พลาสติก หม้ออลูมิ
เนียมแต่ควรใช้หม้อดิน สเตนเลส เซรามิค หม้อเคลือบ หรือ ทัพพีไม้เป็นต้น
อาหารที่ควรรั บประทาน มีดงั นี ้
คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ๕๐ – ๗๐ % เช่น ข้าวกล้อง(ข้าวเจ้า หรือข้าวเหนียวกล้อง
ก็ได้) เผือก มัน ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ลูกเดือย ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์
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*การบ�ำบัดรักษา แหล่งที่มา http://www.khampramong.org/aro3.html [๑ มีนาคม ๒๕๕๕]

โปรตีน ๑๐ – ๑๕ % เน้นโปรตีนจากพืช เช่น ถั่วฝักอ่อน ถั่วงอก ถั่วฝักยาว ถั่วแขก
ถั่วพู ฯลฯ
ควรทานผักสด ผลไม้สด(ที่ไม่มีข้อห้าม) น�้ำผัก(ควรใช้เครื่องแยกกาก) ควรใช้ผง
ถ่าน(Activated charcoal)แช่ล้าง เพื่อดูดซับสารพิษ*
๓.๔.๒ ด้ านยาสมุนไพรรั กษาโรคมะเร็ง
การใช้สมุนไพรรักษาโรคมะเร็งตามแนวทางการรักษาด้วยสมุนไพรประกอบไปด้วย
เช่นการล้างพิษส�ำหรับผู้ป่วยที่เข้ามารักษาใหม่ ด้วยสมุนไพร แก้ว ๗ ดวง, แก้ไข้ ๓ ฤดู,
แก้ปวดหัวตัวร้อน แก้ไข้พิษไข้กาฬ การใช้สมุนไพรบ�ำรุงธาตุ ปรับธาตุในร่างกาย การใช้
สมุนไพรสูตรหลัก (ยอดยาแก้มะเร็งทุกชนิด) แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง การใช้ลูกประคบ การอบ
ไอน�้ำสมุนไพร การดื่มน�้ำสมุนไพรบางตัวเพื่อเสริมธาตุ ส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งบางประเภท
เช่น การดืม่ น�ำ้ สมุนไพรสมานฉันท์เพือ่ ให้เกิดการกระตุน้ การไหลเวียนของกระแสโลหิตและ
ประสานการท�ำงานของอวัยวะส่วนต่างๆ ตามก�ำลังธาตุของผู้ป่วย
การประกอบพิธีกรรมในการต้มยาสมุนไพรของผู้ป่วยแต่ละรายๆ โดยอาศัยการ
ค�ำนวณฤกษ์ เพือ่ ใช้ประกอบในพิธตี ม้ ยาตามหลักโหราเวชซึง่ มีมาแต่โบราณ ซึง่ อาศัยฤกษ์
ตามดวงชะตาและก�ำลังธาตุของผูป้ ว่ ยแต่ละคนเป็นการส่งเสริมและสร้างก�ำลังใจให้ผปู้ ว่ ย
ไปในตัว
ในพิธีกรรมในการต้มยาเพื่อสวดมนต์ขอพรและท�ำสมาธิต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อัญเชิญบรมครูชีวกโกมารภัจจ์ ในพิธีกรรมการต้มยาสมุนไพรแก้โรคมะเร็ง มีการเขียนค�ำ
สารภาพบาปเพื่อเป็นการผ่อนคลายความผิดบาปที่ฝังใจ และการปฏิญาณตนเพื่อตั้งต้น
ชีวิตใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็ง ขวัญ และก�ำลังใจให้กับผู้ป่วย โดยทั้งญาติและผู้
ป่วยมีส่วนร่วมในพิธีกรรมต้มยาสมุนไพรนี้
ส่วนประกอบของยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งประกอบไปด้วย
๑. หัวร้อยรู หนัก ๕๐ กรัม
๒. ไม้สักหิน หนัก ๕๐ กรัม
๓. ข้าวเย็นเหนือ-ข้าวเย็นใต้ หนักอย่างละ๒๐๐กรัม
๔. โกฐจุฬา-โกฐเชียง อย่างละ หนัก ๕๐ กรัม
๕. ก�ำแพงเจ็ดชั้น หนัก ๕๐ กรัม
๖. ทองพันชั่ง หนัก ๒๐๐ กรัม
๗. เหงือกปลาหมอ หนัก ๒๐๐ กรัม
๘. ผีหมอบ หนัก ๑๐๐ กรัม
* อาหารผู้ป่วย แหล่งที่มา http://www.khampramong.org/aro4.html [๑ มีนาคม ๒๕๕๕]
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๙. หญ้าหนวดแมว หนัก ๕๐ กรัม
ขั้นตอนการต้มยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง
จุดธูป ๓ ดอกเทียนคู่ ท�ำสมาธิระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์พร้อมทั้ง
สวดพระคาถาสักกัตวาฯ ๓ จบ และอัญเชิญบารมีของพระพุทธไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา
และท่านบรมครูชีวกโกมารภัจจ์ซึ่งเป็นผู้คิดต�ำรายานี้ และน�ำไปปักไว้กลางแจ้ง
วิธีต้มยา น�ำตัวยาทั้งหมดใส่ลงไปในหม้อดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุด (แหล่งจ�ำหน่าย
อยู่ที่เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี)และใส่น�้ำฝน ลงไปในหม้อดินแช่ยาไว้ประมาณ ๑๐ นาทีให้พอ
ท่วมยา จากนั้นตั้งไฟแรงปานกลางปิดฝา หม้อ ต้มให้เดือดนาน ๑๕ นาทียกหม้อยาลง
แล้วรินน�้ำยาเก็บไว้ในหม้อเคลือบใหญ่มีหูหิ้ว ขนาดเบอร์ ๓๒ (ต้มน�้ำที่ ๑) จากนั้นเติม
น�ำ้ ลงไปให้ทว่ มตัวยาแล้วต้มให้เดือดนาน ๑๕ นาที แล้วรินน�้ำยาเก็บรวมไว้กบั ของเก่า (ต้ม
น�้ำที่ ๒) ใส่น�้ำให้ท่วมตัวยาใหม่อีกครั้ง ต้มให้เดือดนาน ๑๕ นาที แล้วรินน�้ำยาเก็บไว้รวม
กับของเก่า (ต้มน�้ำที่ ๓) ส่วนกากยาที่เหลือก็ให้น�ำไปเทที่ต้นไม้โพธิ์หมายเหตุ: เวลา ๑๕
นาทีเริม่ นับตัง้ แต่นำ�้ ยาเดือดเต็มที่ เป็นต้น ในกรณีทยี่ งั ไม่เป็นมะเร็ง ก็สามารถกินยานีเ้ พือ่
ป้องกันก่อนได้
วิธีกินยา: อุ่นยาอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้งไว้กินเรื่อยๆ ก่อนอาหาร ๓ เวลา ครั้งละ ๑
ถ้วยกาแฟ (มีหู) และก่อนกินยาทุกครั้งให้สวดคาถาพระสักกัตวาฯ ๓ จบ เมื่อหมดน�้ำยาก็
ให้ทำ� ใหม่ ต้มกินไม่เกิน ๕ หม้อ (หากว่ามะเร็งลุกลามไปมากให้ทานยาเพิม่ ขึน้ อีกในแต่ละ
มือ้ และอาจจะต้องกินเพิม่ อีกหลายหม้อ) ผูป้ ว่ ยจะต้องมีจติ ใจทีศ่ รัทธามัน่ คงตัวยาจึงจะมี
ศักดานุภาพมหาศาล*
พระคาถาก�ำกับยาสมุนไพร
อาญะตัญจะ กะโรถะ วิตถะตัญจะ อัปปิตัญจะ สุวิตัญจะ
สุปะวายิตัญจะ สุวิเลกขิตัญจะ สุวิตัจฉิตัญจะ กะโรถะ อัปเปวะนามะ
สัตถาธะนุง อากัฒฑิตุง นาทาสิ นะปะโรปะรัง นิพกุเภถะ
นาติมัญเญถะ กัตถะจิ อะสังวิสุโร ปุสะพุพะ สังวิธา ปุกะยะปะ
อาปามะจุปะ ทีมะสังอังชุ จิเจรูนิ นะมะอะอุ พุทธะเมตตัง จิตตังมะมะ
พุทธะพุทธา นุภาเวนะ ธัมมะเมตตัง จิตตังมะมะ ธัมมะธัมมานุภาเวนะ
สังฆะเมตตัง จิตตังมะมะ สังฆะสังฆานุภาเวนะ
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* อโรคยศาล วัดค�ำประมง จังหวัดสกลนคร, สมาธิบำ� บัดกับการรั กษาโรคมะเร็ง, พิมพ์ครั้งที่ ๓,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ธีรานุสรณ์การพิมพ์, ๒๕๕๐), หน้า ๗-๘.

พระคาถาสักกัตตะวาพร้อมค�ำแปล
สักกัตตะวา พุทธะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
เพราะท�ำความเคารพพระพุทธรัตนะ อันเป็นดั่งโอสถอันอุดมประเสริฐ
หิตัง เทวะมุนุสสานัง พุทธะเตเชนะ โสตถินา
เป็นประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้า
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต
ขอสรรพอุปทั วะทัง้ หลายจงพินาศไป ขอทุกข์ทงั้ หลายของท่านจงสงบไปโดยสวัสดี
สักกัตตะวา ธัมมะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง*
เพราะท�ำความเคารพพระธรรมรัตนะ อันเป็นดั่งโอสถอันอุดมประเสริฐ
ปะริฬาหูปะสะมะนัง ธัมมะเตเชนะ โสตถินา
เป็นเครื่องระงับความกระวนกระวาย ด้วยเดชแห่งพระธรรมรัตนะ
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ ภะยา วูปะสะเมนตุ เต
ขอสรรพอุปัทวะทั้งหลายจงพินาศไป ขอภัยทั้งหลายของท่านจงสงบไปโดยสวัสดี
สักกัตตะวา สังฆระระนัง โอสะถัง อุตตะมังวะรัง
เพราะท�ำความเคารพพระสงฆรัตนะ อันเป็นดั่งโอสถอันอุดมประเสริฐ
อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง สังฆะเตเชนะ โสตถินา
เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาน�ำมาบูชา เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ด้วยเดชแห่งพระสงฆ์
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ โรคา วูปะสะเมนตุ เต
ขอสรรพอุปัทวะทั้งหลายจงพินาศไป ขอโรคทั้งหลายของท่านจงสงบไปโดยสวัสดี
๓.๔.๓ ด้ านการออกก�ำลังกาย
การออกก�ำลังกายส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งและญาติผู้ป่วยที่วัดค�ำประมงมีความ
หลากหลายขึน้ อยูก่ บั สภาพทางกายของผูป้ ว่ ยมะเร็ง ยกตัวอย่างเช่น การเต้นแอโร
บิกที่เหมาะกับผู้ป่วยที่ร่างกายแข็งแรง การเต้นแอโรบิกพร้อมกับเสียงเพลงที่สนุกสนาน
เพื่อเป็นการสร้างความกระฉับกระเฉง ความสดชื่นแจ่มใส คลายความทุกข์ความกังวล
เนื่องจากอาการเจ็บป่วย เสียงหัวเราะรอยยิ้มคนไข้และญาติคนไข้ ขณะที่ออกก�ำลังกาย
แม้คนไข้ทอี่ อกก�ำลังไม่ได้กม็ อี ารมณ์สนุกสนานร่วมกันด้วย การฝึกโยคะหรือชีก่ งทีเ่ หมาะ
กับคนไข้ที่ไม่สามารถออกก�ำลังกายแบบหนักๆ ได้ ผู้ป่วยมะเร็งสามารถผ่อนคลายกล้าม
เนื้อ ฝึกการหายใจที่ลึกและยาวขึ้นเป็นการท�ำสมาธิจึงช่วยสงบจิตใจ มีสติอยู่กับการ
เคลื่อนไหวในท่าทางต่างๆ โดยจะมีจิตอาสาที่เป็นคนไข้มะเร็งที่ร่างกายแข็งแรงแล้ว มา
* อโรคยศาล วัดค�ำประมง จังหวัดสกลนคร, สมาธิบำ� บัดกับการรั กษาโรคมะเร็ง,หน้า ๔๔.
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เป็นผู้น�ำในการท�ำกิจกรรมเต้นแอโรบิก โยคะ และชี่กงในเวลาเช้า และเย็น ของทุกๆ วัน

๓.๕ วิธกี ารดูแลทางใจของผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้ายทีเ่ ข้ารับการดูแลที่ วัด
ค�ำประมง จังหวัดสกลนคร

นอกเหนือจากทีม่ กี ารดูทางด้านร่างกายไม่วา่ จะเป็นการให้อยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้
ต่อการฟืน้ ฟูสภายทางร่างกายแล้ว อันได้แก่ การรับประทานอาหารทีม่ คี ณ
ุ สมบัตไิ ม่เป็นการ
เพิม่ เซลล์มะเร็ง ล�ำดับถัดมาคือกิจกรรมทีไ่ ด้จดั ไว้เพือ่ ให้ทงั้ คนไข้ ญาติคนไข้ได้ผอ่ นคลาย
ตามความชืน่ ชอบ จริต ของแต่ละคน อาทิเช่น ดนตรีบำ� บัด สวดมนต์บำ� บัด ฟังธรรม และ
การนัง่ สมาธิภาวนา ซึง่ จุดลักษณะเฉพาะ จุดเด่นและส่วนทีม่ ปี ระโยชน์ ได้กล่าวดังต่อไปนี้
๓.๕.๑ การเจริญสมาธิด้วยกิจกรรมบ�ำบัด
การเจริญสมาธิด้วยดนตรี บำ� บัด
กิจกรรมเกือบทุกอย่าง นับได้ว่ามีดนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม
เสมอ เสียงเพลงสามารถปลุกใจให้เกิดความคึกคักแจ่มใส หรือชวนให้เกิดอารมณ์เศร้า
หรือท�ำให้มคี วามปลาบปลืม้ ยินดี ด้วยเหตุนจี้ งึ ได้นำ� ดนตรีบำ� บัดมาใช้ในวงการแพทย์อย่าง
แพร่หลายกับผู้ป่วยพบว่าผู้ป่วยมีอาการเรื้อรัง พฤติกรรมถดถอย แยกตัว จะกลับเข้าสู่
สังคมได้อย่างรวดเร็ว ในชั่วโมงที่ ๒ ของการบ�ำบัดผู้เหงาเศร้าจะยิ้มแย้มได้ หลังจากไม่
เคยยิ้มมานานแล้ว”* ดนตรีบ�ำบัด (Music Therapy) มีได้ประโยชน์ได้ ๓ ด้านใหญ่ ๆ คือ
เพื่อความสุนทรีย์, เพื่อการบ�ำบัดรักษา และเพื่อการศึกษาดนตรี ดนตรีมีผลต่อการ
เปลีย่ นแปลงของร่างกาย จิตใจ การเปลีย่ นแปลงของทัศนคติจากเนือ้ หาของเพลงทีไ่ ด้รอ้ ง
และได้ฟัง สามารถท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ อารมณ์ สติสัมปชัญญะ จินตนาการ
การรับรู้สภาพความเป็นจริง เสียงดนตรีมีอิทธิพบต่อสรีระทางร่างกาย เช่น การเดินของ
ระบบหัวใจ ความดันโลหิต การสูบฉีดโลหิตและการกระตุกของกล้ามเนื้อและผิวหน้า เหตุ
ดังกล่าวนี้ จึงมีความนิยมใช้ดนตรีมาบ�ำบัด ทั้งทางด้านสุขภาพกายและ สุขภาพจิตอย่าง
จริงจังในปัจจุบัน
บทเพลงทีอ่ โรคยศาลวัดค�ำประมง ได้ประพันธ์บทเพลงซึง่ มีเนือ้ หา ให้กำ� ลังใจ สร้าง
ความรูส้ กึ ความเชือ่ มัน่ เกีย่ วกับการรักษา ความจริงใจเมตตา ของการช่วยเหลือผูป้ ว่ ยโรค
มะเร็งโดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน ให้ผทู้ เี่ ข้ามารักษามีทพี่ งึ่ สร้างความรูส้ กึ มัน่ คง เข้มแข็ง สร้าง
ทัศนคติที่ดีของอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ที่ก�ำลังประสบ ในขณะที่ท�ำการ
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*คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แหล่งที่มา http://pineapple-eyes.
snru.ac.th/alo/index.php?q=node/129 [๑ มีนาคม ๒๕๕๕]

ร้องเพลง เนือ้ หาของบทเพลงก็จะกล่อมเกลาและปรับในเรือ่ งของมุมมองและทัศนคติ โดย
จะขอยกตัวอย่างเนื้อเพลงที่อโรคยศาลดังนี้
ชื่อเพลงเพื่อชีวิตใหม่ ค�ำร้องและเรียบเรียง ผดุง จิระกาล
ท�ำนอง Auld Lang Syne
ตะวันสาดส่องแสงมา ดุจธรรมล�้ำค่าสว่างไสว
แสงทองเรืองรองอ�ำไพ ส่องทางชี้ให้พวกเราได้เดิน
โรคภัยที่มากล�้ำกราย ก็จะหายได้อย่างน่าสรรเสริญ
หนทางทุกอย่างที่เดิน เพื่อชีวิตใหม่ใครใครอยากมี
ร่วมใจให้กันและกัน ผูกความสัมพันธ์ในโลกใบนี้
โรคภัยภายในที่มี มะเร็งถึงที่มลายหายไป
ศรัทธานั่นคือพลัง ความหวังของเราไม่เคยหวั่นไหว
หลวงตาให้ยาสมุนไพร เพื่อชีวิตใหม่ยิ้มได้ไม่กลัว
***เกิดมาต้องแก่แล้วตาย ต้องเจ็บต้องไข้เป็นเรื่องธรรมดา
ยึดธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คลายเศร้าเบิกบาน
ร่วมใจเป็นเกลียวเดียวกัน ผูกความสัมพันธ์สมัครสมาน
หลวงตาเมตตาประทาน ให้ชีวิตใหม่ปลอดภัยทุกคน
*****หนทางจะไม่มืดมน หลวงตาช่วยคน “พ้นจากมะเร็ง”
นอกจากนีก้ ารน�ำเพลงทีร่ ว่ มสมัยทีม่ คี วามหมายดี เช่นเพลงก�ำลังใจ ดอกไม้ให้คณ
ุ
น�ำมาให้คนไข้ได้ร้องเพลง ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเพลงพรานทะเล ซึ่งเนื้อหาให้เห็นสัจธรรม
ชีวิตว่ามีเกิดแล้วต้องตาย
เพลง พรานทะเล ท�ำนอง เอื้อ สุนทรสนาน
ชีวิตที่คร�่ำ กลางน�้ำเวียนวน
ลอยล่องกลางชลไม่พ้นทนไป
อยู่กับเรือเบื่อใจ ผองพรานทะเลเร่ไป
อยู่ห่างไกลกลางสายชล
มองน�้ำตรงหน้า จรดฟ้าไกลไกล
ว้าเหว่ดวงใจไม่เห็นผู้คน
คลื่นและลม สู้ ทน ทุกข์ใจปานใดไม่บ่น
สู้แดดฝนล�ำบาก กาย
*...อยู่หว่างทะเล นาน นาน
ท้องเรือเป็นบ้าน ท้องธารเรือนตาย
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สิ้นชีพสิ้นชนม์ เคราะห์ร้าย
ศพฝังโดยง่าย ฝากเอาไว้ใต้ คงคา
**เพียงเห็นริมฝั่ง สักครั้งดีใจ
มาบกทีไรให้แสนปรีดา
ใกล้แผ่นดิน เข้า มา เหมือนมีวิมานตรงหน้า
ปลื้มหนักหนา แทบจูบดิน (ซ�้ำ*,**)*
การเจริญสมาธิด้วยการสวดมนต์
การสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นในความเชื่อใดก็ตาม ท�ำให้เราผ่อนคลายทั้งทางจิตใจ
และทางกาย ท�ำให้เรารูส้ กึ สบายใจ การเปล่งเสียงในภาษาบาลียงั ก่อให้เกิดพลังสัน่ สะเทือน
ขึ้น ในแง่ของการฝึกโยคะ สามารถกระตุ้นศูนย์รวมพลังทั้ง ๗ ในตัวคนเรา ซึ่งไม่ได้หมาย
ถึงเฉพาะภาษาบาลีทเี่ ก่าแก่เท่านัน้ ยังรวมไปถึงภาษาเก่าแก่อนื่ ก็มพี ลังเช่นกัน หรืออย่าง
ค�ำว่า “โอม” ในภาษาทิเบต ถือว่าเป็นค�ำศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเปล่งเสียงออกจากปาก ไม่ว่าจะ
เสียงสูง หรือต�่ำ ผู้พูดจะรู้สึกถึงพลังสั่นสะเทือนไปตามจุดส�ำคัญของร่างกาย ตั้งแต่ก้นกบ
จนถึงล�ำคอและศีรษะ (โอม มาจากค�ำว่ า อุ อะ มะ อุ คืออุตตมธรรม อะคืออรหันต
สัมมาสัมพุทธะ มะคือ มหาสังฆะ)
การสวดมนต์ที่มีการแปลความหมาย นอกเหนือจากการสร้างความสงบเป็ นการ
ดึงสติของผู้สวดให้ มาอยู่กับปั จจุบันขณะ ในด้านเนื้อหาที่ผู้สวดท่องระหว่างในการ
สวดมนต์ สัจธรรมต่ างๆ ท�ำให้เห็นความจริงทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ว่า ไม่เทีย่ ง ไม่ยงั่ ยืน ไม่ควร
ยึดมาเป็นตัวตน ท�ำให้เกิดความคลายความยึดถือ ความทุกข์ทางกายที่ตนถือเอาไว้ เมื่อ
ผูส้ วดสวดมนต์การท่องบ่นผ่านปากและได้ยนิ เสียงสวดของตนเอง เป็นการใส่ขอ้ มูลทีเ่ ป็น
ข้อมูลด้านบวก ข้อมูลที่เป็นความจริงของชีวิตเข้าไปในจิตใต้ส�ำนึก ยกตัวอย่างเช่น บท
ชัยมงคลคาถา บทอิติปิโส บทสวดท�ำนองสรภัญญะ ซึ่งเป็นบทสรรเสริญพระพุทธคุณ
พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ การท่องมนต์ที่กล่าวถึงสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบ
อาทิ ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร มีเนื้อหาแสดงถึงการปฏิเสธส่วนที่สุดสองอย่าง และเสนอ
แนวทางด�ำเนินชีวติ โดยสายกลางอันคืออริยมรรคมีองค์แปด บทโพชฌังคปริตร ท�ำให้ มี
สุขภาพดี มีอายุยืนและมีความสุขสวัสดี บทสวดมนต์ ชินบัญชร เพื่อปกป้องคุ้มกัน
อุบัติภัย อันตรายและศัตรูหมู่มารทั้งปวงได้ พระคาถาพาหุง ใช้สวดสรรเสริญชัยชนะแปด
ประการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมนุษย์และอมนุษย์ ที่ได้มาด้วยพระพุทธ
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* บ้านคนรักสุนทราภรณ์, พรานทะเล แหล่งที่มาhttp://websuntaraporn.com/suntaraporn/ lyric/
postlyric.asp?GID=138 [๑ มีนาคม ๒๕๕๕]

