เที่ยวไป-เรียนรูไป (กรกฎาคม 2551)
อโรคยศาล : ความสุขของผูปวยมะเร็ง (ระยะสุดทาย)
หายหรือตายไมสําคัญ เทากับความสุขที่ตวั ผูปวยไดรับ
มุมมองของหลวงตา (พระปพนพัชร จิรธัมโม) ที่แตกตาง แตเขาถึงจิตใจอยางลึกซึง้ ของ
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย
“ชวงที่รูวาเขาเปนมะเร็งใหมๆ เหมือนปวยกันทั้งบาน เครียดมาก ทําใจไมได พอผาตัดแลว
กลับมาบานก็ยังไมดีขึ้น แตพอมาที่นี่รูสึกวาสบายใจขึ้น ทําใจไดวาคนเราถึงไมเปนมะเร็ง เมื่อถึง
เวลาก็ตองไป ตอนนี้ทุกคนก็สบายใจ เหมือนวาอะไรจะเกิดก็ตองเกิด” ถอยคํายืนยันที่สอดคลอง
กับมุมมองของหลวงตา จากน้ําเสียงบอกเลาสดใสที่เจือรอยยิ้มบนใบหนาของปาสมศรี โพธิ์ศรี
ภรรยาลุงสํารวย โพธิ์ศรี ผูปวยมะเร็งหลอดเลือดที่หอบสังขารวัย 57 ปจากเกาะสมุย มารักษาตัวอยู
ที่อโรคยศาล วัดคําประมง จังหวัดสกลนคร
"ถาตาย ผมก็จะไดตายกับผาเหลืองหลวงพอนั่นแหละครับ" ลุงสํารวย บอกดวยน้ําเสียงเปน
สุข ไมสิ้นหวังหรือหวาดหวัน่ ตอความตายเชนที่ผานมา
ศรัทธา สมาธิ และสมุนไพร
หลังจากตองทนทรมานกับมะเร็งรายในโพรงจมูก (Nasopharynx) อยูนานวันจนแทบทน
ไมไหว แมจะผานการรักษาหลากหลายวิธพี รอมยาหลายขนาน แตความเจ็บปวดก็มิไดทเุ ลาลง จน
ในที่สุดหลวงตาสะกดความปวดลุกขึ้นนั่งทําสมาธิ สวดมนต ใชธรรมะเปนที่พึ่ง เอาสมาธิเขาขม
ความเจ็บปวดควบคูกับการใชสมุนไพรบรรเทาอาการ จนสามารถพิชิตมะเร็งรายไดสําเร็จ จากนัน้
ไมนาน ศรัทธาและความหวังของญาติโยมผูปวยดวยโรคมะเร็งที่ทราบขาวจากทัว่ ทุกสารทิศก็เริ่ม
หลั่งไหลเขาสูวัดคําประมงอยางตอเนื่อง เปนจุดเริ่มกอเกิด “อโรคยศาล”
“การมาอยูตรงนี้มีแตกําลังใจ ไมเหมือนกับที่โรงพยาบาล ตรงนี้มันจะเปนธรรมชาติ เพราะ
เรารูวาเขามาหาเรานั้น หนักแลว เราจะทํายังไงใหความหนักของเขากลายเปนความเบา ทั้งกายและ
ใจ เบาทั้งจิตและวิญญาณ ผสมผสานกันไป ไมใชวาคุณตองหาอยางเดียวนะ แตเราบอกตอๆ วา เรา
ตองเตรียมตัวตายทุกคน อยางนอยนั่งสมาธิตรงนี้ ธรรมะก็จะบอกวา มา...เรามาเตรียมตัวตายกัน 9
นาทีจากนี้ไป วาเราจะอยูในโลกนี้เปนครั้งสุดทายแลว เขาก็จะรูแ ละเขาใจวา การเตรียมตัวตายและ