ธรรม มิได้มาด้วยอิทธิปาฏิหาริย์แต่อย่างใดเป็นต้น
๓.๕.๒ โยนิโสมนสิการ
การดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วยให้มีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งต่างที่เกิดขึ้นทั้งกับตนและสิ่ง
รอบข้าง เป็นทางน�ำไปสู่ความเข้าใจและชีวิตอย่างแท้จริง แม้แต่ในมงคลสูตรได้กล่าวไว้
ในหัวข้อฟังธรรมตามกาลโดยเนือ้ หาในธรรม ไม่วา่ จะเป็นการน�ำเสนอในรูปแบบใดๆ ก็ตาม
จะกล่าวถึงสองหัวข้อใหญ่อันประกอบไปด้วย
๑) ธรรมหมายถึงความจริงตามธรรมชาติ เช่น คนเราต้องเกิด ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้อง
ตายคือความเป็นจริงตามธรรมชาติ
๒) ธรรมหมายถึงความดีความถูกต้อง เช่น การให้ทานเป็นความดี การรักษาศีล มี
เมตตา กรุณา เป็นความดี ความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่เป็นความดี ใครปฏิบัติตามสิ่ง
เหล่านี้เรียกว่าปฏิบัติธรรม
โยนิโสมนสิการด้ วยการฟั งธรรม
ในล�ำดับขั้นตอนในการท�ำกิจกรรมที่วัดค�ำประมง โดยเริ่มแรกจากการผ่อนคลาย
ใจ เพิ่มความสดใสในช่วงต้นกิจกรรมด้วยดนตรีบ�ำบัด เมื่อจิตใจมีความสุข มีความสบาย
ผูป้ ว่ ยก็มใี จเปิดกว้างพร้อมทีจ่ ะรับฟังค�ำสอน เพือ่ พัฒนาปัญญาอันประกอบไปด้วยสุตมย
ปัญญา จินตามยปัญญา และภาวนมยปัญญา
ในขั้นแรก เรียกว่า สุตมยปัญญา เป็นปัญญาที่เกิดจากการได้ฟังเรื่องราวเบื้องต้น
จากผูอ้ นื่ คือ การทราบว่าทีว่ ดั ค�ำประมงมีการรักษาโรคมะเร็งด้วยสมุนไพร และสมาธิบำ� บัด
การได้ยินจากผู้อื่นโดยเบื้องต้น เกิดความคิดบวกกับโรคของตนว่า หากได้รับการรักษา
ตนเองก็มีโอกาสที่จะหายป่วย ล�ำดับต่อมาขั้นจินตามยปัญญา เมื่อผู้ป่วยมาถึงวัดค�ำ
ประมง ได้ความรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ วั ของผูป้ ว่ ยมะเร็ง ได้ฟงั ธรรมทีไ่ ด้จากหลวงตาได้ฟงั
ประสบการณ์ของท่านทีเ่ คยผ่านการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง มาจนใช้สมาธิบำ� บัด สมุนไพร
บ�ำบัดเช่นเดียวกับตัวยาสมุนไพรทีเ่ ราก�ำลังจะได้รกั ษา การเห็นสิง่ ทีป่ รากฏขึน้ อยูจ่ ริง เป็น
ไปได้จริง เกิดความคิดวิเคราะห์ ด้วยตนเองว่าสภาพร่างกายของตนสามารถจะรับมือกับ
โรคได้ด้วยวิธีใด เช่นการควบคุมเรื่องอาหาร ยาสมุนไพร การออกก�ำลังกาย การท�ำจิตใจ
ให้เบิกบาน สิง่ รอบข้างทีป่ ระกอบด้วยผูป้ ว่ ยและญาติผปู้ ว่ ยทีเ่ ขาอยูก่ บั โรคมะเร็งด้วยรอย
ยิม้ มีความสุข จินตามยปัญญาจากการใคร่ครวญเหล่านี้ จะเป็นแรงบันดาลใจทีเ่ ราอยาก
การได้ยินได้ฟัง การเห็นประจักษ์พยานว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าประกอบกับการใคร่ครวญ
พิจารณาสามารถท�ำให้อาการของโรคทุเลาได้ แต่การคิดเพียงเท่านี้ไม่สามารถท�ำให้โรค
ภายในของตนนัน้ หายไป ทีส่ ดุ คือการน�ำปัญญาทีใ่ คร่ครวญดีแล้ว น�ำสามารถน�ำไปปฏิบตั ิ
ด้วยตนเองให้ทกุ ข์ทางกายและจิตใจหมดไปคือภาวนามยปัญญา คือการน�ำแนวทางทีค่ ดิ
77

พิจารณาดีแล้วมาใช้กบั ตนเองอย่างจริงจัง ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมให้เป็นไปในทางทีเ่ กือ้ กูล
กับสภาพทางกาย ปรับจิตใจทีอ่ ยูใ่ นความทุกข์ให้กลายเป็นจิตใจทีส่ ดใสเบิกบาน เมือ่ ความ
ทุกข์ทางใจลดลงก็จะพบกับสิง่ ทีเ่ ป็นด้านตรงข้ามคือความสุขทีเ่ พิม่ มากขึน้ ก็มผี ลกับสภาพ
ทางกายที่เป็นไปในทางที่ดีขึ้นตามมา
ปรโตโฆสะและกัลยาณมิตร
ผูป้ ว่ ยทีม่ ะเร็งระยะสุดท้ายทีเ่ ข้ามารักษาตัวในวัดค�ำประมง การได้เห็นการท�ำงาน
ด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาของผู้ที่ดูแลรักษาคือหลวงตา การรู้จักถึงอกเขาอก
เราระหว่างผูป้ ว่ ยและญาติผปู้ ว่ ยทีเ่ ผชิญความทุกข์จากโรคมะเร็งและเลือกทีจ่ ะรักษาตัวที่
วัดค�ำประมง เหมือนกัน ส�ำหรับผู้ป่วยบางคนวัดค�ำประมงเปรียบเสมือนบ้านหลังสุดท้าย
เมื่อผ่านความทุกข์และเห็นผู้ที่ทุกข์ร่วมกัน กลายมาเป็นการเกื้อกูลเอาใจใส่ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ให้ค�ำแนะน�ำ และไม่ทอดทิ้ง ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเรื่องข้าวของเครื่องใช้ที่
ขาดเหลือ อาหารการกินหรือการรักษาด้วยยาสมุนไพรทีผ่ ปู้ ว่ ยใหม่ยงั ไม่คนุ้ เคย การปลอบ
ขวัญให้ก�ำลังใจ การมาเยี่ยมไข้สอบถามสารทุกข์สุขดิบของเพื่อนผู้ป่วยมะเร็งด้วยกัน
ความห่วงใยเพือ่ นร่วมทุกข์ดจุ ดัง่ ญาติสนิทของตนเอง เหล่านีส้ ำ� หรับผูป้ ว่ ยมะเร็งใหม่และ
ญาติผู้ป่วยที่เต็มไปด้วยที่มีความทุกข์กังวลอย่างแสนสาหัส เมื่อก้าวเข้ามาในอโรคยศาล
ท�ำให้เขาได้เพื่อน ไม่รู้สึกว่าความทุกข์อันแสนสาหัสที่เขาแบกไว้มีเพียงคนเดียว ยังมอง
เห็นเพือ่ นร่วมทุกข์ทไี่ ด้รบั ความทุกข์ทรมานจากโรคร้าย และคนไข้บางคนตัวโรคอาจรุมเร้า
มากกว่าที่ตนเองเป็นอยู่ และคนไข้เขาเหล่านั้นก็ผ่านวิกฤตินั้นมาได้ ก่อให้เกิดก�ำลังใจ
พลังภายในที่จะพยายามสู้กับอาการเจ็บป่วยอย่างมีความหวัง
๓.๕.๓ การเจริญมรณสติ
เนือ้ หาธรรมะส่วนใหญ่จากหลวงตา สอนผูป้ ว่ ยมะเร็งโดยยกตัวอย่างจากสิง่ ทีเ่ กิด
ขึ้นรอบๆ ตัว จากเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ แฝงไปด้วยเสียง
หัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงตา เพื่อให้คนไข้มีความผ่อนคลาย ต่อจากนั้น ท่านจะ
เทศน์ให้แก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย จิตอาสา โดยเนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับความจริงของชีวิต คือ
การเกิด แก่ เจ็บตาย และสิ่งที่มนุษย์ทุกคนทั้งที่ป่วยและไม่ป่วยควรท�ำในขณะที่ยังมีชีวิต
คือการท�ำความดีตอ่ ตนเองและผูอ้ นื่ และเมือ่ ความตายเป็นของไม่เทีย่ งเกิดขึน้ โดยไม่เลือก
เวลา สถานที่ ชนชั้นวรรณะ ซึ่งให้เห็นว่าแม้ไม่เป็นโรคมะเร็ง สุดท้ายก็ไม่พ้นจากมรณะภัย
คือความตาย ดังนัน้ ผูท้ ปี่ ว่ ยเป็นมะเร็งถือว่าโชคดีทมี่ คี รูคอื โรคมะเร็งอยูก่ บั ตัว ท�ำให้ไม่หลง
ระเริงในความประมาท
ภาวนา ๙ นาทีก่อนตาย
เทคนิคในการเจริญมรณะสติของหลวงตา จะให้โจทย์วา่ เราจะมีชวี ติ อยูอ่ กี ๙ นาที
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สุดท้าย เราจะท�ำอย่างไรให้เป็น ๙ นาทีสดุ ท้ายทีจ่ ะอยูใ่ นโลกนี้ และจากโลกนีไ้ ปอย่างสงบ
และสันติสุข เป็นการเตือนสติให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และผู้ที่ได้รับฟังธรรมมะ กลับมาคิดว่า
ท้ายสุดหากเราต้องเสียชีวติ จริงๆ เราไม่สามารถ เอาอะไรไปได้สกั อย่างเดียว การวางใจใน
การที่ต้องจากพ่อจากแม่ จากคนรัก จากทุกสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันเป็นของเรา เราควรท�ำ
อย่างไร ดังนัน้ การฝึกฝนการอบรมใจจึงเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญทัง้ คนทีป่ ว่ ย และไม่ปว่ ยควรฝึกฝน
ไว้ เมื่อผู้ป่วยได้อยู่กับสิ่งนี้ทุกวัน การฝึกฝนอบรมใจด้วยค�ำว่า ๙ นาทีก่อนตายท�ำให้เกิด
ความคิดพิจารณาในการละทิ้งที่ยึดมั่นถือมั่นได้เร็วขึ้น และเห็นว่าเป้าหมายชีวิตของเราที
ส�ำคัญกว่าการยึดมั่นกับสิ่งที่ไม่เที่ยง สิ่งใดไม่ส�ำคัญไปกว่าการท�ำจิตใจให้บริสุทธิ์
การได้ ร่วมสวดมนต์ ให้ กับผู้ป่วยที่ใกล้ เสียชีวติ
ความจริงเชิงประจักษ์อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย รวมไปถึงจิตอาสา จะได้
พบเห็นและมีส่วนร่วมเมื่อเข้ามารักษาตัวที่วัดค�ำคือ การสวดมนต์บทอิติปิโสให้กับผู้ป่วย
หนัก หรือผู้ที่ก�ำลังจะเสียชีวิต เนื่องจากสภาพทางกายของผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาทาง
แพทย์แผนปัจจุบันให้หายขาดได้ ดังนั้นอาการเจ็บปวดทางกายเช่นอาการปวดที่รุนแรง
หากเกิดขึ้น ผู้ป่วยจิตใจอาจจดจ่ออยู่กับอาการเจ็บปวด จิตใจซัดส่าย มีความทุรนทุราย
พลังของการร่วมสวดมนต์ของเพือ่ นผูป้ ว่ ยและญาติผปู้ ว่ ยเป็นการแสดงพลังความรัก ก�ำลัง
ใจและความปรารถนาดีผา่ นบทสวดมนต์ทสี่ ง่ ให้กบั คนไข้ ผูป้ ว่ ยทีก่ ำ� ลังทุรนทุรายจากความ
เจ็บปวดทีร่ นุ แรง เมือ่ ได้ยนิ เสียงสวดมนต์ทปี่ ระกอบด้วยความรักและก�ำลังใจ จะช่วยดึงส
ติให้กลับมาอยู่กับเสียงบทสวดมนต์ เป็นการหันเหเข้ามาอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศล ไม่การเข้าไป
ทุกข์อยู่กับความเจ็บปวด ท�ำให้ผู้ป่วยสงบลงและสามารถหลับได้ หรือผู้ป่วยใกล้ตายบาง
คนเริ่มจากอาการทุรนทุรายและสุดท้ายก็หมดลมไปอย่างสงบด้วยเสียงสวดมนต์ที่ คนไข้
มะเร็งและญาติผู้ป่วยพร้อมใจกันสวดเพื่อต้องการให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดี
ในทางตรงกันข้าม ระหว่างทีส่ วดมนต์ผสู้ วดทุกคนจะได้เห็น การเปลีย่ นแปลงต่างๆ
เช่นจากอาการที่เจ็บปวดทุรนทุรายค่อยๆสงบลง การละสังขารทีละน้อยๆ เห็นการจากไป
ของคนไข้ทแี่ ตกต่างกันไป ท�ำให้ผปู้ ว่ ยญาติผปู้ ว่ ยเกิดความยอมรับกับสิง่ ทีเ่ ห็นตรงหน้าว่า
ไม่ว่าวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องตายเหมือนกัน อาจเกิดความหวาดกลัวในครั้งแรก แต่ท้าย
ทีส่ ดุ เมือ่ ยอมรับกับความจริงทีเ่ กิดขึน้ ทีไ่ ด้เห็นด้วยตาและประสบการณ์ตรงของตนแล้ว จะ
ท�ำให้เกิดความตระหนักภายในว่า เมื่อชีวิตมีแค่นี้ เกิดแล้วต้องตาย สิ่งที่เหลืออยู่แท้ที่จริง
แล้วควรจะปฎิบัติต่อชีวิตอย่างไร
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บทที่ ๔
ผลของการจัดการเพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะสุดท้ายแบบองค์รวม
วัดค�ำประมง จังหวัดสกลนคร
ในการวิจัยเรื่องการจัดการเพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวมวัดค�ำ
ประมง จังหวัดสกลนคร จากการค้นคว้าข้อมูล การเฝ้าสังเกตและการมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ร่วมกับคนไข้ ญาติคนไข้ทวี่ ดั ค�ำประมงรวมไปถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกระหว่างผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ญาติผปู้ ว่ ยมะเร็ง จิตอาสา และผูด้ แู ลรักษาผูป้ ว่ ย สามารถสรุปผลลัพธ์ของจัดการเพือ่ ดูแล
ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวม ที่วัดค�ำประมง จังหวัดสกลนครได้เป็นสองหัวข้อ
ใหญ่คือ ๑) ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจ ๒) ผลลัพธ์ต่อสุขภาพทางกายและใจ

๔.๑ ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจ

ความคิดเห็นของผูป้ ว่ ยและญาติผปู้ ว่ ยด้านความพึงพอใจหลังจากเข้ามารักษาตัว
ทีว่ ดั ค�ำประมง อันได้แก่ สภาพแวดล้อมทีอ่ ยูอ่ าศัย จากการเฝ้าสังเกตโดยผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์
และได้มสี ว่ นร่วมท�ำกิจกรรมต่างๆ กับคนไข้เช่น ช่วยต้มยาสมุนไพร ท�ำอาหารเพือ่ สุขภาพ
ส�ำหรับคนไข้ เตรียมของใส่บาตร ท�ำความสะอาดอาคารสถานที่ อุ่นยาสมุนไพร ช่วยจ่าย
ยาสมุนไพรให้คนไข้ในแต่ละวัน การเยี่ยมให้ก�ำลังใจ รับประทานอาหารร่วมกันกับผู้ป่วย
ญาติผปู้ ว่ ย และจิตอาสา ผูป้ ว่ ย ญาติผปู้ ว่ ยและจิตอาสาได้แสดงความคิดเห็นต่างออกมา
ใกล้เคียงกัน เกีย่ วกับ สิง่ แวดล้อม ผูใ้ ห้การดูแล อาหารและยาสมุนไพร หลักพุทธธรรมทีม่ า
จากธรรมบรรยายของหลวงตาในแต่ละวัน และกิจกรรมบ�ำบัดเช่น ดนตรีบ�ำบัด สวดมนต์
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บ�ำบัดซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
๔.๑.๑. สภาพแวดล้ อม
การจัดสภาพแวดล้อมภายในวัดค�ำประมง มีพนื้ ทีท่ กี่ ว้างขวางสงบร่มเย็น มีสระน�ำ้
อยู่ทั่วบริเวณ อากาศบริสุทธิ์มีต้นไม้ใหญ่รอบบริเวณดูแล้วสบายตา บริเวณที่ท�ำกิจกรรม
ร่วมกันเช่นอาคารอโรคยศาล จัดสภาพคล้ายคลึงกับโรงพยาบาลมีความสะอาด กว้างขวาง
สะดวกสบาย จัดตกแต่งไว้สวยงามและมีเสียงน�้ำพุทั่วบริเวณ ท�ำให้ผู้ป่วยใหม่ที่เข้ามา
ติดต่อขอรับรักษา และผู้ป่วยเก่ามาท�ำกิจกรรมประจ�ำวันเช่นออกก�ำลังกาย พักผ่อน สวด
มนต์ นั่งสมาธิและฟังธรรม มีความรู้สึกผ่อนคลาย ในเรือนพักของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย
อาคารทีพ่ กั ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ทำ� จากไม้และดิน รอบๆทีพ่ กั รายล้อมไปด้วยต้นไม้และสระน�ำ้
พบว่าสภาพแวดล้อมโดยรวมที่ร่มรื่นผลคือ
ความเย็น ซึง่ มีประโยชน์กบั ร่างกายผูป้ ว่ ยมะเร็งในทางแพทย์แผนไทย การจัดทีพ่ กั
อย่างเป็นสัดส่วน ไม่แออัดวุ่นวาย พื้นที่ส่วนกลางอันได้แก่โรงครัว ห้องน�้ำ ลานซักล้าง อยู่
ไม่หา่ งจากทีพ่ กั มีความสะอาดกว้างขวาง อุปกรณ์ในการใช้สอยมีเพียงพอ การอยูร่ ว่ มกัน
ระหว่างผูป้ ว่ ยและญาติเต็มไปด้วยความอบอุน่ เกือ้ กูลเหมือนพีน่ อ้ งปราศจากกฎข้อบังคับ
ผูป้ ว่ ยและญาติผปู้ ว่ ยรวมไปถึงจิตอาสารูส้ กึ พอใจกับสถานทีพ่ กั และพืน้ ทีส่ ว่ นกลางต่างๆ
ที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้ และได้แสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้
คุณนุ้ย (ญาติผ้ ูป่วย): ”พื้นที่ทั่วๆ ไปโดยรอบ เช่นบริเวณวัด และตรงพื้นที่ที่เป็น
ส่วนกลางที่เราไปรับยา ถ้าส่วนตัวพี่ทุกอย่างดีหมด”*
คุณจิรัตติ (ญาติผ้ ูป่วย): “บรรยากาศดีกว่าโรงพยาบาลเยอะ ไม่วุ่นวาย ไม่มีกฎ
เหล็กส�ำหรับเรา อยู่แบบสบายๆ”**
คุณมณี (ญาติผ้ ูป่วย): “ชอบไปหมด อากาศก็ดี คนก็ดี มีน�้ำใจ หมอก็ดี จิตอาสา
ก็ดีอีก หลวงตาก็ดี อาหารการกินเพียบ ออกเงินร่วมกัน แล้วไปซื้อใส่ตู้เย็นไว้ ท�ำกินด้วย
กัน กินหมดก็ออกเงินใหม่”***
คุณคอสเพลย์ (ญาติผ้ ูป่วย): “อากาศโอเคเลย ใช้ได้เพราะต้นไม้ร่มรื่น มลพิษ
ทางอากาศไม่มี เพราะบุหรีเ่ ขาไม่ให้สบู เราอยูใ่ นโซนทีเ่ ป็นหมูบ่ า้ นเป็นเหมือนกับครอบครัว
ของเรา ได้ฟังเสียงมันก็ไม่เหงา”****
คุณอมรา (จิตอาสา): “หลวงตาบอกว่าถ้าเป็นผู้ป่วยมะเร็งในทางการแพทย์แผน
ไทยแล้วจะต้องอยูใ่ นทีท่ เี่ ป็นธาตุเย็น แล้วดินเป็นธาตุเย็น แล้วธรรมชาติโดยรอบถ้าสังเกต
*สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณนุ้ย(นามสมมุติ) วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๒๑.๐๐ น
**สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณจิรัตติ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๒๐.๐๐ น
***สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณมณี(นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น
**** สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณคอสเพลย์(นามสมมุติ)วันที่ ๒๒มกราคม ๒๕๕๔เวลา๒๒.๐๐ น
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หลวงตาพยายามให้มีหรือบ่อน�้ำเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ มีน�้ำพุ ก็คือจะไม่ร้อน ฉะนั้นเมื่อไม่
ร้อนผูป้ ว่ ยทีม่ มี ะเร็งอยูใ่ นตัวเขาสามารถจะซึมซับในความเย็นของธาตุเหล่านัน้ ซึง่ มีผลต่อ
ร่างกาย”*
คุณอมรา (จิตอาสา): “คนที่เข้ามาเป็นจิตอาสาไม่ได้ล�ำบากเหมือนเวลาเราต้อง
ไปพักที่วัดอื่นปัจจัยสี่คือท่านเตรียมให้พร้อมหมด ที่พักก็เป็นสัดส่วน สะอาด ดีมาก”**
๔.๑.๒. ผู้ให้ การดูแล
ผูด้ แู ลหลักคือพระจิรธัมโม ภิกขุ (ภิบาลพักตร์นธิ )ี ซึง่ ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่มกั เรียกกันว่า
หลวงตา เป็นผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยมะเร็งทีเ่ ข้ามารักษาตัวในวัดค�ำประมงเป็นหลัก จากประสบการณ์
ตรงของท่านป่วยด้วยโรคมะเร็งและผ่านการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบนั ได้รบั ความทุกข์
ทรมานจากการรักษา และกลับมารักษาตัวและหายจากอาการเจ็บป่วยด้วยสมุนไพรและ
สมาธิ ด้วยเหตุนี้จึงมีความเข้าใจในความทุกข์ของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย และมีปณิฐานที่
จะช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งให้พ้นทุกข์ทั้งร่างกายและจิตใจ ทุกวันเริ่มจากเวลา ๐๙.๐๐ น.
หลวงตาจะเทศน์สั่งสอนคนไข้ ญาติคนไข้ และจิตอาสา ในช่วงเวลา ๑๖.๐๐ น จนถึงเวลา
๒๐.๐๐น. ท่านจะตรวจอาการผู้ป่วยมะเร็งทีละรายตามอาคารที่พักของผู้ป่วย การดูแลผู้
ป่วยของหลวงตา มีความแตกต่างจากที่พบเห็นในการดูแลผู้ป่วยทั่วไป มีบุคลิกที่เอาจริง
เอาจังในการรักษา ใส่ใจในรายละเอียดของคนไข้ พร้อมกับเลือกเฟ้นหารูปแบบการรักษา
ที่เหมาะสมทุกแบบที่เหมาะกับผู้ป่วย ให้ขวัญก�ำลังใจสร้างเสียงหัวเราะ และมีเทคนิคให้
ผู้ป่วยหัดเจริญภาวนาเพื่อให้จิตใจไม่พันผูกอยู่กับอาการเจ็บปวดทางกายและเป็นการให้
ผู้ป่วยเจริญสติตลอดเวลา ไม่เพียงแต่การสอบถามอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับคนไข้เพื่อ
ประกอบการวินิจฉัยโรค สอบถามและติดตามผลการรักษาด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด เพื่อ
การปรับเพิ่ม หรือลดยาสมุนไพรในทุกๆ วันแล้ว หลังจากวิเคราะห์บทสัมภาษณ์พบว่าผู้
ป่วยและญาติผู้ป่วยไม่ได้มีเพียงความทุกข์ทางกายด้วยโรคมะเร็งเท่านั้น ยังมีความทุกข์
อื่นที่ซับซ้อนลงไปเช่นปัญหาครอบครัว ลูกหลาน การเงิน ซึ่งผู้ให้การรักษาไม่ได้ดูแลแค่
เพียงเฉพาะอาการของโรคเพียงอย่างเดียว ยังให้ค�ำแนะน�ำ ก�ำลังใจ ซึ่งท�ำให้ผู้ได้รับค�ำ
แนะน�ำคลายทุกข์ ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยทั้งหมดจึงมีความรักและศรัทธาต่อหลวงตาเป็น
อย่างมาก จะมีสีหน้าเห็นได้ชัดว่าดีใจ ตื้นตันใจ ยิ้มตลอดเวลา เมื่อได้พบได้ยินเสียง หรือ
แม้แต่พูดถึงหลวงตา ผู้ป่วยใหม่และเก่ามีศรัทธาเชื่อฟัง เมื่อหลวงตาให้ค�ำแนะน�ำและ
พยายามปรับตัวเพื่อให้อาการเจ็บป่วยของตนทุเลา ส่วนผู้ป่วยเก่าที่ได้ซึมซับสิ่งดีๆ ไม่ว่า
จะเป็นธรรมะและเห็นวัตรปฏิบัติของหลวงตาที่ความเมตตาต่อทุกๆ คน ต่างถือปฏิบัติตัว
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* สัมภาษณ์เชิงลึกจิตอาสา คุณอมรา (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น
**สัมภาษณ์เชิงลึกจิตอาสา คุณอมรา (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น

ตามอย่างคือท�ำช่วยเหลือท�ำสิ่งต่างๆ โดยไม่หวังผลตอบแทน คนไข้เก่าที่แข็งแรงเหล่านี้
จึงผันตัวโดยเป็นจิตอาสาช่วยเหลือในงานที่ตนถนัด และร่างกายของตนเองเอื้ออ�ำนวย
โดยผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยทั้งเก่าและใหม่ต่างแสดงความเห็นเกี่ยวกับผู้ดูแลไว้ดังนี้
คุณจิรัตติ (ญาติผ้ ูป่วย): “เวลาหลวงตาตรวจ จะบอกว่าแฟนเจ็บตรงไหนเพิ่มมี
อาการตรงไหนเพิ่ม ขับถ่ายไม่ออก ปวดท้องตรงไหน… หลวงตาก็จะมีปรับยาหรือให้ยา
เพิ่มขึ้น”*
คุณรัตนะ (ผู้ป่วยมะเร็ง): “ท่านให้เราทุกคนแบบเสมอภาคกันไม่วา่ จะยากดีมจี น
ยังไง ท่านดีมาก สอนให้เรารู้จักมีสมาธิมีสติมีความเอื้ออาทรกับเราทุกคน”**
คุณรั ตนะ (ผู้ป่วยมะเร็ง): “ท่านพูดด้วยความเมตตา มันมีความรู้สึกดีมาก มัน
เหมือนมีพลังอะไรสักอย่างมาฉุดความรู้สึกกลัวๆ นั่นออกไป”***
คุณอิ่มสุข (ญาติผ้ ูป่วย): “มาตอนแรกหลวงตาก็ชี้ให้เรารู้นะว่าคนป่วย คนดูแล
ควรท�ำตัวอยูใ่ นสถานะไหน คือให้เราเห็นทางสว่างหลังจากทีเ่ ราคิดว่าถ้าแม่ฉนั ตายฉันคง
ต้องบ้าไปอีก หรือไม่ก็กรี๊ดให้โลกสนั่นไปเลยอะไรแบบนี้ ท�ำให้เรามีสติขึ้น”****
คุณเอรา (ญาติผ้ ูป่วย): “หลวงตาเขาดี ไม่รังเกียจ เขาเป็นห่วงเหมือนเป็นลูกเป็น
หลานเขาคนหนึ่งเลย พอบอกอาการเหมือนเขาจะรีบหาให้ หลวงตาเอาใจใส่ดี เอาใจใส่
เท่าเทียมกันหมดทุกคนเลย ไปโรงพยาบาลมีเงินจ่ายค่าหมอยังดูแลดีไม่เท่านี้ ที่นี่ไม่เสีย
เลยสักบาทนะ ดีสุดๆแล้ว”*****
คุณจุล (ญาติผ้ ูป่วย): “ทั้งๆ ที่ไม่ได้ถือแฟ้มของคนไข้อยู่ เขาจ�ำได้ว่าคนไข้เป็นยัง
ไง แล้วก็สงิ่ ต่างๆ ทีท่ า่ นให้ อย่างทีอ่ ยูท่ กี่ นิ ค่าน�ำ้ ค่าไฟ ท่านมีแต่ให้ ทุกคนทีป่ ว่ ยมาเหมือน
มาพึ่งใบบุญท่าน”******
คุณละออง (ผู้ป่วยมะเร็ง): “ไม่เหมือนพระทั่วไปทันสมัยด้วย คือทางโบราณก็ใช่
ทันสมัยก็โอเค ผสมผสาน แล้วเวลาท่านเทศน์ฟังไม่น่าเบื่อเหมือนพระองค์อื่นๆ คนที่เป็น
อย่างนี้มันก็เครียดอยู่แล้วนะ ประทับใจ”*******
คุณรัตนะ (ผู้ป่วยมะเร็ง): “ท่านก็มบี างครัง้ บอกว่าลูกหลานให้ปล่อยวาง เขาเป็น
อะไรก็เป็นกรรมเป็นเวรของเขา... ลูกเรียนไม่จบ ก็คิดมาก แล้วได้ฟังธรรมะจากหลวงตา
* สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณจิรัตติ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา๐๗.๐๐ น
** สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณรัตนะ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา๑๒.๐๐ น
***สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณรัตนะ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา๑๒.๐๐ น
****สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณอิ่มสุข(นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา๑๔.๐๐ น
*****สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณเอรา (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา๒๐.๐๐ น
******สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณจุล (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา๒๐.๐๐ น
*******สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณละออง (นามสมมุติ) วันที่๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา๑๗.๐๐ น
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ท่านก็บอกสอนอะไรหลายอย่าง เราก็ปล่อยวางไปได้”*
คุณอิ่มสุข (ญาติผ้ ปู ่ วย): “หลวงตาจะรูว้ า่ แม่เราเป็นมะเร็ง พ่อเรามีเมียน้อย เครียด
จากเมียน้อยแล้วก็ได้รบั บุหรีจ่ ากพ่อมา...แต่พอหลวงตาถามประโยคหนึง่ ว่าเสียใจไหมลูก
อะไรประมาณนี้ เราซึง้ ขึน้ มาเหมือนพ่อเราห่วงใยเรา ถามเรา ถ้าเขาไม่ให้อยูท่ บี่ า้ นเราก็ไม่
ต้องกลับไปอยู่นะ เราอยู่ที่บ้านนี้ก็ได้อยู่กับหลวงตา ก็ประทับใจมาก ร้องไห้ทั้งแม่ทั้งลูก
เลย”**
๔.๑.๓. อาหารและยาสมุนไพร
จากผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามหลากหลายทัง้ สภาพชีวติ ความเป็นอยู่ พืน้ เพวัฒนธรรม ความ
รู้ความเข้าใจทางการแพทย์ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการปรับตัวในการรับประทานอาหารที่
มีความเข้มงวดสูงในวัดค�ำประมง คืองดอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ และเครื่องปรุงทุกชนิด จาก
การเฝ้าสังเกต และการสัมภาษณ์พบว่า มีทั้งผู้ป่วยที่มีพื้นฐานอยู่บ้าง ค่อยๆ ปรับตัวเรื่อง
การกิน และปรับตัวอย่างฉับพลัน ตามก�ำลังใจและความพร้อมทางสภาพกายของผูป้ ว่ ยที่
แตกต่างกัน ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวนาน จะเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำในการรับประทานอาหาร ข้อ
ควรระวัง และมีความยับยั้งชั่งใจมากกว่าผู้ป่วยเก่า แม้ว่าจะต้องรับประทานอาหารร่วม
กับญาติผู้ป่วยที่ไม่ได้มีข้อเข้มงวดเหมือนเช่นเดียวกับคนไข้
พิธกี รรมต้มยาสมุนไพร ในมุมมองของผูป้ ว่ ย ญาติผปู้ ว่ ยและจิตอาสา ในเรือ่ งความ
คิดความเชือ่ ในเรือ่ งพิธกี รรม แม้แต่ละคนมีพนื้ ฐานความเชือ่ เกีย่ วกับพิธกี รรมมากน้อยไม่
เท่ากัน แต่มงุ่ ไปสูว่ ตั ถุประสงค์เดียวกันคือความปรารถนาทีใ่ ห้ประสิทธิผลทางจิตใจว่า ห่อ
ยาของ
ตนสามารถรักษาอาการเจ็บป่วย การเขียนค�ำสารภาพความผิด ได้นำ� มาเป็นส่วน
หนึ่งของพิธีกรรมเหมือนเป็นคลายปมความทุกข์ที่อยู่ลึกๆ ของแต่ละคน ซึ่งให้คนไข้เขียน
ความผิดพลาดต่างๆที่ตนเองเคยท�ำไว้เพื่อเป็นการขออโหสิกรรมให้กับผู้ที่ล่วงเกินและ
พร้อมตั้งต้นชีวิตใหม่
ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยทราบและเข้าใจด้วยตนเองในพิธีต้มยาสมุนไพรว่า สูตรยา
สมุนไพรมีความศักดิส์ ทิ ธ์ มีครูบาอาจารย์ สมุนไพรแต่ละชนิดหามาด้วยความยากล�ำบาก
มีผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินให้วัดค�ำประมงเพื่อซื้อยาสมุนไพร เมื่อได้ห่อยาสมุนไพรมา ยัง
ต้องผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธ์ ผ่านการสวดมนต์ นั่งสมาธิ จากนั้นน�ำไปต้มด้วยเตาฟืนซึ่ง
ใช้เวลานานหลายชั่วโมงกว่าจะได้ยามาหนึ่งหม้อ ที่มาและพิธีกรรมดังกล่าวเป็นตัวเสริม
ทางด้านจิตใจของผูป้ ว่ ยทีส่ นิ้ หวัง เกิดมีศรัทธาและเห็นค่าต่อยาทีต่ นเองจะได้รบั ประทาน
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*สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณรัตนะ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น
**สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณอิ่มสุข (นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น

ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและจิตอาสา ต่างแสดงความคิดเห็นด้านอาหารและยาสมุนไพรดังต่อ
ไปนี้
คุณจันทิมา (ผู้ป่วยมะเร็ง): “ตอนนั้นอยู่บ้านยังไม่รู้ พอมาที่ท่านไม่ให้กินปลา”*
คุณรั ตนะ (ผู้ป่วยมะเร็ง): “ทีแรกก็จะกินข้าวแค่ ๒ ช้อนโต๊ะนี่ยังไม่หมดเลย ก็
ตั้งใจใหม่ต้องกินให้ได้ กินได้ก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้นๆ จนเดี๋ยวนี้กินได้แบบข้าวเต็มจาน”**
คุณรั ตนะ (ผู้ป่วยมะเร็ง): “ถือตะกร้ายามา พอเห็นยาโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยหรอ
แล้วเราจะกินได้ยังไง เราก็มาคิดว่า เราเป็นโรคนี้เราต้องกินให้ได้ นอกนั้นก็ไม่มีปัญหา ก็
พยายามปรับตัว”***
คุณกิลดาล (ผู้ป่วยมะเร็ง): “เรื่องอาหารก็หักดิบเลยไงคือเราพร้อมที่จะดูแลตัว
เอง เปลี่ยนก็เปลี่ยน”****
คุณวิรันดา (ผู้ป่วยมะเร็ง): “ที่วัดแหละเข้ม ที่วัดมันจะรู้จะเคร่งครัดสุดๆ เลยว่า
เป็นอาหารเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งเท่านั้นจริงๆ ตอนที่ยังไม่ได้มาวัดมันก็เป็นอาหารชีวจิต
ก็ทานพวกชีวจิต แต่ว่าอยู่ที่นี่มีแต่ผักกับผลไม้เท่านั้นจริงๆ เค็มหวานมันก็ไม่ได้ แต่ชีวจิต
มันจะได้”*****
คุณอิรวดี (ผู้ป่วยมะเร็ง): “ถ้ากินก็เอาน�ำ้ ผักนีผ่ ดั อย่างแนวทางทีห่ ลวงตาแนะน�ำ
มา”******
คุณชิวันตา (ผู้ป่วยมะเร็ง):”หลวงตามาเยี่ยมก็เห็นเรากินข้าวกับผักแล้วก็มันนึ่ง
จิ้มซีอิ๊ว ฟักทองนึ่งจิ้มซีอิ๊ว ถั่วเขียวต้มกินกับข้าว”*******
คุณอิรวดี (ผู้ป่วยมะเร็ง): “บางทีเราก็หลุดๆ เหมือนกัน แต่อย่าซ�้ำบ่อยก็แล้วกัน
เพราะเขาเตือนแล้ว ถ้ามันทรุดมามันอันตราย มันฟื้นขึ้นมายาก”********
คุณอมรา (จิตอาสา): “คนไข้รู้สึกดีที่เขามีแปลงผักปลูกเอง พึ่งตัวเองได้ มีข้าว
แจกให้”********
คุณละออง (ผู้ป่วยมะเร็ง): “เรื่องกินยานี่สู้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว เราก็ตั้งความ
*สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณจันทิมา (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น
**สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณรัตนะ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น
***สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณรัตนะ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น
****สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณกิลดาล (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น
*****สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณวิรันดา(นามสมมุติ) วันที่ ๒๒มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๒๑.๐๐ น
******สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณอิรวดี (นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา๑๔.๐๐ น
*******สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณชิวันตา (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น
********สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณอิรวดี (นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา๑๔.๐๐ น
********สัมภาษณ์เชิงลึกจิตอาสา คุณอมรา (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น
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หวังไว้ว่า ฉันจะต้องอยู่เกินมีนา ฉันจะต้องสู้ยาให้ได้”*
คุณรั ตนะ (ผู้ป่วยมะเร็ง): “รู้สึกขนลุกเลย ได้ยินเสียงฆ้องเสียงระฆัง เวลาจะยก
หม้อยาขนลุกซู่ พิธีศักดิ์สิทธิ์มาก”**
คุณขวัญ (จิตอาสา): “รู้สึกว่าเป็นแรงจูงใจ เหมือนกับว่าเขาได้ตายแล้วแต่เขาได้
เกิดใหม่ แล้วถ้าเรามีความศรัทธาแล้วก็เชือ่ มัน่ เราตัง้ ใจจริงเขาอาจจะฟืน้ ขึน้ มาได้ เหมือน
กับว่าเขาได้ตายจากตรงนั้นไปแล้ว หมดเวรหมดกรรมมาเกิดใหม่ ถ้ามีโอกาสเขาได้กินยา
ตรงนี้เขาน่าจะดีขึ้น เป็นแรงใจให้เขาได้ เรารู้สึกว่าอย่างนั้น”***
คุณชิด (ญาติผ้ ูป่วย): “เพิ่งมารู้ว่า สมุนไพรนี้มันเป็นแบบนี้ แต่เราก็ได้ยินตั้งแต่
รุน่ พ่อรุน่ แม่ ไม่รวู้ า่ พิธจี ริงๆ เป็นแบบไหน เวลาจะต้มทีกต็ อ้ งมีครูบาอาจารย์ คือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ที่จะมาท�ำพิธีนี้ให้น�้ำยามีคุณภาพ”****
คุณละออง (ผู้ป่วยมะเร็ ง): “รู้สึกว่าศักดิ์สิทธิ์ เรามีก�ำลังใจด้วยว่ายาของเราก็
ศักดิ์สิทธิ์นะ”*****
คุณกังวาน (ผู้ป่วยมะเร็ง):“ทุกยามีครูบาอาจารย์ แล้วก็สวดมนต์ตอนทาน”******
คุณเอรา (ญาติผ้ ูป่วย): “แม่ต้องท�ำใจกินยาประมาณเกือบชั่วโมงครับ”*******
คุณสนิท(ผู้ป่วยมะเร็ง):“มีการสารภาพด้วยเพราะว่าไม่เคยเห็นทีไ่ หนมาก่อน”********
คุณขวัญ (จิตอาสา): “รู้สึกเหมือนกันว่ายาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อย่างเวลาอุ่นยาต้อง
สวดมนต์ ต้องท่องนะโม ต้องท�ำทุกอย่าง ตักยามากินก็ตอ้ งสวด แกท�ำตามหมดเลย“********
คุณนารถ (ผู้ป่วยมะเร็ง): “ได้ปลอดปล่อยจากการที่หลวงตาให้เขียนค�ำสาบาน
มันเหมือนกับเราเคยท�ำอะไรไว้แล้วเราเอาตรงนัน้ ทิง้ ไป เราช�ำระล้างจิตใจเราส่วนหนึง่ เรา
กินยาเราก็เชือ่ ว่าไม่หายก็ดขี นึ้ ไม่หายก็อยูไ่ ด้ เราพอใจทีเ่ ราจะมีชวี ติ อยูใ่ นแต่ละวันๆ อย่าง
มีความสุข”********
คุณสาละ (จิตอาสา): “ต้มยาก็ดนี ะ มาท�ำพิธตี ม้ ยา ต้มยาเสร็จก็ฟงั เทศน์ พาสวด
มนต์ คือทุกอย่างมันก็จะต้องประกอบกัน ไม่ใช่ว่ามีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง”********
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*สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณละออง (นามสมมุติ) วันที่๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น
**สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณรัตนะ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น
***สัมภาษณ์เชิงลึกจิตอาสา คุณขวัญ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา๑๖.๐๐ น
****สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณชิด (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา๑๑.๐๐ น
*****สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณละออง (นามสมมุติ) วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น
******สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณกังวาน (นามสมมุติ) วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น
*******สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณเอรา (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๒๐.๐๐ น
********สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณสนิท (นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น
********สัมภาษณ์เชิงลึกจิตอาสา คุณขวัญ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา๑๖.๐๐ น
********สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณนารถ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา๑๗.๐๐ น
********สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณสาละ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา๑๖.๐๐ น

คุ ณ นุ้ ย (ญาติ ผ้ ู ป่ วย): “มี ค วามรู ้ สึ ก ว่ า การต้ ม ยาครั้ ง นั้ น มั น ขลั ง ขึ้ น มั น มี
ประสิทธิภาพเหมือนให้ผลทางด้านจิตใจ”*
คุณอมรา (จิตอาสา): “ได้เข้าพิธตี ม้ ยา... ก็เห็นคนไข้ศรัทธามาก แล้วช่วงทีเ่ ราเข้า
พิธแี ล้วช่วยเขาก็เห็นทุกคนช่วยกันต้ม เหมือนความรูส้ กึ ว่าทุกคนศรัทธาจริงๆ ถึงมาทีน่ ”ี่ **
คุณวิรันดา (ผู้ป่วยมะเร็ง): “เพราะก่อนที่จะท�ำพิธีหลวงตาก็จะอัญเชิญเทวดา
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ทีม่ บี ญ
ุ บารมีทกุ ๆ องค์ให้มาอยูก่ บั ยาห่อของเรา เพือ่ ทีจ่ ะให้ยาห่อของเราไม่ใช่
แค่รากไม้ใบไม้เฉยๆ แต่เป็นสิง่ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ เมือ่ เราเอามาต้มกินก็จะมีสรรพคุณในการรักษา
โรคมะเร็ง พาสวดมนต์ ...ให้เขียนใบสารภาพบาปแล้วหลวงตาก็บังสุกุลให้...เรามีความ
เชื่อว่าสิ่งที่หลวงตาท�ำให้จะเป็นอีกทางหนึ่งที่ท�ำให้เรารอดพ้นจากโรคได้”***
คุณคอสเพลย์ (ญาติผ้ ปู ่ วย): “โรคมะเร็งเป็นโรคทีเ่ กีย่ วกับความคิดของเราเหมือน
กัน... ดังนั้นการที่ได้เข้าพิธีต้มยาท�ำให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้ว่าเรายังมีทางเลือกนะ เรายังมีหวัง
มันต้องผ่านไปได้ มันเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์มาก”****
คุณกิลดาล (ผู้ป่วยมะเร็ง): “พิธกี รรมเพิม่ ความขลังให้ตวั สมุนไพร คล้ายๆ เหมือน
มีความอิ่มใจ ท�ำให้เราศรัทธามากขึ้น ศรัทธาในตัวยาที่เราจะทาน”*****
คุณจิรัตติ (ญาติผ้ ูป่วย): “ลักษณะคือเราจะได้รคู้ ณ
ุ ค่าของยา เราจะได้รทู้ มี่ าทีไ่ ป
ว่ายามาจากไหน มาจากอาจารย์หมอชีวกท่านเป็นอาจารย์หมอส�ำหรับพระพุทธเจ้า มี
ความส�ำคัญเพิม่ ขึน้ ในการรับประทานยา เชือ่ มัน่ ว่าถ้าเรามีศรัทธาปาฏิหาริยจ์ ะเกิด”******
คุณมณี (ญาติผ้ ูป่วย): “มีการเคี่ยวยา คือเรารู้สึกภูมิใจถ้าเราท�ำเอง สมมติว่ามัน
จะหกไปเราก็รู้สึกเสียดาย ยาท่านหามายากนะ เราไม่อยากให้มันหกหล่นเลยคือยามีค่า
กับเรามาก”*******
๔.๑.๔ หลักพุทธธรรม
จากการเฝ้าสังเกต และจากการสอบถามโดยการสัมภาษณ์และการร่วมฟังธรรม
ข้อธรรมส่วนใหญ่ที่หลวงตาได้เทศน์สั่งสอน เนื้อหามุ่งเน้นในเรื่องของสัจธรรมที่แท้จริงใน
ชีวิต คือการเกิด แก่ เจ็บ ตาย การฉลาดที่จะมองโลกในแง่บวก การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ต่อความเจ็บป่วย การเปลีย่ นแปลงความสนใจเมือ่ มีความเจ็บปวดให้อยูก่ บั ค�ำบริกรรม พูด
*สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณนุ้ย (นามสมมุติ) วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๒๑.๐๐ น
**สัมภาษณ์เชิงลึกจิตอาสา คุณอมรา (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น
***สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณวิรันดา (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๒๑.๐๐ น
****สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณคอสเพลย์ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๒๒.๐๐ น
*****สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณกิลดาล (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น
******สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณจิรัตติ (นามสมมุติ)วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ น
*******สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณมณี (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น
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ถึงความตายว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยไม่เลือก เวลา สถานที่ ชนชั้นวรรณะ
การเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไร โดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน
จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยท�ำให้ทราบว่า คนไข้หลายท่านสามารถ
น�ำหลักธรรมค�ำสอนทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั จากการเทศน์ของหลวงตา การฝึกปฎิบตั สิ วดมนต์ภาวนา
และการนัง่ สมาธิทฝี่ กึ ฝนร่วมกันเช้าเย็นเป็นประจ�ำ มาประยุกต์กบั ตนเองไว้เพือ่ ผ่อนคลาย
เวลาตนเองมีอาการเจ็บปวดทางกาย เช่นการใช้อานาปานสติ การเจริญกายคตาสติการ
ให้มีสติจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์ ค�ำบริกรรม หรือการท�ำกิจกรรมอื่นๆ ที่ไปทางกุศล ไม่
หมกมุน่ ให้อยูใ่ นอกุศลทีเ่ กิดจากความทุกข์ทางกาย และระลึกถึงค�ำสอนของหลวงตาเมือ่
มีความรู้สึกจิตใจท้อแท้ ท้อถอย ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยจะรู้สึกมีก�ำลังใจต่อสู่ต่อไป ดังค�ำ
ให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้
คุณวิรันดา (ผู้ป่วยมะเร็ง): “ก็ยืดเส้นยืดสาย บางทีก็ทาครีม ท�ำสมาธิ ร้องเพลง
แล้วแต่ว่าอารมณ์ไหน...ให้เราเปลี่ยนแปลงจุดสนใจไปอยู่ที่อื่น ถ้าเราจะมานั่งแล้ว “ปวด
นะๆ เมื่อไรจะหาย ท�ำไมมันปวดอย่างนี้” ก็ยิ่งปวด ยิ่งทรมาน ก็ยิ่งทุกข์ ไม่หายซะที แต่พอ
เราท�ำอย่างอื่นที่หลวงตาสอน สวดมนต์ ภาวนา นั่งสมาธิ ท�ำไปเรื่อยๆ จนลืมไปเลย จน
นานไปก็หายปวด ได้ผลดีจริงๆ”*
คุณจิรัตติ (ญาติผ้ ูป่วย): “บางทีถ้าเขาปวดมากนวดเท้าด้วย ทั้งทายาทั้งประคบ
...แล้วก็จะให้เขาสวดมนต์...เดินลงไปไม่ได้เขาก็จะเปิดหนังสือสวดตามเสียงตามสาย”**
คุณทิวา (ญาติผ้ ปู ่ วย): “เวลาเขาปวดเขาจะบอก “โอ้ยวันนีท้ ำ� ไมปวดจัง” ผมก็เลย
ว่าปวดจะท�ำยังไงมันเป็นอยูล่ กึ เป็นอยูก่ ระดูก เราก็ตอ้ งทน พุทโธเอาไว้ๆ ให้กำ� ลังใจเขา”***
คุณชิวันตา (ผู้ป่วยมะเร็ง):” ก็มีจะเจ็บตรงลิ้นปี่... เวลาทายายายก็พุทโธ “พุทโธ
ช่วยลูกหลานด้วย อย่าได้เจ็บอย่าได้ปวด อยู่ด้วยกันแม่ไม่ตายลูกก็ไม่ตายนะ อยู่อย่างนี้
แหละท�ำบุญกันไป”****
คุณอิรวดี (ผู้ป่วยมะเร็ง): “ถ้าเราพุทโธ เราเลยลองมองดูน�้ำแล้วก็สวดพุทโธไป
เรื่อยๆ จิตเราก็จะนิ่งอย่างที่ท่านบอก...ท่านก็บอกว่าถ้าคนเราท�ำอะไรแล้วแต่ ถ้าคิดแล้ว
ท�ำมันจะมีผลเสียน้อยกว่าคนที่คิดอย่างเดียวแต่ไม่ท�ำ”*****
คุณกังวาน (ผู้ป่วยมะเร็ง): “อาบน�้ำไปใหม่ๆ บางทีเราจะผ่อนคลายกับการปวด
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*สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณวิรันดา (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔เวลา ๒๑.๐๐ นน
**สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณจิรัตติ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕เวลา ๐๗.๐๐ น
***สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณทิวา (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔เวลา ๑๕.๐๐ น
****สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณชิวันตา (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕เวลา ๑๑.๐๐ น
*****สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณอิรวดี (นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น

นะ เพราะความสดชื่นมันก็ท�ำให้เราดีขึ้นระดับหนึ่ง... พอเรารู้ว่าเราเกิดอาการอย่างนี้ปั๊ป
เราไปอาบน�้ำทันที”*
คุณจิรัตติ (ญาติผ้ ูป่วย): “หลวงตาบอกว่าเกิดมานีก่ ำ� มือมาเลย เหมือนจะมาเอา
แต่ตอนไปก�ำไม่ได้ น�้ำหยดหนึ่งเอาไปไม่ได้...ที่หากันมาเหนื่อยยากกันเหลือเกิน โดยไม่
ดูแลสุขภาพกันเลย”**
คุณเอรา (ญาติผ้ ูป่วย): “ถ้าแง่ที่มันไม่ดีมองแล้วไม่สบายตา ก็ให้เปลี่ยนมุมมอง
ไปมองทางอื่น แต่เราส่วนมากเราก็จะมองแต่เรื่องที่ทุกข์ๆ อยู่อย่างนั้น”***
คุณปกครอง (ญาติผ้ ูป่วย): “เรื่องที่เราเกิดแก่เจ็บตาย ต้องมองให้เป็นเรื่อง
ธรรมดา เกิดมาก็ต้องเจ็บต้องตายท�ำใจเราให้ร่าเริงไม่เครียด แต่ว่าเรามีคนพูดสะดุดใจ
แล้วเดี๋ยวเดียวมันก็หายไป”****
คุณจิรัตติ (ญาติผ้ ูป่วย): “เหมือนกันหมด รวยจนเหมือนกันหมด เจ็บป่วยไม่เลือก
อายุ วรรณะ”*****
คุณวิรันดา (ผู้ป่วยมะเร็ง): “ชอบฟังเทศน์หลวงตา ...หลวงตาก็จะหัวเราะไปด้วย
เทศน์ไปด้วย ไม่ให้เราเครียดกับโรคทีเ่ ราเป็น หลังจากนัน้ หลวงตาก็จะเข้าค�ำสอนของสัมมา
สัมพุทธเจ้า ตรงนั้นแหละถึงได้ปล่อยวางได้”******
คุณกิลดาล (ผู้ป่วยมะเร็ง): “ท่านจิตวิทยาสูง ท่านบอกว่าใครปัดออกไม่ได้เป็น
ควาย...ท่านสอนหายใจ ท่านกลับไปแล้วนึกด่าตัวเอง ตัวเท่าควายแล้วยังฝึกหายใจอีก
ท�ำไมโง่จังเลย”*******
คุณอิ่มสุข (ญาติผ้ ูป่วย): “กังวลเรือ่ งโรคเขา เขาก็เหมือนจะกลัวตายเหมือนกัน...
พอมาฟังธรรมะหลวงตา แกก็จะรู้ว่าการเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติมันไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอก
ถึงจะไปก็ไปแบบคนที่มีสติมีปัญญามีความรู้ที่จะพร้อมไป”********
คุณสาละ (จิตอาสา): “หลวงตาสอนว่าในชีวิตเราแบกหามมาเยอะแล้ว รู้จักวาง
บ้าง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือส�ำนึกในบุญคุณว่าเราเคยพาสามีมาพักที่นี่ ค่าน�้ำก็ฟรีค่าไฟก็
ฟรี เราก็อยากจะตอบแทนบุญคุณครูบาอาจารย์”********
*สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณกังวาน (นามสมมุติ) วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐น
**สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณจิรัตติ(นามสมมุติ) วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ น
***สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณเอรา(นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๒๐.๐๐ น
**** สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วยคุณปกครอง(นามสมมุติ) วันที่ ๒๒มกราคม ๒๕๕๔เวลา ๐๗.๐๐ น
*****สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณจิรัตติ(นามสมมุติ) วันที่ ๒๓ มกราคม๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ น
******สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณวิรันดา(นามสมมุติ) วันที่ ๒๒มกราคม๒๕๕๔ เวลา ๒๑.๐๐ น
*******สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณกิลดาล(นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น
********สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณอิ่มสุข(นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น
********สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณสาละ(นามสมมุติ) วันที่ ๒๑มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น
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คุณสาละ (จิตอาสา): “อย่างคนที่ใกล้จะตาย ท�ำให้เรารู้สึกว่าชีวิตคนเราจริงๆ
แล้วเวลาจะตายนี่ไม่ได้อะไรเลย เวลาที่เราแข็งแรงอยู่เราก็อยากจะมีรถ มีบ้าน แต่พอวัน
หนึ่งเราป่วยขึ้นมาแล้วเราเป็นโรคร้ายแรงเป็นโรคมะเร็ง...เขาก็คงแค่อยากจะมีแรง อยาก
จะให้แข็งแรง อยากจะเดินไปไหนมาไหน... แต่พอสุดท้ายถ้าเขาไม่หายเขาก็จะตาย ทุกคน
ไม่ได้อะไรเลย”*
คุณนารถ (ผู้ป่วยมะเร็ง): “หลวงตาบอกว่า เขายิง่ ร้ายเท่าไรเรายิง่ ดีกลับไปเท่านัน้
เขายิ่งเกลียดเท่าไรยิ่งรักกลับไปเท่านั้น เออมันท�ำให้เรากลับมาแล้วปรับตัวเอง”**
คุณสาละ (จิตอาสา): “ถึงแม้ตัวเราเองเราก็ยังต้องหัดภาวนา ตอนนี้เราไม่ได้เป็น
ไข้ไม่ได้เป็นมะเร็งไม่ได้เป็นอะไร...รถจะคว�ำ่ ๓ ครัง้ แล้วนะในชีวติ เราจะตายแล้วเราจะท�ำ
ยังไง ต้องภาวนาแล้ว ก็เหมือนกับต้องเตรียมตัว”***
คุณขวัญ (จิตอาสา): “ก็มกี ำ� ลังใจเยอะขึน้ ก็คอื ไม่หว่ ง แกก็บอกว่าตายก็ตาย หาย
ก็หาย แกก็บอกขนาดพระมหากษัตริย์ พระพีน่ างก็เสีย เราเป็นคนธรรมดาก็ตอ้ งตายเหมือน
กัน สู้ สู้จนสุดท้าย ก็ได้ก�ำลังใจหลวงตาเวลาไปราวน์ไข้ แกมีความสุขมาก”****
๔.๑.๕ กิจกรรมบ�ำบัดอื่นๆ
การเจริญสมาธิด้วยดนตรี บำ� บัด ดนตรีบ�ำบัดในวัดค�ำประมง ทั้งในรูปแบบจิต
อาสาจากภายนอกทีม่ าท�ำกิจกรรม สร้างความสนุกสนานให้กบั ผูป้ ว่ ย กิจกรรมดนตรีบำ� บัด
ที่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยร่วมท�ำกันประจ�ำวัน บรรยากาศส่งเสียงตามสายไปยังทั่วบริเวณ
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยหนักทีอ่ ยูต่ ามเรือนพักได้ฟงั บรรยากาศและรูส้ กึ ผ่อนคลายไปด้วย ดนตรีบำ� บัด
สามารถผ่อนคลายให้ญาติผู้ป่วย ผู้ป่วยได้ร่วมสนุกเต้น ฟ้อนร�ำ เป็นจุดเริ่มต้นในการ
ท�ำความรู้จัก แลกเปลี่ยนประสบการณ์สุขทุกข์ การใช้ชีวิต และเสริมสร้างก�ำลังใจให้กัน
และกัน ส่วนเนื้อหาของบทเพลงก็พูดถึงผู้ป่วยมะเร็ง พูดถึงหลวงตา ความไม่แน่นอนของ
ชีวิตที่เราไม่สามารถจะยึดมั่นได้
ส่วนหนึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกระหว่างผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และจิตอาสาที่มาท�ำ
กิจกรรมดนตรีบำ� บัดทีอ่ โรคยศาลวัดค�ำประมง พบว่าผูป้ ว่ ยมีความสุข ได้หวั เราะ ลืมความ
เจ็บปวด ความทุกข์ทางกายและใจไปชั่วขณะเมื่อมีเมื่อได้ร่วมกิจกรรมดนตรีบ�ำบัด จาก
การสังเกตของผูว้ จิ ยั พบว่าการจัดทีน่ งั่ ทีท่ ำ� กิจกรรมระหว่าง ผูป้ ว่ ย ญาติผปู้ ว่ ย จะแยกจาก
กัน ท�ำให้ญาติผู้ป่วยได้ห่างจากคนไข้ เปลี่ยนจากที่ต้องหมกมุ่นดูแลผู้ป่วยของตน ได้ห่าง
จากผู้ป่วยชั่วคราว มีโอกาสพูดคุยกับญาติผู้ป่วยที่นั่งอยู่ ระหว่างที่ได้ท�ำกิจกรรม ส่วนผู้
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*สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณสาละ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น
**สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณนารถ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา๑๗.๐๐ น
***สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณสาละ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น
****สัมภาษณ์เชิงลึกจิตอาสา คุณขวัญ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา๑๖.๐๐ น

ป่วยก็ได้นั่งอยู่กับกลุ่มผู้ป่วยก็ได้รู้จักผู้ป่วยด้วยกัน เห็นสภาพโรคของเพื่อนผู้ป่วยด้วยกัน
บางคนป่วยมากน้อย ท�ำให้เห็นว่าไม่เพียงแต่ตนป่วยและทุกข์ทางกายใจเพียงคนเดียวป่วย
คนอื่นๆ ก็ประสบความทุกข์เช่นเดียวกัน ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และจิตอาสาต่างแสดงความ
คิดเห็นไว้ดังต่อไปนี้
คุณอิ่มสุข(ญาติผ้ ูป่วย): “ท�ำกิจกรรม เต้นร�ำ ฟ้อน แม่หวีร้องเพลง เต้นกัน อะไร
แบบนีแ้ ม่จะมีความสุขมากทีส่ ดุ ...กิจกรรมทุกอย่างทีเ่ ป็นวิธกี ารรักษาโรคได้ มันก็เลยพลอย
เป็นผลให้แกดีขึ้น”*
คุณเอก(ญาติผ้ ูป่วย): “บางทีนักศึกษามาร้องเพลง เขาก็ไปนั่งดูแล้วก็ยิ้ม เวลา
นักศึกษาเต้น ดูเหมือนเขามีความสุขดี ดูเขายิ้มแย้มมีความสุข เขาก็คงชอบแบบนี้”**
คุณนารถ (ผู้ป่วยมะเร็ง): “ส่วนมากคนไข้เองจะไม่คอ่ ยได้มาท�ำ จะเป็นญาติสว่ น
ใหญ่ ก็จะท�ำให้เขาครึกครื้นมากขึ้น”***
คุณทิวา(ญาติผ้ ูป่วย): “ช่วงที่สวดมนต์เสร็จ แล้วเราก็นั่งรับยา ร้องเพลงก่อน เขา
ก็นงั่ ยิม้ ปรบมือด้วย เขานัง่ ฟ้อน ผมก็เห็นเขาก็ดใี จทีเ่ ห็นเขาสบายใจ ดีใจมากๆ ตอนนัน้ ”****
คุณอมรา(จิตอาสา): “เวลาที่มีกิจกรรมตอนเช้ากับเย็น คนไข้หัวเราะแบบที่แตก
ต่างจากในโรงพยาบาล”*****
คุณคอสเพลย์ (ญาติผ้ ูป่วย): “น่าจะเป็นร้องเพลง เพราะเต้นแม่จะเต้นไม่ได้แล้ว
เป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องฝืน”******
การเจริญสมาธิด้วยการสวดมนต์
ในกิจกรรมการสวดมนต์ทกุ เช้าค�ำ่ ที่ วัดค�ำประมง ทัง้ ผูป้ ว่ ย ญาติผปู้ ว่ ย และจิตอาสา
จะมาร่วมสวดมนต์พร้อมกันที่อาคารอโรคยศาล การสวดมนต์เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.
ผู้น�ำสวดมนต์มีตั้งแต่พระสงฆ์ที่จ�ำวัดที่วัดค�ำประมงช่วงระหว่างที่ศึกษาท�ำวิจัย ผู้ป่วยที่
สุขภาพแข็งแรง ญาติผู้ป่วย จิตอาสา เจ้าหน้าที่วัดค�ำประมง จะสลับผัดเปลี่ยนกันน�ำสวด
มนต์ จากบรรยากาศช่วงเย็น และสถานทีส่ วดมนต์มคี วามสะอาด สวยงาม มีเสียงน�ำ้ พุทวั่
บริเวณ อากาศไม่ร้อนล้วน สร้างบรรยากาศในการสวดมนต์ ที่ใช้ระยะเวลาในการสวดที่
นานไม่น่าเบื่อ ผู้น�ำสวดมนต์น�ำสวดได้อย่างไพเราะ ส่วนผู้ป่วยหนักที่ไม่สามารถร่วม
กิจกรรมได้ สามารถร่วมสวดมนต์จากทีพ่ กั ของตนเอง ไปพร้อมๆกับเสียงตามสายกระจาย
*สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณอิ่มสุข (นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น
**สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณเอรา (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๒๐.๐๐ น
***สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณนารถ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา๑๗.๐๐ น
****สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณทิวา (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น
*****สัมภาษณ์เชิงลึกจิตอาสา คุณอมรา (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น
******สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผปู้ ว่ ย คุณคอสเพลย์ (นามสมมุต)ิ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๒.๐๐ น
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เสียงไปทั่วบริเวณเรือนผู้ป่วย โดยเนื้อหาบทการสวดมนต์มีดังต่อไปนี้
บทบูชาพระรัตนตรัย
บทพระพุทธคุณ (สวดท�ำนองสรภัญญะ)
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทพระธรรมคุณ (สวดท�ำนองสรภัญญะ)
บทสวดมนต์ชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)
บทพระสังฆคุณ (สวดท�ำนองสรภัญญะ)
พระคาถาชินบัญชร
บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
บทสวดชัยยะมังคละลังคาถา
พระคาถาป้องกันภัยสิบทิศ
บทแผ่เมตตา
บทพิจารณาสังขาร
บทสวดอภิณหปัจจเวกขณปาฐะ
บทสวดทวัตติงสาการปาฐะ
บทกรวดน�้ำอิมินา
บทสวดบูชาหมอชีวกโกมารภัจ
กรรมฐาน เดิน ยืน ๑๐ นาที
นอกจากนี้ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่วัดค�ำประมง มีการน�ำสวดมนต์มาใช้
เพือ่ สวดให้กบั ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการหนัก หรือผูป้ ว่ ยทีใ่ กล้เสียชีวติ จากการทีผ่ วู้ จิ ยั มีสว่ นร่วมใน
การร่วมสวดมนต์บทอิติปิโสให้กับผู้ป่วยหนักที่ใกล้เสียชีวิต พบว่าผู้ไปช่วยกันสวดมนต์
ทั้งหมดล้วนไปช่วยด้วยความรักความปรารถนาดี หวังที่ให้ผู้ป่วยสงบและไปสู่ภพภูมิที่ดี
หากต้องจากโลกนี้ไป ทั้งผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย จิตอาสาก็ยังได้เห็นอาการก่อนสิ้นชีวิตของผู้
ป่วยซึ่งเป็นสัจธรรมของชีวิตในขณะที่ร่วมสวดมนต์นั้น จากการมีส่วนร่วม และจากค�ำให้
สัมภาษณ์พบว่าผูป้ ว่ ยและญาติผปู้ ว่ ยและจิตอาสา ส่วนใหญ่มคี วามรูส้ กึ ชอบ ได้ประโยชน์
และเห็นสัจธรรมจากการร่วมสวดมนต์ แสดงความคิดเห็นไว้ดังต่อไปนี้
กังวาน (ผู้ป่วยมะเร็ง): “สวดมนต์ดีนะ ยาวประมาณชั่วโมงนึง มันท�ำไมรู้ไหม ฝึก
ความอดทน ...มันมีบทเพลงทีส่ วดแล้วเพราะมากนะ ชัยยะ สวดแล้วท�ำนองฟังแล้วเรารูส้ กึ
มีความสุข”*
คุณรั ตนะ (ผู้ป่วยมะเร็ ง): “เคยมีพื้นฐานจากบ้านอยู่บ้าง อยู่บ้านแต่ก่อนพอ
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*สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณกังวาน (นามสมมุติ) วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น

วันพระก็จะใส่ชุดขาวไปสวดมนต์ไหว้พระอยู่ที่วัด ...ก็รู้สึกชอบมาเลย”*
คุณเอก (ญาติผ้ ปู ่ วย): “แม่ชอบสวดมนต์ ท่อนร้องเพลงคัน่ กลางทีว่ า่ ให้ปลงสังขาร
จะชอบท่อนนั้นที่ว่าปลงสังขาร แม่บอก เขาบอกว่าเขาชอบ อยากจะได้ไปฟัง”**
คุณจุล (ญาติผ้ ูป่วย): “ออกก�ำลังกายร่างกายไม่อ�ำนวยแล้ว..เขาชอบสวดมนต์
ปกติก็มีห้องสวดมนต์อยู่แล้วที่บ้าน”***
คุณชิวนั ตา (ผู้ป่วยมะเร็ง): “ไปไม่ไหวอย่าไป สวดอยูบ่ า้ นเราเราก็นงั่ สวดไหว้พระ
ไหว้พ่อไหว้แม่เรา... ไหว้พระพุทโธไหว้พระธรรมโมไหว้พระสังโฆ อิติปิโสภควา”****
คุณรั ตนะ (ผู้ป่วยมะเร็ง): “ก็บ่อยอยู่ค่ะ บางคนสวดแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมานะ คุณอิ
รวดี จะหนักตอนนั้นเขาก็ไปสวดให้แล้วคุณอิรวดี ยังอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้เลย”*****
คุณชิด (ญาติผ้ ูป่วย): “เขาจะไปแบบสุดท้าย คล้ายๆ ว่าดึงจิตของเขาให้นิ่ง ไม่ให้
ฟุ้งซ่าน”******
คุณขวัญ (จิตอาสา): “ก็ไปช่วย คิดว่าจะได้น�ำเขาไปสู่สุขคติ เพราะที่นี่เขาสงบ
ด้วยเพราะทุกคนจะฟังตรงนี้ แล้วเราได้ด้วย เราได้เห็นสัจธรรมว่าสุดท้ายก็ต้องไปเหมือน
กันหมด แล้วพ่อเองก็บอกว่าเขาเคยตอนนั้นไม่ได้อยู่วัดแล้ว ท�ำงานมั้ง แล้วเขาก็เคยเรียก
ให้คนแถวนัน้ ไปสวดให้แก แกว่าแกจะไม่รอด แกว่าเคยให้มาสวดอยู่ ๒ ครัง้ แต่แกก็ไม่เป็น
อะไร”*******
คุณชิด (ญาติผ้ ูป่วย): “เราไปเห็นเขาแล้วเราก็คิดถึงตัวเราว่าสักวันหนึ่งเราก็เป็น
เหมือนเขา แต่เราก็ไม่รจู้ ะเป็นในแบบไหน คนเราก็แค่นแี้ หละ บางคนก็ไปดี บางคนกว่าจะ
หมดลมหายใจมันก็ทุรนทุราย แล้วแต่เวรกรรมใครสร้างมาแบบไหน”********
คุณชิวันตา (ผู้ป่วยมะเร็ ง): “คิดถึงอกเขาอกเรา เราก็เป็นเขาก็เป็น สงสารเขา
สงสารทุกคน”********
คุณกังวาน (ผู้ป่วยมะเร็ง): “เป็นบุญวาสนาของเขาถ้าเขาได้ไปเขาก็อาจจะมีเสียง
ธรรมะก้องอยู่ในสมองของเขา เขาก็ไปสุคติ คนมีวิบากกรรมเยอะๆ ถึงไปสวดอาจจะไม่
*สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณรัตนะ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น
**สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณเอรา (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๒๐.๐๐ น
***สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณจุล (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๒๐.๐๐ น
****สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณชิวันตา (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น
*****สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณรัตนะ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น
******สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณชิด (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา๑๑.๐๐ น
*******สัมภาษณ์เชิงลึกจิตอาสา คุณขวัญ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น
********สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณชิด (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา๑๑.๐๐ น
********สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณชิวันตา (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น
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ได้ยินก็อีกเรื่องหนึ่งนะ คิดเอาเองนะ แต่ว่ามันน่าจะท�ำให้ใจของคนมีความสุข”*
คุณกีตาร์ (ผู้ป่วยมะเร็ง): “ไม่ได้บงั คับนะ ใครอยากมาก็มา บางคนกลัวก็ไม่มา”**
คุณอิ่มสุข (ญาติผ้ ูป่วย): “ถ้าเป็นหมอเขาก็จะพยายามยื้อชีวิต ต่อนั่นต่อนี่ เจาะ
นั่นเจาะนี่ แต่อันนี้คือเราให้เขาไปอย่างสบาย และให้เขาไปอย่างมีสติ อย่างน้อยๆ ก็รู้ว่า
สุดท้ายเขาพุทธโธ ก็มีบุญตรงนั้นที่พาเขาไป”***
คุณสาละ (จิตอาสา): “ใจเขาสงบ พวกหมอพยาบาลยังบอกเลยเวลาเขาจะตาย
เขาจะแค่ใส่ที่ครอบออกซิเจนมาช่วยหายใจอย่างเดียว มันเหมือนไม่มีอะไรน�ำทาง แล้วสู้
เขามานอนอยู่อย่างนี้แล้วเขาจะได้ยินเสียงสวดมนต์มีสวด อิติปิโสเสร็จเราก็เอา นะโมเม
ชัยยะมังคะละคาถาใส่ลงไป พอสวดอิมินาเสร็จปุ๊บ เขาไปอย่างสงบเลย เขาก็ไม่ต้องมาก
ระวนกระวาย ตายแบบตาหลับ คิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องคนตายตายแบบสงบ”****
คุณกิลดาล (ผู้ป่วยมะเร็ง):  “เพิน่ บอกถ้าเพิน่ ตายไม่ตอ้ งสวดอิตปิ โิ สให้เพิน่ หรอก
ร้องเพลงพรานทะเลแล้วก็สวดชัยยะมงคลคาถาก็พอ เพิ่นสั่งไว้ว่าอย่างนี้”*****
คุณวิรันดา (ผู้ป่วยมะเร็ง):  “มันเป็นการสวดทีม่ พี ลังอันเป็นบุญเป็นกุศลทีแ่ ต่ละ
คนทุ่มพลังมาสวดทุ่มพลังที่บุญตัวเองมีอยู่มาสวดอิติปิโสด้วยใจที่เป็นสมาธิ... มีชีวิตที่
สดใสว่าพวกเราไม่ทิ้งเขา พวกเราไม่รู้จักกันเลย ไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่จังหวัดไหนต�ำบลอะไร
ไม่รู้ไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันก็ยังมาสวดมนต์ให้เขา เขาก็จะมีก�ำลังใจที่จะต่อสู้”******
คุณคอสเพลย์ (ญาติผ้ ูป่วย): “ในขณะที่เขายังป่วยอยู่เราก็สวดไปเรื่อยๆ จน
กระทั่งดีขึ้นหรือจากไปอย่างสงบ ถ้าจากไปอย่างสงบก็เหมือนกับว่าเราได้มีโอกาส ยังไงดี
ล่ะ งานเลีย้ งส่งครัง้ สุดท้าย ได้อยูง่ านเลีย้ งส่งเขาไปสูภ่ พใหม่ น่าจะเป็นสิง่ ทีด่ มี ากกว่าการ
ที่ได้อยู่โรงพยาบาลแล้วนอนตายอย่างโดดเดียว... แต่นี่อยู่อย่างอบอุ่นแล้วก็จากไปอย่าง
สงบไม่ต้องกังวลสิ่งใด นับเป็นสิ่งที่ดีมากเลยการสวดอิติปิโสให้กับผู้ป่วยหนัก”*******
คุณกิลดาล (ผู้ป่วยมะเร็ง): “อยากให้เขาฟื้น ถ้าเขาไม่ฟื้นอยากให้เขาไปภพที่ดี
อยากให้เขาไม่คิดอะไร ให้คิดแต่อิติปิโส หลวงตาว่าตอนนั้นบอกพี่แตงว่าอย่ายึดติดอะไร
จิตใจจะได้เป็นว่าง ถ้าจิตใจว่างจิตจะน�ำไปสู่ภพภูมิที่ดี”********
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*สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณกังวาน (นามสมมุติ) วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น
**สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณกีตาร์ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๒๐.๐๐ น
***สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณอิ่มสุข (นามสมมุติ) วันที่ ๒๑มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น
****สัมภาษณ์เชิงลึกจิตอาสา คุณสาละ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา๑๖.๐๐ น
*****สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณกิลดาล (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น
******สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณวิรันดา (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม๒๕๕๔ เวลา ๒๑.๐๐ น
*******สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผปู้ ว่ ย คุณคอสเพลย์ (นามสมมุต)ิ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๒.๐๐ น
********สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณกิลดาล (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น

๔.๒ ผลลัพธ์ต่อสุขภาพทางกายและใจ

ผลลัพธ์ตอ่ สุขภาพทางกายและใจ เป็นการสะท้อนผลลัพธ์หลังจากจากการทีผ่ ปู้ ว่ ยได้
มีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการด�ำรงชีวติ ในช่วงระยะเวลาหนึง่ การรับประทาน
อาหารที่เป็นประโยชน์และยาสมุนไพรที่เกื้อกูลต่อกายสังขาร ทั้งยังได้รับธรรมะโอสถซึ่ง
เป็นยารักษาใจ ผูป้ ว่ ยและญาติผปู้ ว่ ยส่วนใหญ่จากเดิมมาด้วยความทุกข์ความกังวลเกีย่ ว
กับอาการของโรค หลังจากได้พกั รักษาตัวทีว่ ดั ได้ฟงั ธรรมทุกวัน ซึมซับจนเกิดความเข้าใจ
ในชีวิต ท�ำให้ตนเองทราบและยอมรับได้ในท้ายที่สุดว่าความเจ็บป่วยและความตายเป็น
เรือ่ งทีท่ กุ คนต้องพบเจอไม่ชา้ ก็เร็ว ดังนัน้ สิง่ ทีค่ วรท�ำอยูใ่ นปัจจุบนั คือการมีความสุขอยูก่ บั
ปัจจุบนั ถึงกายทุกข์จากสังขารและโรครุมเร้า แต่ใจก็จะไม่เป็นทุกข์ตามไปด้วย จากทีก่ ล่าว
มาข้างต้น สามารถแบ่งออกได้สองส่วนดังนี้ ๑) ความรับรูต้ อ่ การเจ็บป่วยทางกาย ๒) ความ
ทุกข์ทางใจ
๔.๒.๑ ความรั บรู้ ต่อการเจ็บป่ วยทางกาย
จากการการเฝ้าสังเกตจากทีผ่ วู้ จิ ยั ลงพืน้ ทีส่ ามครัง้ รวมไปถึงจากบทสัมภาษณ์ของ
ญาติผู้ป่วย หรือตัวผู้ป่วยเอง พบว่า หากผู้ป่วยปฎิบัติตนถูกต้องร่างกายจะฟื้นตัว กลับมา
แข็งแรงขึ้น อาการของโรคทุเลาลง ผู้ป่วยบางท่านอาการทางกายเริ่มดีขึ้นหลังจากเปลี่ยน
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร คือรับประทานอาหารได้มากขึ้น หน้าตายิ้มแย้ม สดชื่น
ไม่เศร้าหมองเหมือนเมือ่ ตอนมาอยูใ่ หม่ๆ ผูป้ ว่ ยบางราย ระบบการท�ำงานภายในดีขนึ้ ก้อน
เนื้อมะเร็งนิ่มลงหลังจากได้กินยาหม้อแรก ส�ำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่นาน แม้กระทั่งการ
สังเกตระหว่างผู้ป่วยกันเอง ยังกล่าวถึงผู้ป่วยท่านอื่นที่อาการดีขึ้นหลังจากที่พักรักษาตัว
ที่วัดสักระยะเวลาหนึ่งจากเดิมที่เข้ารักษาตัวครั้งแรกไม่สามารถเดินได้ ต้องใช้รถเข็นหรือ
ไม้ค�้ำ ปัจจุบันสามารถเดินไปมา แข็งแรงและสามารถลงไปร่วมกิจกรรมกับซึ่งผู้ป่วย ญาติ
ผู้ป่วย คนอื่นๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่จิตใจเข้มแข็ง มีวินัยในการกินอาหาร กินยา
และออกก�ำลังกายสม�ำ่ เสมอ หลังจากทีร่ กั ษาตัวไปได้ประมาณหนึง่ ปี สามารถดูแลตนเอง
พลิกบทบาทจากผู้ป่วยมาเป็นจิตอาสา ช่วยเหลืองานวัด ท�ำในสิ่งที่ตนถนัด ตามสภาพ
ความพร้อมทางร่างกาย เป็นการช่วยลดภาระในการดูแลผูป้ ว่ ยของหลวงตา และเจ้าหน้าที่
ในวัด และเป็นการสร้างความภูมิใจภายในตัวของผู้ป่วยเองที่เมื่อตนร่างกายดีขึ้นแล้ว ยัง
ประโยชน์ให้กบั ผูอ้ นื่ ได้อกี ซึง่ ทัง้ หมดนีผ้ ปู้ ว่ ย ญาติผปู้ ว่ ย จิตอาสาได้แสดงความคิดเห็นไว้
ดังต่อไปนี้
คุณนุ้ย (ญาติผ้ ูป่วย): “พอสมควร ตัวก้อนเนื้อมันนิ่มลง แต่มันไม่ยุบให้เห็นชัดๆ
เพราะรู้อยู่แล้วว่าสมุนไพรมันจะให้รวดเร็วเหมือนยาแผนปัจจุบันเลยมันก็ไม่ใช่ มันต้อง
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ค่อยเป็นค่อยไป ใช้เวลา”*
คุณอิรวดี (ผู้ป่วยมะเร็ง): “ไม่มีญาติมา คือสองวันแรกที่มาอยู่อาการไม่ค่อยดี
เพราะว่าเรามากินยาหลวงตาแล้วยามันแรง หลวงพ่อชี้แนะแนวทางปฏิบัติว่าเราจะท�ำ
อย่างไร แกก็บอกว่าให้คนไข้ตื่นขึ้นมาท�ำกิจวัตรประจ�ำคือนั่งสมาธิ เดินจงกรม แล้วแต่คน
ไหนสะดวก แต่ผลสุดท้ายก็เลือกจงกรม วันแรกเดินจงกรมที่ต้นไม้ใหญ่ที่หัวนอน วันแรก
๔๐ รอบ วันที่สอง ๔๐ รอบ วันที่สาม ๓๐ รอบ วันที่สี่ ๓๐ รอบ แล้ววันที่ห้าลุกขึ้นไปท�ำ
กับข้าวให้คนไข้และญาติคนไข้กินได้”**
คุณรั ตนะ (ผู้ป่วยมะเร็ง): “บางคนเจ็บมาเราก็บอกว่าพี่ก็เคยเจ็บเหมือนกัน เคย
ผ่านตรงนีม้ าเหมือนกัน เจ็บจนเดินไม่ได้จนต้องเอาไม้คำ�้ ไปหรือไปกับเก้าอีเ้ ลือ่ น เข้าห้องน�ำ้
ก็จะเลื่อนไป ทุกคนก็ผ่านความเจ็บปวดมาทั้งนั้น เราต้องอดทนเราต้องสู้”***
คุณทิวา (ญาติผ้ ูป่วย): “หม้อที่ ๕๓ อาการดี มาตอนแรกผมว่าเขาเดินไม่ได้ มา
ตอนแรกลงจากรถใช้ไม้ค�้ำ พอมากินยาอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆ เดินได้ เดินไปมาได้ แต่ถ้าเดิน
บ่อยมันก็บวมเล็กน้อย”****
คุณจิรัตติ (ญาติผ้ ูป่วย): “ตั้งแต่มาอยู่ ๒๐ วัน เห็นอาการแฟนเราสดชื่นขึ้นดีขึ้น
เราดีใจขึ้นเยอะ ทานข้าวได้ มารู้จักอาหารที่เหมาะส�ำหรับเขา”*****
คุณอิ่มสุข(ญาติผ้ ูป่วย): “แรกๆ ที่มาอยู่หกเดือนแรกเราจะลงมา มาสวดมนต์มา
รับยาแทนแม่หมด (คุณจันทิมา) ตอนนี้แม่เริ่มช่วยตัวเองได้แล้ว แม่ก็ลงมาตอนเช้าแล้วก็
รับยาเอง”******
คุณชิวันตา (ผู้ป่วยมะเร็ง):”มาใหม่ๆ เราซักผ้าไม่ไหว เดีย๋ วนีซ้ กั เองแล้ว ซักให้ตา
เปี๊ยกด้วย พอแดดออกก็เก็บที่นอนออกตากแดดเก็บผ้าห่มออกตากแดด”*******
คุณอิ่มสุข(ญาติผ้ ูป่วย): “รู้สึกว่าพวกโรคความดัน เบาหวาน ของแม่ก็หายหมด
เลยหลังจากที่มากินยานี้”********
คุณชิด(ญาติผ้ ูป่วย): “ส่วนมากที่มานี่ก็เป็นมากแล้ว คนที่รู้ตัวว่าเป็นน้อยก็พยุง
ชีวติ ไปได้อกี หลายเดือน บางคนก็หายอย่างคุณวิรนั ดาพูดวันนัน้ หมอบอกว่าแกอยูไ่ ด้ ๓ ปี
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*สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณนุ้ย (นามสมมุติ) วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๒๑.๐๐ น
**สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณอิรวดี (นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา๑๔.๐๐ น
***สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณรัตนะ(นามสมมุติ) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น
****สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณทิวา(นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น
*****สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณจิรัตติ(นามสมมุติ) วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ น
******สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณอิ่มสุข(นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา๑๔.๐๐ น
*******สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณชิวันตา (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น
********สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วยคุณอิ่มสุข(นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น

แกอยู่ได้ ๑๐ ปีแล้ว”*
คุณละออง(ผู้ป่วยมะเร็ง): “ยาล้างพิษมันก็ขับ ทีนี้เรามาเริ่มทานยาแล้วก็กินแต่
ผัก ก็รู้สึกสะดวกสบายมาก วันนี้ก็สองสามรอบแล้ว รู้สึกเบาตัวขึ้น”**
คุณชิด (ญาติผ้ ูป่วย): “ก็แล้วแต่ร่างกายคนเรา ถ้าร่างกายคนเราแข็งแรง แล้วก็สู้
ไหว ...คนบางคนก็ใจสู้ ในเกินร้อยแต่สงั ขารแค่ ๒๕ มันก็สไู้ ม่ไหว บางคนถ้ามันสมส่วนกัน
ก็ไปได้สวยว่าไหม เราไม่ได้เป็นแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ที่เป็นมา บางคนเป็นมาสามปีสี่ปี
ต้องใช้เวลา”***
คุณชิด (ญาติผ้ ปู ่ วย):”คุณชิวนั ตา หรือคุณจันทิมาก็ใส่รถเข็นมาก็ทงั้ นัน้ ” (ปัจจุบนั
ทั้งสองท่านนี้เดินไปท�ำกิจกรรมได้)****
คุณสาละ (จิตอาสา): “ก็ไปคุยให้ก�ำลังใจ แล้วแต่ บางคนก็อาจจะชอบฟังเพลง
อาจจะชอบสวดมนต์ บางทีก็อาจจะอยากแค่คุยคลายเครียด”*****
คุณวิรันดา (ผู้ป่วยมะเร็ง):  “น�ำสวดมนต์บ�ำเพ็ญตอนเช้า น�ำร้องเพลง แนะน�ำผู้
ป่วยญาติผู้ป่วย ให้ก�ำลังใจ การปฏิบัติตัว การท�ำสมาธิ การปล่อยวาง แล้วก็จ่ายยา ลง
ทะเบียนคนไข้ที่มาใหม่บางครั้ง แล้วก็รับโทรศัพท์บางครั้ง ช่วยเจ้าหน้าที่เขาเวลาช่วงหน้า
หนาวกับหน้าเกีย่ วข้าวเขาจะไป ช่วงหลังมานีจ่ ะท�ำเยอะขึน้ มาก เพราะว่าเราแข็งแรง”******
คุณนารถ (ผู้ป่วยมะเร็ง) “ก็มลี า้ งห้องน�ำ้ จะเป็นคนทีถ่ า้ เห็นอะไรสกปรกจะท�ำใจ
ไม่ได้ เช็คเครื่องซักผ้าอะไรต่ออะไร”*******
คุณจันทิมา (ผู้ป่วยมะเร็ง): “ไปช่วย round ไข้ บอกเขากินอันนีน้ ะ กินยานะ ไปยุ
ให้เขากินยา ได้เวลาแล้วกินยาๆ ไม่ตอ้ งเอาไว้ ต้องตัง้ ใจ กินเยอะไม่ได้กก็ นิ ทีละเล็กทีละน้อย
กินให้หมดอย่าทิง้ ยานะ ทิง้ ยาหลวงตาบาปนะ ถ้าไม่กนิ ไม่ตอ้ งเอามา ยายก็บอกอย่างนี”้ ********
คุณวิรันดา(ผู้ป่วยมะเร็ง): “จ่ายยาด้วย แล้วก็ไปประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการรักษา
มะเร็งระยะสุดท้ายด้วยสมุนไพร ด้วยธรรมชาติบำ� บัด ด้วยพุทธวิธี ด้วยธรรมมะต่างๆ”********
คุณอิรวดี (ผู้ป่วยมะเร็ง): “วิ่งไปแจกข้าวต้มเขา...เลยบอกว่านี่คือครอบครัวหนู
นี่ต่างหากที่เราควรช่วยเหลือคนที่เขามาแล้วเขาช่วยตัวเองไม่ได้ มีอยู่เคสหนึ่งมาจากฝั่ง
*สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณชิด (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา๑๑.๐๐ น
**สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณละออง (นามสมมุติ) วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น
***สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณชิด (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น
****สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณชิด (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น
*****สัมภาษณ์เชิงลึกจิตอาสา คุณสาละ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น
******สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณวิรันดา (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔เวลา ๒๑.๐๐ น
*******สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณนารถ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น
********สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณจันทิมา (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น
********สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผปู้ ว่ ย คุณวิรนั ดา (นามสมมุต)ิ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๒๑.๐๐ น
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ลาว เขาตายในอ้อมกอดนี่เลยนะ แล้วแกก็ยิ้มด้วย เราก็เหมือนเขาที่ต้องรอเวลา มันไม่มี
ใครอยู่ยั่งยืนได้ตลอดไปหรอก”********
คุณขวัญ (จิตอาสา): “ฉีดยาคนไข้ ดูคนไข้ที่ใส่สายปัสสาวะมา ถ้ามีปัญหาก็จะ
ช่วยเอาออก หรือคนไข้คนไหนที่ฉี่ไม่ได้ก็จะช่วยใส่สายสวนให้ให้เขาฉี่ได้”********
คุณสาละ (จิตอาสา): “หลวงตาสอนว่าในชีวิตเราแบกหามมาเยอะแล้ว รู้จักวาง
บ้าง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือส�ำนึกในบุญคุณว่าเราเคยพาสามีมาพักที่นี่ ค่าน�้ำก็ฟรีค่าไฟก็
ฟรี เราก็อยากจะตอบแทนบุญคุณครูบาอาจารย์ ก็เลยเลือกตรงนี้”********
๔.๒.๒ ความทุกข์ ทางใจ
จากกิจกรรมทีว่ ดั ค�ำประมงได้มไี ว้สร้างความหลากหลาย โดยคนไข้สามารถเลือกทีจ่ ะ
ท�ำกิจกรรมตามความชอบและความพร้อมของสภาพร่างกายของผูป้ ว่ ย จุดประสงค์
หลักคือเบือ้ งต้นลดความเครียด ซึมเศร้าของผูป้ ว่ ยและญาติผปู้ ว่ ย และสร้างความเป็นมิตร
ระหว่างผูป้ ว่ ยและญาติผา่ นทางกิจกรรมเพือ่ ไม้ให้รสู้ กึ โดดเดีย่ วอ้างว้าง มีการแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ผปู้ ว่ ยด้วยกันว่าตนเองพบเจอฝ่าฟันอะไรมาบ้างจนได้มาอยูต่ รงนีก้ บั สุขภาพ
ที่ดีขึ้น ทุกข์น้อยลง การที่ผู้ที่เข้ามารักษาตัวใช้วัดค�ำประมงเป็นที่เยียวยาตนเองในวาระ
สุดท้าย ได้เห็นความจริงที่หลากหลาย และการขัดเกลาละความยึดมั่นถือมั่นพร้อมกับฟัง
ธรรมะโอสถของหลวงตา ล้วนมีสว่ นในการรักษาใจทีเ่ ป็นทุกข์ให้ปล่อยวาง ยอมรับกับความ
จริงของชีวติ จากการสัมภาษณ์พบว่าส่วนใหญ่เบือ้ งต้นทุกรายมุง่ มัน่ มารักษาเพือ่ ต้องการ
หายจากโรคเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อเข้ามารับการรักษา หลวงตาได้สอนให้ผู้ป่วยยอมรับ
ในความเป็นจริงของชีวิต มีความตั้งใจที่จะต่อสู้กับโรคร้ายแต่ในขณะเดียวกันถ้ามีอาการ
ลุกลามมากขึ้น ก็สามารถยอมรับและพร้อมที่จะจากไปอย่างสุขสงบ รวมไปถึงการได้เห็น
สภาพความเป็นจริงระหว่างผู้ป่วยมะเร็งคนอื่นๆ เห็นถึงการตั้งอยู่ดับไป ในช่วงเวลา
ที่ท�ำการรักษา เกิดความเข้าใจในชีวิต เกิดการเปลี่ยนแปลงตนภายในเช่นการกลายมา
เป็นจิตอาสาที่ไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งถือเป็นการยกระดับการพัฒนามิติทางด้านจิต
วิญญาณที่หาได้ยากยิ่ง ซึ่งผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย จิตอาสาได้แสดงความคิดเห็นไว้ดังต่อไปนี้
คุณอิรวดี (ผู้ป่วยมะเร็ง): “ตอนทีแรกยอมรับได้ไหมที่เป็นมะเร็ง บอกตรงๆ ว่าไม่
ได้ เพราะเราไม่พร้อมทีจ่ ะรับตรงจุดนี้ เพราะเราแข็งแรง วัยเราไม่ถงึ กับว่าต้องมาให้คนอืน่
มาดูแลเรา แต่ถามว่าพอมาอยู่จุดนี้หลวงตาสอนให้หลายๆ อย่างว่า จงพอใจในสิ่งที่เรามี
และพอใจในสิง่ ทีเ่ ราจะช่วยคนอืน่ ด้วยความเต็มใจ... นัน่ ต่างหากสิง่ ทีพ่ วกเราควรจะปฏิบตั ิ
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********สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณอิรวดี (นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น
********สัมภาษณ์เชิงลึกจิตอาสา คุณขวัญ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น
********สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณสาละ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น

คือหมายความว่าแนวทางของหลวงตามีชว่ ยกันและกัน ทีอ่ นื่ ข้างนอกมันไม่มี เลยบอกว่าที่
นี่มีความสุขกว่า”*
คุณนารถ (ผู้ป่วยมะเร็ง): “ไม่ได้ให้แค่คน มันออกไปได้ไกลมาก คือฟังท่านทุก
วันๆ แล้วมันซึม มันท�ำให้จิตใจเราชุ่มชื่น...มันท�ำให้เราได้คิด มันท�ำให้เราได้ แล้วเราก็จะ
มีตัวแทนต่อไปไม่สิ้นสุด”**
คุณจันทิมา (ผู้ป่วยมะเร็ง): “ชอบมันสบายใจ ได้อยู่ในศีลในธรรม ได้ปลง ไม่ยึด
มัน่ ถือมัน่ ร่างกายเป็นของธรรมดาเกิดแก่เจ็บตาย ยายก็เลยชอบ ไม่คดิ อะไร คิดแต่เกิดแก่
เจ็บตายเป็นของธรรมดา ปลง ก็ม่วนเพลิดเพลินไป ฟ้อนร�ำไป สู้จนนาทีสุดท้าย”***
คุณรั ตนะ (ผู้ป่วยมะเร็ ง): “ท�ำไมหลวงตาเป็นอย่างนี้ มาแรกๆ ก็รับไม่ค่อยได้
หัวเราะอะไรก็รับไม่ค่อยได้ อยู่ไปประมาณ ๖ วัน ๗ วันดีขึ้นๆ ยอมรับได้ ตอนแรกก็ว่าจะ
มาอยู่แค่ ๗ วันต้มยาแล้วก็จะกลับ ทีนี้พอมาแล้วก็ชอบเลย ชอบบทสวนมนต์ชอบอะไร
หลายๆ อย่าง กิจกรรมเขาหลายๆ อย่าง อยู่ได้ ๓ เดือน”****
คุณจุล (ญาติผ้ ูป่วย): “ชีวิตที่เราอยู่อยู่ในเส้นทางไหน สมควรท�ำหรือไม่สมควร
ท�ำ...เรื่องที่หลวงตาจะพูดบ่อยๆ เกือบทุกคืนก็คือเรื่องมุมมอง ความสุข ความทุกข์ ถ้าเรา
จมอยู่กับทุกข์เราก็จะทุกข์อยู่อย่างนั้น”*****
คุณกังวาน (ผู้ป่วยมะเร็ง): “หนึ่งเวลาป่วยอย่าบังคับให้มันหาย ทุกข์มาก ตั้งเป้า
ว่ามันจะหายอย่างเดียว ถามว่าใครๆ ก็หวังให้หาย แต่คุณก็ต้องมองกลับมาก่อนว่าคุณ
ป่วยมาเท่าไร ตรงนี้มันใช่เราต้องคิดให้เป็นไม่อย่างนั้นเราจะทุกข์”******
คุณอมรา (จิตอาสา): “ทุกคนเลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์ คือหวังว่าจะหาย แต่วา่ ในขัน้
ตอนของการที่จะหายเขาไม่ถามถึงนะว่าท�ำยังไงถึงจะหาย... แต่ในความเป็นจริงจุด
ประสงค์ของอโรคยาศาลอีกอย่างหนึง่ ก็คอื หลวงตาเน้นให้ยอมรับในเรือ่ งของความเป็นจริง
ของชีวิต คือความตาย จริงๆ แล้วต้องบอกว่ามะเร็งคือโอกาสหายยาก ...แล้วในกรณีที่
ท�ำให้คนยอมรับความตายยิ่งยากเข้าไปใหญ่ แต่หลวงตาท่านเน้นตรงนั้นเป็นหลัก ซึ่งมัน
ก็คือค�ำตอบของพระพุทธเจ้านั่นเอง ...สุดท้ายเมื่อเขาอยู่จนเข้าใจกระบวนการเข้าใจวิธี
การรักษา เขาก็จะสามารถยอมรับตรงนี้ แล้วเวลาที่คนไข้จะต้องไปจริงๆ ญาติเขาจะมีสติ
แล้วตัวคนไข้เองก็มีสติ คือพร้อมที่จะตาย ไม่ได้ตายไปแบบทุรนทุรายหรือสลึมสลือกับยา
*สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณอิรวดี (นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น
**สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณนารถ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น
***สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณจันทิมา (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น
****สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณรัตนะ (นามสมมุติ) วันที่๒๔มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น
*****สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณจุล (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๒๐.๐๐ น
******สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณกังวาน (นามสมมุติ) วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น
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แก้ปวด”*
คุณกีตาร์ (ผู้ป่วยมะเร็ง):”หลวงตาเหนื่อยมาก พอได้ยินค�ำนี้ท�ำให้เรามีก�ำลังว่า
ท่านเป็นขนาดนี้ ท่านยังเหนื่อยยังเสียสละขนาดนี้ เราเป็นใครท�ำไมไม่ยอมเสียสละบ้าง
เลยหรอ”**
คุณจิรัตติ (ญาติผ้ ูป่วย): “จากที่เราเคยทะเลาะ ความสามัคคีจะมี ญาติพี่น้องได้
เห็นความหมาย เอื้ออาทรขึ้นมาเยอะจากที่เรามองไม่เห็น คิดว่าคนรอบข้างก็ไม่ได้สนใจ
แต่มาเห็นตอนนี้ถึงไม่ใช่ญาติพี่น้องก็เหมือนญาติพี่น้องมากๆ”***
คุณนารถ (ผู้ป่วยมะเร็ง): “นึกถึงหน้าหลวงตา ...ยังมีคนรักเราให้ก�ำลังใจ ทั้งๆ ที่
เขาไม่รู้จักเราเลย หลวงตาเป็นใครท�ำไมยังรักเรา ดูแลเรา ห่วงใยเรา”****
คุณจิรัตติ (ญาติผ้ ปู ่ วย): “ทุกครัง้ ทีเ่ ราท้อ เราไม่อยากสูแ้ ล้ว แต่ถา้ เราไม่ถอย เราคิด
ว่าท�ำดีทสี่ ดุ ท�ำอะไรก็ได้ให้มนั สบายใจ พยายามอยูด่ ว้ ยกันให้มคี วามสุขกับเวลาทีเ่ หลืออยู”่ *****
คุณคอสเพลย์ (ญาติผ้ ูป่วย): “คือท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด หลวงตาท่านจะสอนว่าเรามี
๙ นาทีกอ่ นตาย แต่ของเรา ๙ นาทีกอ่ นตายเราก็ตอ้ งมีความสุขสิ เราก็ปรับเอามาใช้”******
คุณอิ่มสุข (ญาติผ้ ูป่วย): “เห็นสัจธรรมชีวติ มาก พกความตายมาเต็มกระเป๋า มัน
มากับความมืด หมายถึงมืดไม่รู้แม้แต่ทางว่าจะท�ำตัวยังไง จะเป็นอะไรยังไงต่อ แม่ฉันจะ
หายไหม ก็คือมาด้วยค�ำถามแบบนี้ทั้งหมดเลย แล้วก็เขาจะรักษาแม่ฉันได้ไหมหรือว่าแม่
ฉันจะต้องตาย พอเริ่มท�ำเริ่มซึมซับ วัน สองวัน สามวัน ได้ฟังเทศน์ไปเรื่อยๆ มันก็สว่างขึ้น
เรื่อยๆ สว่างขึ้นเอง รู้สัจธรรมว่าไม่ควรประมาทในชีวิต การดูแลบุพการีก็คือที่สุดแล้วของ
ชีวิต ก็ไม่เสียใจที่เราออกจากงานมาดูแล ไม่เสียดายเลย”*******
คุณกังวาน (ผู้ป่วยมะเร็ง): “หนึ่งเวลาป่วยอย่าบังคับให้มันหาย ทุกข์มาก ตั้งเป้า
ว่ามันจะหายอย่างเดียว ถามว่าใครๆ ก็หวังให้หาย แต่คุณก็ต้องมองกลับมาก่อนว่าคุณ
ป่วยมาเท่าไร ตรงนี้มันใช่เราต้องคิดให้เป็นไม่อย่างนั้นเราจะทุกข์”********
คุณอิรวดี (ผู้ป่วยมะเร็ง): “เรามาต่างทิศต่างเมือง ไม่เหมือนกัน เราไปตัดสินใจ
ชีวิตคนอื่นไม่ได้ ให้เขาตัดสินใจด้วยตัวของเขาเอง จะผิดจะพลาดอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่
ตัวของเขาเอง”********
*สัมภาษณ์เชิงลึกจิตอาสา คุณอมรา (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น
**สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย กีตาร์(นามสมมุติ) วันที่๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๒๐.๐๐ น
***สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณจิรัตติ(นามสมมุติ)วันที่ ๒๓มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ น
****สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณนารถ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา๑๗.๐๐ น
*****สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณจิรัตติ(นามสมมุติ) วันที่ ๒๓ มกราคม๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ น
******สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผปู้ ว่ ย คุณคอสเพลย์(นามสมมุต)ิ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๒.๐๐ น
*******สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณอิ่มสุข(นามสมมุติ) วันที่ ๒๑มกราคม ๒๕๕๔เวลา ๑๔.๐๐ น
********สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณกังวาน(นามสมมุติ) วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น
100 ********สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณอิรวดี (นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น

คุณนารถ (ผู้ป่วยมะเร็ง): “เมื่อก่อนก็มีความรู้สึกว่าเรายังไม่ทัน ๕๐ เลย ท�ำไม
เรามาเป็น ตอนนี้จะเกิดอะไรก็เกิด เพราะมีอะไรในชีวิตมากมายที่เกิดโดยที่เราไม่คาดฝัน
...เราจะนิง่ มากขึน้ เราจะไม่ทรุ นทุราย เราจะไม่หดหู่ คือมันดีกว่าเมือ่ ก่อนเยอะ ทีพ่ อรูอ้ ะไร
ปุ๊บเราจะแย่มากๆ เราจะซม แต่ที่นี่เราสามารถนิ่งได้ระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาคิดกลับมาท
วนกลับมาปล่อยวาง คืออะไรก็แล้วแต่พอมีอะไรปุ๊บจะนึกถึงหลวงตา ต่อไปเราก็คงจะนิ่ง
ได้มากกว่านี้ ปล่อยวางได้มากกว่านี้ มีสมาธิได้มากกว่านี้”*
คุณนุ้ย (ญาติผ้ ูป่วย): “ก็คือช่วงที่หลวงตาให้ฝึกกรรมฐาน ให้นั่งสมาธิ พูดเรื่องสึ
นามิ ก็โดนว่าในเมือ่ เรามีโอกาสทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ ได้ปฏิบตั กิ น็ า่ จะท�ำ แล้วก็เรือ่ งการปล่อยวาง
เพราะโดยส่วนตัวแล้วมันจะอดคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ได้ ถ้าอยู่กับโลกปัจจุบันหมายถึงว่า
โลกภายนอก ก็จะมีเรื่องค่าใช้จ่าย ปัญหาเข้ามา เราก็อดคิดไม่ได้”**
คุณนารถ(ผู้ป่วยมะเร็ง): “การให้ที่หลวงตาพูด คือไม่ใช่เราได้อย่างเดียว คือให้
ไม่ใช่ให้เฉพาะคนนะ คือให้ทั้งประเทศ โดยเฉพาะให้พระพุทธศาสนา ตรงนี้แหละที่โดนใจ
เมื่อก่อนพี่ไม่เชื่อ พี่รักษาแผนปัจจุบัน เนื้อสัตว์พี่กินมาตลอดจนมา ณ วันหนึ่งที่เขาบอก
ว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน�้ำตา เป็นหนักแล้วถึงมา”***
คุณอมรา(จิตอาสา): “ช่วงฟังธรรมะโอวาทของหลวงตา ได้ท�ำกิจกรรมทีม่ กี ารขับ
เคลือ่ นโดยหลวงตาแล้วก็ทมี จิตอาสา แล้วก็การทีเ่ ขาได้มโี อกาสปฏิบตั กิ จิ กรรมทางศาสนา
อย่างตอนเช้าเขาได้ใส่บาตร หน้าตาทุกคนก็ดูอิ่มเอิบ”****
คุณคอสเพลย์ (ญาติผ้ ปู ่ วย): “ท่านเทศน์ทกุ วัน ก็ทำ� ให้จติ ใจเราผ่อนคลาย ไม่ตาม
กระแสโลก ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ มาอยูท่ นี่ เี่ ราได้เห็นเกิดแก่เจ็บตาย ซึง่ มันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์
ท�ำให้เราจะบอกว่ากลัวไหม มันก็ไม่ได้กลัวหรอก เพราะมันก็เป็นธรรมดา บางทีเราก็สงสาร
คนอื่นเหมือนกันที่เขาจะไป แต่มันไม่ได้กลัวแบบแต่ก่อน...แต่ก่อนคนตายเราจะรีบออก
ห่าง อันนี้เรามาสวดอิติปิโสช่วยกัน เหมือนกับอยู่ดูวาระสุดท้ายของคนๆ นั้น ซึ่งมันเป็นสิ่ง
ที่ส�ำคัญเหมือนกัน มาให้ก�ำลังใจแล้วก็ช่วยส่งเขาให้ถึงที่หมาย”*****
คุณนารถ (ผู้ป่วยมะเร็ง): “ความรู้สึกว่าเป็นบุญคุณของแผ่นดินซึ่งเขาให้เบิกฟรี
รักษาครีโมเข็มเป็นแสน ยาแต่ละ ๖ เดือน ๖ หมื่น ๗ หมื่น พี่รักษา ๗ ปีคิดดู รัฐหมดไป
เท่าไร พี่ต้องกลับไปท�ำงานเพื่อเด็กเต็มที่ เพื่อที่ว่าตัวเราจะได้ประโยชน์เต็มที่”******
*สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณนารถ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น
**สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณนุ้ย (นามสมมุติ) วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๒๑.๐๐ น
***สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณนารถ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น
****สัมภาษณ์เชิงลึกจิตอาสา คุณอมรา (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น
*****สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณคอสเพลย์(นามสมมุติ)วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๒.๐๐ น
******สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณนารถ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา๑๗.๐๐ น
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คุณขวัญ (จิตอาสา): “คนโตอยู่ ม .๓ เล่นดนตรีมนั ก็ยงั ความคิดเรือ่ ยเปือ่ ย สุดท้าย
พอไปอยู่วัดกลับมาตั้งใจเรียนจะเป็นหมอ จะได้มาช่วยหลวงตา อันนี้คือเห็นผลชัดเจน
เกรดเฉลี่ยเขาก็เพิ่มขึ้นเลย จาก ๒.๗ เป็น ๓.๖ เยอะขึ้นเลย ทันตาเห็นเลยในเทอมเดียว”*

๔.๓ กรณีตัวอย่างของผู้ที่เข้ารับการดูแลที่วัดค�ำประมง

กรณีท่ ี ๑ ผู้ป่วยมะเร็งที่มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางกาย
คุณรัตนา (นามสมมุติ) เป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นมะเร็งปากมดลูก กระจายไป
ที่กระดูก เริ่มรักษาด้วยแพทย์ปัจจุบันตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ แม้ว่าจะผ่าตัด ฉายแสง และให้เคมี
บ�ำบัด ท้ายที่สุดพบว่าเชื้อมะเร็งยังมีอยู่จึงตัดสินใจเข้ารักษาที่วัดค�ำประมงในปี ๒๕๕๔
มาในช่วงแรกไม่สามารถเดินได้เนื่องจากอาการของมะเร็งกระดูก ในการปรับตัวด้านการ
เปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านร่างกายที่เป็นเรื่องยากและสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วย ได้ความ
มีวินัยในเรื่องอาหารการกินของผู้ป่วยมะเร็งที่มารักษาตัวอยู่ก่อนหน้า และพบว่าจากการ
ทีม่ วี นิ ยั เข้มงวดในเรือ่ งอาหารการกินท�ำให้อาการของโรคทุเลา ดังค�ำให้สมั ภาษณ์ตอ่ ไปนี้
คุณรั ตนา(ผู้ป่วยมะเร็ง): “ก็ท�ำใจไม่ได้น่ะค่ะ ท�ำใจอยู่นานก็กินไม่ได้ มาทีแรกก็
จะกินข้าวแค่ ๒ ช้อนโต๊ะนี่ยังไม่หมดเลย แล้วก็น�้ำหนัก ๕๐ มันก็ลดลงๆ สามสี่วันเหลือแค่
๔๒ ทีนี้ก็ไปเห็นพี่หวีเขากินข้าว เขาตักข้าวเต็มจานเลย ท�ำไมเขากินได้ แล้วเราจะท�ำยังไง
เรากิน มาอยู่ได้ ๓ เดือนแล้วก็กลับไปบ้าน เราก็ตั้งใจใหม่ต้องกินให้ได้ พี่เขายังกินได้ เรา
ก็ต้องกินให้ได้ก็คิดอย่างนี้ ก็ค่อยๆ เพิ่มข้าวขึ้น ตักข้าวใส่ถ้วยเล็กๆ อย่างที่เขาใส่ถ้วยน�้ำ
พริกแล้วก็เอามากิน ต้องพยายามกินให้หมด ค่อยๆ กินไป กินแบบช้าๆ กินไปคุยลูกคุยห
ลาน แล้วทีนี้ก็เริ่มที่จะกินได้ กินได้ก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้นๆ จนเดี๋ยวนี้กินได้แบบข้าวเต็มจาน กิน
ยาก็ถอื ตะกร้ายามา พอเห็นยาโอ้โหเยอะขนาดนีเ้ ลยหรอ แล้วเราจะกินได้ยงั ไง ยาเป็นเม็ด
ก็ตั้งเยอะ ทั้งที่เป็นน�้ำอีก เราก็มาคิดว่าเราเป็นมะเร็งเราเป็นไม่เหมือนคนอื่น เราเป็นโรคนี้
เราต้องกินให้ได้ นอกนั้นก็ไม่มีปัญหา ก็พยายามปรับตัว”**
กรณีท่ ี ๒ ผู้ป่วยมะเร็งที่มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางใจ
คุณวิรันดา (นามสมมุติ) เป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เข้ารักษาที่วัดค�ำประมงในปี
๒๕๕๒ จากเดิมที่ป่วยเป็นมะเร็งผ่านการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันมาแล้ว ๑๐ ปี ด้วย
อาการของโรคทีเ่ พิม่ ขึน้ และเกิดการแพร่กระจายไปทีต่ อ่ มน�ำ้ เหลืองและสุดท้ายมาทีก่ ระดูก
จึงตัดสินใจมาทีว่ ดั ค�ำประมง เป็นผูท้ มี่ วี นิ ยั ในการดูแลเรือ่ งอาหารและการน�ำหลักธรรมไป
ประยุกต์ใช้เมื่อเกิดอาการปวด รวมไปถึงการปล่อยวางจิตใจจากความทุกข์ ได้อย่างน่า
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*สัมภาษณ์เชิงลึกจิตอาสา คุณขวัญ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา๑๖.๐๐ น
**สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย คุณรัตนะ (นามสมมุติ) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา๑๒.๐๐ น

สนใจดังค�ำให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้
คุณวิรันดา(ผู้ป่วยมะเร็ ง): “ตอนที่ปวดตามตัวก็ยืดเส้นยืดสาย บางทีก็ทาครีม
บางทีก็ท�ำสมาธิ บางทีก็ร้องเพลง แล้วแต่ว่าอารมณ์ไหน บางทีก็เดินจงกรม แล้วแต่ว่า
สถานะยังไงเวลาไหนอารมณ์ไหน มันท�ำให้เราเปลี่ยนแปลงจุดสนใจไปอยู่ที่อื่น มันก็เลย
ท�ำให้ลืมความเจ็บปวดไปได้ชั่วคราว บางทีเราท�ำกิจกรรมตัวอื่นอาจจะแค่ร้องเพลงเบาๆ
หรือสวดมนต์เบาๆ หรือนั่งสมาธิ พอเราท�ำไปนานๆ จะลืมความเจ็บปวด พอถึงเวลามันก็
หายปวดเอง ได้ข้อคิดว่าโรคมะเร็งนี่มันร้ายจริงๆ ประมาทไม่ได้เลย ไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่
หลวงตาสอนหรือว่าที่มีจิตอาสามาแนะน�ำ ทั้งเรื่องอาหาร เรื่องจิตใจ เรื่องการออกก�ำลัง
กาย เรื่องอากาศ พวกนี้ถ้าหากเราพลาดพลั้งไปไม่ท�ำไม่ปฏิบัติ เราหย่อนยานนะ มะเร็ง
กลับมา แล้วก็แย่เลย แล้วรักษาเอาคืนไม่ได้ จากไปเลยก็มี ก็เห็นว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยง
จริงๆ วันนี้แข็งแรงอยู่พออีกวันต่อไปแค่กินของผิดนิดเดียวก็ทรุดลงๆ ทุกวัน นี่แหละนะที่
พระพุทธเจ้าบอกว่าชีวติ มันเป็นของไม่เทีย่ ง ทุกคนก็ตอ้ งตาย กว่าจะปล่อยวางได้ นานนะ
ปีแรกก็ยังไม่ได้เท่าไรเลย พอย่างเข้าปีที่สองเริ่มเต็มๆ เลยนะ มันไม่มีอะไรเป็นของเรา
เหมือนหลวงตาเทศน์น่ะแหละ แล้วก็ไม่มีอะไรเป็นตัวตนของเรา หลวงตาบอกว่าตัวเราก็
ไม่ใช่ตัวเรา อย่ามีตัวมีตน แต่ก่อนเราเคยคิดหยิ่งทะนงว่าเราเป็นครู เราต้องเรียบร้อย เรา
ต้องมาดเข้ม การพูดการจาต้องระมัดระวัง จะต้องให้มีบุคลิกให้น่าเกรงขาม สุภาพอ่อน
โยน แต่อยู่นี่เราท�ำตัวตลกโปกฮา แต่งตัวตามแฟชั่น”*
สรุ ป ผลลัพธ์ของการจัดการเพือ่ ดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวม วัดค�ำ
ประมง จังหวัดสกลนคร พบว่าเมื่อผู้ป่วยเลือกทางเดินของชีวิตและตัดสินใจด้วยตัวเองว่า
จะใช้วิธีการบ�ำบัดรักษาอย่างไร ในการดูแลรักษาที่มีการผสมผสานกันระหว่างทางกาย
และทางใจ ผ่านในรูปของกิจกรรม พิธกี รรมทางศาสนา ความรักและความเป็นกัลยาณมิตร
อันหาค่าไม่ได้ ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่หวังผลตอบแทนในฐานะเพื่อนร่วมทุกข์ ผู้
ป่วยได้อิงอาศัยในการจัดสภาพแวดล้อมในวัดค�ำประมงที่สงบร่มเย็นเกื้อกูลต่อการฟื้นฟู
สภาพร่างกาย พัฒนาจิตใจอันก่อให้เกิดความสุขสบายใจในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ การ
ควบคุมเรื่องอาหาร ที่กระตุ้นให้มะเร็งเจริญเติบโต โดยเฉพาะของแสลง รักษาด้วยยา
สมุนไพรหลายชนิด ด้วยพิธีกรรมเพื่อเพิ่มศรัทธาความเชื่อมั่นก�ำลังใจ การออกก�ำลังกาย
เคลือ่ นไหวทีพ่ อดีกบั ผูป้ ว่ ย เหล่านีท้ ำ� ให้กอ่ ให้เกิดการฟืน้ ตัวทัง้ สภาพร่างกายและจิตใจไป
ในทางที่ดีขึ้น ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ต่างหมดห่วงกังวลในสังขารที่ถูกมะเร็งรุมเร้า ไม่ต้องยึด
ยือ้ ชีวติ ยอมรับความเป็นจริงและใช้ชวี ติ ในช่วงทีเ่ หลืออย่างสดใส เกือ้ กูลมีนำ�้ ใจต่อคนรอบ
ข้างอย่างมีความสุข
*สัมภาษณ์เชิงลึกญาติผู้ป่วย คุณวิรันดา (นามสมมุติ) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๒๑.๐๐ น
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บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรือ่ ง การจัดการเพือ่ ดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวม กรณีศกึ ษา
วัดค�ำประมง จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ๓ ประการดังต่อไปนี้คือ ๑)
เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบองค์รวม ๒) เพื่อศึกษาการ
จัดการเพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวมของ วัดค�ำประมง อ�ำเภอพรรณนา
นิคม จังหวัดสกลนคร
๓) เพือ่ ศึกษาผลการจัดการเพือ่ ดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวมของ วัด
ค�ำประมง อ�ำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัยขอน�ำเสนอในหัวข้อดังนี้

๕.๑ สรุปผลการศึกษา

๕.๒ อภิปรายผลการศึกษา
๕.๑ สรุปผลการศึกษา
๕.๑.๑ ลักษณะผู้ป่วยระยะสุดท้ าย ทางการแพทย์คอื การดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ ลี กั ษณะ
ทัง้ ๓ ประการประกอบไปด้วย ๑) เป็นโรคทีก่ ำ� ลังมีการด�ำเนินของโรคและเป็นมากขึน้ เรือ่ ยๆ
๒) เป็นโรคที่ร้ายแรง ท�ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ๓) การพยากรณ์ของโรคจ�ำกัด คือ พอจะคาด
คะเนระยะเวลาทีเ่ สียชีวติ ได้ จากการวิจยั พบว่าผูป้ ว่ ยมะเร็งทีว่ ดั ค�ำประมงส่วนใหญ่เป็นผู้
ป่วยที่มีอาการมะเร็งมีทั้งแบบระยะแรกไปถึงระดับที่มะเร็งแพร่กระจายไปตามส่วนต่างๆ
ของร่างกาย ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ตดั สินใจเลือกการดูแลโดยใช้ยาสมุนไพรและการรับประทาน
อาหารซึง่ ไม่เป็นการทรมานร่างกายมากนักและใช้ผลการตรวจทางการแพทย์แผนปัจจุบนั
ตรวจสอบสภาพร่างกาย เช่น ค่ามะเร็ง เพิ่มขึ้น ลดลง การบรรเทาการปวดด้วยยาในกรณี
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ที่มีความจ�ำเป็น
๕.๑.๒ การจัดการเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ ายแบบองค์ รวม
การจัดการเพือ่ ดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวมของวัดค�ำประมง จังหวัด
สกลนคร โดยมีพระจิรธัมโม ภิกขุ (ภิบาลพักตร์นธิ )ี มีความโดดเด่นด้วยเป็นการดูแลผูป้ ว่ ย
ด้วยธรรมะและการกินอยูท่ สี่ อดคล้องกับธรรมชาติ ใช้สมาธิ มีพลังความรักความปรารถนา
ดีทจี่ ะปลดเปลือ้ งความทุกข์ของผูป้ ว่ ยทัง้ ความทุกข์ทางกาย และความทุกข์ทางใจ ซึง่ แตก
ต่างจากการแพทย์แผนปัจจุบนั ทีม่ องเรือ่ งตัวโรคเพียงอย่างดียว ไม่ได้มงุ่ เน้นถึงสภาพทาง
กายภาพของผู้ป่วย หรือ
สภาพจิตใจของผู้ป่วย หลักธรรมเด่นที่พบในงานวิจัยของการจัดการคือ การน�ำ
หลักสัปปายะ๗ มาใช้ในการจัดการเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะสุด ซึ่งประกอบด้วย ๑) อาวาสสัป
ปายะ ทีเ่ งียบสงบ สะอาด สวยงาม และมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกพืน้ ฐานให้กบั ผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้า
มารักษา ๒) โคจรสัปปายะ ไม่หา่ งจากชุมชนในการหาซือ้ หาสิง่ จ�ำเป็นมาใช้ในชีวติ ประจ�ำ
วัน ๓) ภัสสสัปปายะ กลุ่มพลังผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่กื้อกูลให้ก�ำลังใจกันและกัน ธรรม
มะหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความสุข เกิดปัญญา ร่างกายจิตใจของผู้ป่วยและญาติเป็นสุขมาก
ขึ้น ๔) ปุคคลสัปปายะ การได้อยู่ร่วมกันเหมือนเพื่อนร่วมทุกข์ ระหว่างผู้ป่วยมะเร็งและ
ญาติที่เป็นมะเร็งเหมือนกัน การได้อยู่ใกล้ผู้ท�ำการรักษา จิตอาสา เจ้าหน้าที่ที่เต็มไปด้วย
ความเมตตาต่อผู้ป่วย และต้องการให้ผู้ป่วยมีความสุข และหายจากอาการเจ็บป่วย ๕)
โภชนสัปปายะ มีอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ การรับประทานอาหารปลอดสารพิษ และการมี
แปลงผักปลอดสารพิษไว้รบั ประทาน รวมไปถึงยาสมุนไพรรักษาทีเ่ หมาะกับสุขภาพของผู้
ป่วยมะเร็ง และธรรมมะโอสถซึ่งเป็นยาทางใจที่ส�ำคัญ ๖) อุตุสัปปายะ อากาศที่บริสุทธิ์
บรรยากาศทีพ่ กั ร่มรืน่ ต้นไม้ให้รม่ เงาเย็นสบาย การสร้างบรรยากาศผ่อนคลายด้วยสระน�ำ้
และน�้ำพุโดยรอบสถานที่ เหมาะกับสภาพร่างกายคนไข้ตามหลักแพทย์แผนไทย ๗)
อิรยิ าบถสัปปายะ กิจกรรมทีม่ กี ารสับเปลีย่ นหมุนเวียน ให้ผปู้ ว่ ย ญาติผปู้ ว่ ยได้ทำ� กิจกรรม
เพื่อสุขภาพทางกายและใจที่ผ่อนคลาย มีความสุข
๕.๑.๓ การใช้ หลักพุทธธรรม
จากพุทธธรรมและอรรถกถาต่าง จากพระไตรปิฎก เมื่อเปรียบเทียบแล้วพบว่า มี
การใช้โยนิโสมนสิการ เพื่อเป็นการปรับสภาพจิตใจของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ให้มีความ
หวังกลับคืนมา มีการฝึกการเจริญสติในแต่ละวันโดยใช้มรณานุสติเป็นโจทย์เพื่อให้เกิด
ความตระหนักในภัยแห่งความตายที่จะเข้ามาในไม่ช้า ท�ำให้สามารถตัดห่วงกังวลได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น การน�ำสติปัฎฐาน ๔ มาใช้ชีวิตประจ�ำวันโดยมีสติระลึกรู้อยู่กับสภาวธรรม
ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อมีการเคลื่อนไหวทางกาย หรือขณะที่เกิดเวทนา ความเป็น
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กัลยาณมิตรเกือ้ กูลซึง่ กันและกันในวัดค�ำประมง การด�ำเนินตามเส้นทางมัชฌิมาปฏิปทา
เมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบวิถีพุทธพบว่า พิธีกรรมและ
ชีวิตความเป็นอยู่ การจัดการเพื่อดูแลผู้ป่วยที่วัดค�ำประมง สอดคล้องกับการดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายแบบวิถีพุทธ กล่าวคือ การดูแลรักษาประกอบไปด้วยความรัก ความเมตตา
และความเห็นอกเห็นใจ ทั้งผู้ที่ท�ำการดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงผู้ป่วยและญาติที่เข้ามา
รักษาตัวที่วัดค�ำประมง มีการฝึกฝนผู้ป่วยยอมรับความตายที่จะมาถึง ทุกคืนกับโจทย์ใน
การภาวนาว่า อีก ๙ นาทีจะเสียชีวติ และการเห็นสภาพความเป็นจริงของสังขารด้วยตนเอง
กอปรด้วยธรรมะทีห่ ลวงตาเทศน์ในแต่ละวัน ก่อการปล่อยวางทีละน้อยๆ จิตใจผูกพันจดจ่อ
กับสิ่งดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ ด้วยเห็นว่าชีวิตเป็นของที่ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน จึงด�ำเนินชีวิตใน
แต่ละวันด้วยการท�ำสิ่งที่เป็นกุศล เอื้อเฟื้อผู้อื่น โดยปราศจากความเคลือบแคลง เมื่อต้อง
เพือ่ เผชิญกับความเจ็บปวดจากอาการของโรคก็มเี สียงสวดมนต์รว่ มกันทีเ่ ป็นกุศล น้อมน�ำ
จิตใจให้สงบไปสูส่ คุ ติภมู หิ ากต้องถึงวาระสุดท้าย ปลดเปลือ้ งสิง่ ค้างคาใจซึง่ แฝงในพิธกี รรม
การต้มยาสมุนไพรด้วยการเขียนค�ำสารภาพความผิด และท้ายทีส่ ดุ หากถึงเวลาทีต่ อ้ งจาก
โลกนีไ้ ป ผูป้ ว่ ยได้มโี อกาสได้อยูใ่ กล้ชดิ กับบุคคลทีร่ กั ท่ามกลางกัลยาณมิตร และให้ผปู้ ว่ ย
ปล่อยวางสังขารคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบ
ส่วนพุทธธรรมของผูท้ ำ� การรักษา ผูร้ กั ษาได้นำ� พุทธจริยวัตรของพระพุทธองค์มาใช้
ในการดูแลผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ามารักษาตัวที่วัดค�ำประมง อันได้แก่ การไป
ตรวจเยี่ยมอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยมะเร็งตามเรือนพัก ดูแลเรื่องสุขอนามัยของสถานที่
โดยรวม สร้างขวัญก�ำลังใจ สอนธรรมะและการเจริญภาวนาแก่ผปู้ ว่ ยด้วยพรหมวิหารธรรม

๕.๒ อภิปรายผล
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๕.๒.๑ การจัดการเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ าย
การจัดการความทุกข์ของผู้ป่วยระยะสุดท้ายทั้งทางด้านกาย ใจ ที่วัดค�ำประมงมี
ความสอดคล้องเมื่อเปรียบเทียบกับหลักการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Principles
of palliative care) หรือ End of life care ถึงแม้ว่าในค�ำว่า End of life จะเน้นหนักไปเรื่อง
การดูแลช่วงท้ายของชีวิต อยู่บนแนวคิดคือเชื่อในคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ การดูแลที่มุ่ง
เน้นทีจ่ ะช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ ทีเ่ หลืออยูข่ องผูป้ ว่ ยให้ดขี นึ้ เท่าทีจ่ ะท�ำได้และช่วยผูป้ ว่ ย
ให้เกิดการตายอย่างมีศกั ดิศ์ รีเมือ่ วาระสุดท้ายมาถึง ซึง่ การดูแลของทีว่ ดั ค�ำประมงในเรือ่ ง
ของสัปปายะ ๗ ที่เกื้อกูล การฟื้นฟูสภาพทางกายและ ธรรมะโอสถที่เยียวยาจิตใจที่เศร้า
หมองให้เป็นสุขและยอมรับความจริง ล้วนมีสว่ นให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยทีย่ งั มีชวี ติ และ
ผู้ป่วยที่ใกล้เสียชีวิตมีความพร้อมและสามารถจากไปอย่างสงบ

หลักการของดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายในทางปฎิบตั ิ สามารถท�ำได้ตงั้ แต่ในระยะแรก
ของโรคพร้อมไปกับการรักษาหลักอืน่ ๆ ซึง่ หลักการส�ำคัญประกอบด้วย “๔ C” ดังนี้
๑) Centered at patient and family: ให้ความส�ำคัญกับตัวผู้ป่วยและครอบครัวเป็นหลัก
๒) Comprehensive : ครอบคลุมความต้องการทุกด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและจิต
วิญญาณ ๓) Coordinated : เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรทางแพทย์ ครอบครัว
และสังคม ๔) Continuous : มีความต่อเนือ่ งและการประเมินผลอย่างสม�ำ่ เสมอ เมือ่ เทียบ
กับวัดค�ำประมง ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง มีความสอดคล้องกับหลักการข้างต้นคือ
๕.๒.๑.๑ การดูแลยึดผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง โดยการออกแบบ
กิจกรรมทีห่ ลากหลาย ให้ผปู้ ว่ ยมะเร็งระยะต่างๆ และ ญาติสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ได้ตามสภาพร่างกายของแต่ละคน มีสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมเหมาะแก่การฟื้นตัวของ
สภาพร่างกาย ผู้ป่วยต้องมีญาติมาคอยดูแลเป็นการส่งเสริมในเรื่องของก�ำลังใจ
๕.๒.๑.๒ การดูแลที่วัดค�ำประมงครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณ โดยวัดค�ำประมงได้จัดบริบทให้เกื้อกูลต่อการดูแลแบบองค์รวมด้วย สัป
ปายะ ๗ ซึ่งสามารถดูแลผุ้ป่วยและญาติได้ทั้ง ๔ มิติ เช่น การดูแลสุขภาพกายด้วย อาหาร
สมุนไพร และ การออกก�ำลังกาย การดูแลจิตใจและจิตวิญญาณ ด้วยพุทธธรรม และมีการ
ท�ำกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างความผ่อนคลาย มีมิตรสัมพันธ์ความสามัคคีระหว่างผู้ป่วย
และญาติที่มารักษาตัวที่วัดค�ำประมง น�ำความคิดความเชื่อทางด้านศาสนาพิธีกรรมมา
ปรับใช้ในขั้นตอนการรักษา การท�ำกิจกรรมที่สอดแทรกด้วยเนื้อหาบทเพลงที่เสริมสร้าง
ก�ำลังใจ ให้ยอมรับความเป็นจริง จัดกิจกรรมสร้างเสียงหัวเราะให้ผ่อนคลาย เผชิญความ
เจ็บปวดโดยไม่โดดเดี่ยว รวมไปถึงการฝึกฝนเตรียมตัวตายอย่างสงบร่วมกันทุกๆ วัน
๕.๒.๑.๓ การปฏิบตั งิ านร่วมกันเป็นทีมสหวิชาชีพ ทัง้ จากภายในวัด โดย พระ และ
จากภายนอกมีความร่วมมือกันจากจิตอาสาแพทย์พยาบาลในการดูแลผู้ป่วย
๕.๒.๑.๔ การดูแลต่อเนื่อง โดยการจัดการดูแลผู้ป่วยหลังจากที่ไปดูแลตนเองต่อ
ที่บ้าน ในเรื่องยาสมุนไพรและการติดตามผลการรักษา
๕.๒.๒ แนวทางการใช้ พุทธธรรมในการดูแลผู้ป่วยที่วัดค�ำประมง
เมื่อทบทวนหลักพุทธธรรมในบทที่ ๒ ที่พระพุทธองค์ได้ดูแลภิกษุอาพาธกล่าวคือ
ในปูตคิ ตั ตติสสเถรวัตถุ เริม่ ต้นด้วยการเกือ้ กูลร่างกายของภิกษุไข้ได้รบั การดูแลให้สขุ สบาย
จากนัน้ จึงพร้อมทีจ่ ะรับฟังอมตธรรมจากพระพุทธองค์ ท�ำให้ทราบถึงความส�ำคัญของการ
ดูแลผู้ป่วยทางด้านร่างกายและจิตใจ
และจากแนวทางการช่วยเหลือผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายด้วยวิธแี บบพุทธ ทีพ่ ระอาจารย์
ไพศาล วิสาโล จากเครือข่ายพุทธิกา ได้ให้หลักการไว้ ประกอบด้วย ๑) การให้ความรักและ
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ความเห็นอกเห็นใจ ๒) ช่วยให้ผปู้ ว่ ยยอมรับความตายทีจ่ ะมาถึง ๓) ช่วยให้จติ ใจจดจ่อกับ
สิ่งดีงาม ๔) ช่วยปลดเปลื้องสิ่งค้างคาใจ ๕) ช่วยให้ผู้ป่วยปล่อยวางสิ่งต่างๆ และ ๖) สร้าง
บรรยากาศแห่งความสงบ
แม้ผู้ป่วยหลายรายในวัดค�ำประมง จะไม่ใช่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่จากไปขณะพัก
รักษาตัวที่วัด แต่ทางวัด ก็ได้ประยุกต์หลักพุทธธรรมและ หลักการต่างๆ เบื้องต้นมาดูแล
ผู้ป่วย ดังนี้
บทบาทของผู้รักษา ในการดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย ตัวผูร้ กั ษาทีเ่ ป็นพระสงฆ์ชว่ ย
ให้เกิดศรัทธาในเบื้องต้นได้ง่าย และเมื่อเผชิญโดยเฉพาะเรื่องของความจริงของ
ชีวิต คือการเกิด แก่เจ็บตาย การน้อมน�ำผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยให้เห็นความจริงของชีวิต
คือการสวดบทอิตปิ โิ สให้กบั ผูป้ ว่ ยทีก่ ำ� ลังจะเสียชีวติ ให้จากไปอย่างสงบ เมือ่ เทียบกับการ
ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในโรคอื่นๆเช่นโรคเอดส์ ที่วัดพระบาทน�้ำพุ จังหวัดลพบุรี ซึ่งก็มี
การน้อมน�ำผูป้ ว่ ยเอดส์ได้เห็นความจริงในลักษณะคล้ายคลึงกันโดยให้ผปู้ ว่ ยเอดส์ไปร่วม
งานฌาปนกิจของผู้ป่วยเอดส์ที่เสียชีวิต เป็นการระลึกถึงมรณานุสติเช่นเดียวกัน ดังก่อให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติภายใน และคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน
บทบาทของผู้ป่วยป่ วยระยะสุดท้ าย ผู้ป่วยต้องการอยู่อย่างไม่ทรมานจากการ
รักษามากนัก การเตรียมพร้อมการด้วยการเจริญมรณะสติ การมีโยนิโสมนิการในการ
ด�ำเนินชีวติ ด้วยปัญญา และการแวดล้อมด้วยกัลยาณมิตรทีเ่ กือ้ กูล การท�ำจิตใจให้ผอ่ งใส
และการสร้างกุศลอย่างสม�่ำเสมอ เหล่านี้เป็นส่วนที่ช่วยให้ร่างกายและจิตใจที่เศร้าหมอง
ผ่อนคลายและอยู่อย่างเป็นสุขมากขึ้น หรือแม้ว่าหากสภาพร่างกาย เข้ามาสู่วาระสุดท้าย
ของชีวิต การเตรียมความพร้อมดังกล่าว จะก่อให้เกิดความมั่นใจว่าการเปลี่ยนสภาวะไป
สู่การตาย ว่าตนเองสามารถผ่านพ้นไปได้
บทบาทแง่ ของในการจัดการดูแล ในการจัดการดูแลที่มีความสัมพันธ์กันทั้งใน
เรื่องของ กายและใจ สัปปายะ ๗ เป็นธรรมที่เหมาะแก่การเกื้อกูลตนให้พร้อมที่จะรับมือ
กับสภาพเจ็บป่วย และส่งเสริมให้ร่างกายและสิ่งเกื้อกูลภายนอกต่างๆ ที่ท�ำให้ร่างกายที่
เจ็บป่วยกลับมาแข็งแรงขึ้น ส่วนพุทธธรรมในการบรรเทาทุกข์ทางใจพุทธธรรมในการเตรี
ยมตัวตาย เป็นการท�ำให้จิตใจยอมรับกับความจริง คลายความเศร้าหมองเป็นทุกข์ และ
อยู่กับโรคที่ตนเป็นอย่างถูกต้องและเข้าใจ ส�ำหรับผู้รักษาที่ต้องดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วย
และคนรอบข้าง พุทธธรรมจึงเน้นไปในเรื่องของการเกื้อกูลด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยพรหม
วิหาร การยอมรับความเป็นจริงกับผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ ในทางทีไ่ ม่ได้เป็นไปตามทีเ่ ราปรารถนา
๕.๒.๓ ผลลัพธ์ ของการจัดการเพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ ายแบบองค์
รวม
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ผลลัพธ์ ทางกาย
ความรับรู้ต่อการเจ็บป่วยทางกาย หลังจากจากการที่ผู้ป่วยได้มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการด�ำรงชีวิตในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การรับประทานอาหารที่เป็น
ประโยชน์และยาสมุนไพรที่เกื้อกูลต่อกายสังขาร ผู้ป่วยบางท่านอาการทางกายเริ่มดีขึ้น
หลังจากเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และได้อยู่ในสภาพแวดล้อม คือรับ
ประทานอาหารได้มากขึน้ ก้อนเนือ้ นิม่ ลง ระบบขับถ่ายดีขนึ้ หน้าตายิม้ แย้ม สดชืน่ ไม่เศร้า
หมอง
ผลลัพธ์ ทางใจ การใช้หลักพุทธธรรม และความจริงเชิงประจักษ์ ให้ผู้ป่วยและ
ญาติ ยอมรับในความเป็นจริงของชีวิต มีความตั้งใจที่จะต่อสู้กับโรคร้ายอย่างมีความสุข
แต่ในขณะเดียวกันถ้ามีอาการลุกลามมากขึน้ ก็สามารถยอมรับและพร้อมทีจ่ ะจากไปอย่าง
สุขสงบ ผู้ป่วยญาติผู้ป่วยได้เห็นการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ในช่วงเวลาที่ท�ำการรักษาอยู่ที่
วัดค�ำประมง เกิดความเข้าใจในชีวิต เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน พร้อมที่จะยังประโยชน์
ให้กบั ผูอ้ นื่ ขณะทีย่ งั มีชวี ติ ซึง่ ถือเป็นการยกระดับการพัฒนามิตทิ างด้านจิตวิญญาณทีห่ า
ได้ยากยิ่ง
๕.๒.๔ จุดแข็งและข้ อจ�ำกัดที่พบ
จากหลักการของ Palliative สามารถสรุ ปได้ เป็ น ๔C ดังนี ้
๑) Centered at patient and family คือการให้ความส�ำคัญกับผูป้ ว่ ยและครอบครัว
เป็นหลัก โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของการรักษาบนพื้นฐานการตัดสินใจร่วมกันกับผู้
ป่วยและครอบครัว ซึ่งวัดค�ำประมงมีจุดแข็งในจุดนี้
๒) Comprehensive การให้บริการทีค่ รอบคลุมความต้องการทุกด้านของผูป้ ว่ ยทัง้
ร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ ให้ความส�ำคัญต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้ป่วย ศรัทธา
ทางศาสนา ซึ่งวัดค�ำประมงมีจุดแข็งในจุดนี้
๓) Coordinated คือการท�ำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ ต้องอาศัยความ
เชีย่ วชาญของบุคลากร ซึง่ ผูด้ แู ลหลักในการดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้าย มีความ
ขาดแคลน ท�ำให้ผู้ดูแลหลักท�ำงานหนัก ดังนั้น การประสานงานหรือการมีบุคลากรประจ�ำ
ที่มีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นในการดูแลผู้ป่วยในกรณีมีอาการหนัก หรือกรณีฉุกเฉิน จึงมี
ความจ�ำเป็น อย่างไรก็ดกี ารร่วมมือกันทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยในปัจจุบนั ก็
มีส่วนส่วนให้การท�ำงานร่วมกันในระยะยาวมีความยั่งยืน
๔) Continuous มีความต่อเนื่องในการดูแลผู้ป่วยและประเมินผลอย่างสม�่ำเสมอ
ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ผู้ป่วยอยู่ในวัดค�ำประมง กลับบ้าน หรือเสียชีวิตแล้ว ควรมีทีมในการ
ติดตามผล อย่างเป็นระบบ เพือ่ เป็นการตรวจสอบผลของการรักษาและให้ความช่วยเหลือ
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กรณีทผี่ ปู้ ว่ ย ญาติผปู้ ว่ ยประสบปัญหาและต้องการแก้ไข รวมไปถึงการปรับปรุงภายในตัว
องค์กร

๕.๓ ข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบาย
๑. ขยายการสร้างเครือข่าย พระภิกษุและโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายแบบองค์รวมทั่วประเทศ
๒. การจัดปรับปรุง การจัดการ สร้างให้มีทีมสหวิชาชีพจากหน่วยงานสาธารณสุข
เข้าไปร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
เชิงปฎิบตั ิ
๑. กิจกรรมกลางคืนบางกิจกรรม อาจใช้การสับเปลี่ยนกันในแต่ละวัน เพื่อไม่ให้ผู้
ป่วยนอนดึกเกินไป
๒. การใช้สื่อวีดีทัศน์ช่วยบางครั้งเพื่อลดภาระงานของเจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่มี
จ�ำกัด เช่นการออกก�ำลังกาย แต่อาจดูไม่เป็นธรรมชาติ แต่มขี อ้ ดีนอกจากลดความ
เหน็ดเหนื่อยของเจ้าหน้าที่ การให้ข้อมูลจะไม่ตกหล่น และก�ำหนดเวลาได้ชัดเจน
๓. หากคนป่วยพอจะบันทึกอาการหรืออารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นประจ�ำวันของ
ตนเองได้ ก็จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ออโรคยศาล ส�ำหรับในการวางแผนการรักษาต่อ
ไป

๕.๔ ข้อแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป

๑.ในการท�ำวิจยั ครัง้ ต่อไป หากมีการท�ำวิจยั ข้อมูลเพือ่ เปรียบเทียบโดยใช้เครือ่ งมือ
วิจัยที่สามารถน�ำมาเป็นเครื่องชี้วัด ดัชนีความสุข ของผู้ป่วยและผู้ดูแลระหว่างการรักษา
ทางการแพทย์แผนปัจจุบันเปรียบเทียบกับการแพทย์แบบองค์รวม
๒.ในการท�ำวิจัยโดยใช้หลักการของหลักสัปปายะ ๗ ประยุกต์การดูแลแบบองค์
รวมนี้กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายประเภทอื่น
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ราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
ข.ข้อมูลทุติยภูมิ
(๑) หนังสือ :
พระพรหมคุณาภรณ์. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ . พิมพ์ครั้ง
ที่ ๑๖.กรุงเทพมหานคร: เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์, ๒๕๕๑
________________. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้ง
ที่๑๖. กรุงเทพมหานคร: เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์, ๒๕๕๑
________________. พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สห
ธรรมิก จ�ำกัด, ๒๕๔๙
________________.สุขภาวะองค์ รวมแนวพุทธ. พิมพ์ครัง้ ที่ ๑๒ กรุงเทพมหานคร
: โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์จ�ำกัด, ๒๕๔๙.
________________. โพชฌงค์ : พุทธวิธีเสริมสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์อักษรสัมพันธ์, ๒๕๔๘
(๒) บทความ :
เต็ ม ศั ก ดิ์ พึ่ ง รั ศ มี . รศ.นพ. “สติ กั บ การระงั บ ปวด”, คณะแพทย์ ศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เติมศักดิ์ พึ่งรัศมี รศ.นพ., “การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธแี บบพุทธ”,.ใน
การดู แ ลผู้ ป่ วยระยะสุ ด ท้ า ย, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๒, (กรุ ง เทพมหานคร: โรงพิ ม พ์ อั ก ษร
สัมพันธ์(๑๙๘๗), ๒๕๕๐) :๑๕-๑๙.
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มโน เมตตานันโท เลาหวณิช นพ.ดร. “ธรรมะในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย”,
มูลนิธิชีวันตารั กษ์ . เครือข่ายพุทธิกาและองค์กรร่วมในเครือข่าย. “สรุปการเสวนาเครือ
ข่ายช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย ครั้งที่ ๖ เรื่อง “พุทธธรรมการการช่ วยเหลือผู้ป่วย
ระยะสุดท้ าย:แนวคิดและการปฏิบตั ”ิ
พระไพศาล วิสาโล, “การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ”,.ใน การ
ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย, พิมพ์ครัง้ ที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อกั ษรสัมพันธ์(๑๙๘๗),
๒๕๕๐), :๒๓๙-๒๕๑.
ณรงศักดิ์ ถีระวงษ์และคณะ งานประชุมวิชาการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาลและ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,”การรั กษาโรคมะเร็ง
ของอโรคยศาล”, วันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒
(๓) วิทยานิพนธ์ :
จุฑามาศ วารีแสงทิพย์ ดร.,“การฟื ้ นฟูคณ
ุ ภาพชีวติ ของผู้ป่วยไตวายเรือ้ รังระยะ
สุ ดท้ ายด้ วยธรรมบ�ำบัด”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓.
พระครูอินทสารวิจักษ์ อินฺทสโร (กิจไร่). ศึกษาการรั กษาโรคด้ วยยาสมุนไพร
และธรรมโอสถที่ปรากฎในคัมภีร์พระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหา
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๑.
พระณั ฐ กิ ต ติ อนารโท (ผุ ย เหง้ า ),“ศึ ก ษาหลั ก มรณสติ ใ นพระไตรปิ ฎก”,
วิทยานิพนธ์พทุ ธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๑.
นางศศิธร เขมาภิรตั น์,“การศึกษาเปรียบเทียบพุทธวิธใี นการดูแลสุขภาพแบบ
องค์ รวม กับการแพทย์ แผนไทย”,วิทยานิพนธ์พทุ ธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘.
นางสาวอัษฎางค์ สุวรรณมิสสระ,“ศึกษาไตรลักษณ์ ในการปฏิบตั วิ ปิ ั สสนาตาม
หลักสติปัฏฐาน ๔เฉพาะกรณี การปฏิบัตวิ ิปัสสนาภาวนา ๗ เดือน”,วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย),
๒๕๕๑.
แม่ชีกาญจนา เตรียมธนาโชค,“แนวการประยุกต์ หลักพุทธธรรมเพื่อการดูแล
รักษาสุขภาพ ในโครงการธรรมชาติบำ� บัดเพื่อชีวติ เป็ นสุขของเสถียรธรรมสถาน”,
วิทยานิพนธ์พทุ ธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
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วิทยาลัย), ๒๕๕๒.
วิไลลักษณ์ ตันติตระกูล ,“ปั จจัยที่มีความสั มพันธ์ กับความผาสุ กทางจิต
วิญญาณของผู้ป่วยมะเร็ งระยะสุดท้ าย”, วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต,
(คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ๒๕๕๒.
(๔) เอกสารที่ไม่ ได้ ตพ
ี มิ พ์
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.”คู่มอื
การดูแล
สุขภาพด้ วยการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก”
อโรคยศาล วัดค�ำประมง. “สมาธิบำ� บัดกับการรั กษาโรคมะเร็ง”
อโรคยศาล วัดค�ำประมง. “หนังสือที่ระลึกงานรั บพระราชทานปริ ญญาบัตร
วิทยาศาสตร์ ดุษฎีบณ
ั ฑิตพระปพนพัชร์ จิรธัมโม”
(๕) สารนิเทศจาก “World wide web (WWW)” กรมพัฒนาการแพทย์ แผน
ไทยและการแพทย์ ทางเลือก, http://www.dtam.moph.go.th/
อโรคยศาล วัดค�ำประมง, http:// www.khampramong.org
สถานที่ท่องเที่ยวน่ าสนใจในเขต อ�ำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
http://www.isantourism.org/info/s_tour_pannanikhon.shtml
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร http://
pineapple-eyes.snru.ac.th/alo/index.php?q=node/129
บ้ านคนรั กสุนทราภรณ์    พรานทะเล http://websuntaraporn.com/suntaraporn/lyric/postlyric.asp?GID=138
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก : รสแห่ ง
ความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่ง, http://www.dhammajak.net/book-somdej5/3.html
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ประวัติผู้วิจัย
นางสาวจรัสแสง ผิวอ่อน
๙ มิถุนายน ๒๕๒๓
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๕ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประสบการณ์ ในการท�ำงาน
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๙ มัคคุเทศก์ ดูแลเว็บไซต์
บริษัทเมืองโบราณ และบริษัทในเครือ
ต�ำแหน่ งหน้ าที่การงานปั จจุบนั พ.ศ. ๒๕๔๙ - ปัจจุบัน วิศวกรควบคุมคุณภาพ
บริษัท เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จ�ำกัด
มหาชน
สถานที่อยู่ปัจจุบนั
๕๓๕ ถนนพุทธรักษา ต�ำบลท้ายบ้านใหม่ อ�ำเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
เข้ าศึกษาเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๕๓
ชื่อ
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
การศึกษา
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