การเตรียมพรอมนั้นเปนสิ่งที่ดี พอเขาเขาใจซึมซับแลวตอมาอาทิตย-สองอาทิตย หนาตาที่ไมเคยยิ้ม
ก็จะยิ้ม มีความสุขแลว พอมีความสุข ขณะที่เราเทยา เราก็จะใหยาตามกระบวนทัศนตางๆ ไมใชวา
จะมีหมอเดียวนะ ยามีตั้งหลายตัว ซึ่งจะตองจัดสรรใหแตละคนแตกตางกันไป ตองคอยๆ ใหไป”

นองฟา หนึ่งในผูปวยมะเร็งที่เขารับการบําบัดบอกเลาถึงศรัทธาและความซาบซึ้งใจที่
หลวงตาใหความเมตตาเสียสละดูแลเอาใจใสเปนอยางดี ไดใสบาตร ฟงธรรม รับประทานสมุนไพร
นั่งสมาธิ เดินจงกรม ฝกชี่ไดนามิกส และไดหวั เราะ รูสกึ มีความสุขมาก เธอกลาวดวยน้าํ ตาคลอเบา
วา “นองฟาเลือกที่เกิดไมได แตตอนนี้นองฟาเลือกที่ตายไดแลวคะคือที่ วัดคําประมง”
หลวงตาเลาตอวา “เราตองจูนอารมณ เพราะวาคนที่ปว ยสวนมากอารมณจะ down ทั้ง
ครอบครัวเลย ตองดึงจิตเขาใหขึ้นมาทุกคน การที่ใจเขาจะมา มีธรรมะที่เราใหกับเขา เขาอยูที่เตียง
เขาก็ไดยินเสียงธรรมะที่เราเทศนไป ที่เราพูด เสียงดนตรี บทสวดที่เราใหเขาไป ใหเขาพนมมือ สงบ
จิตใจ จิตเขาก็เกิด เขาเริ่มปฏิบัติธรรม คนที่มาเฝาก็ปฏิบัติธรรม มาไหวพระ สวดมนต ใสบาตร ถา
คุณไมปฏิบัติธรรม คุณก็จะมีความทุกขในการอยูตรงนี”้
ผูปวยที่มาจะมีญาติมาอยูดวย บางคนมากันทั้งครอบครัว เพื่อคอยดูแลอํานวยความสะดวก
ในเรื่องอาหารการกิน การตมยา การพาไปสวดมนต นั่งสมาธิ โดยเฉพาะผูปวยที่ชว ยเหลือตัวเอง
ไมได จะตองมีญาติมาดูแลอยางใกลชิด เพราะทางวัดจะไมมีบุคลากรมากพอที่จะดูแลผูปวยทุกคน
อยางทั่วถึงได โดยเฉพาะในชวงเวลาหัวค่ํา จะมีการอบรมสมาธิและสวดมนตภาวนา จากนั้นจะจาย
ยาสมุนไพรตามอาการของโรค นัดหมายลางพิษและตมยา ถาผูปวยไมสามารถมารวมกิจกรรมไดก็
ตองใหญาติผปู วยมารายงานอาการของโรคแทน และรับยาใหผูปว ยดวย
การที่มีญาติมาอยูดวยและคอยดูแลนีย้ ังเปนผลดีทางดานจิตใจ เพราะทําใหเกิดความรัก
กําลังใจ และความผูกพันในครอบครัวมากขึ้น เนื่องจากผูปวยเองก็ไมรวู าจะอยูไดนานสักเทาใด
ญาติจึงชวยเปนกําลังใจไดอยางมาก ชวยตออายุใหผูปว ย ถึงแมจะตองตายก็จะตายไดอยางสงบและ
เปนสุข ในขณะที่ญาติเองก็ไดธรรมะและความสุขใจติดตัวกลับไป
“เราไมตองสนใจวากินยาหมอแลวจะหายหรือไม เพราะเรื่องการกําหนดลมหายใจ การใช
ออกซิเจน การใชอุณหภูมิในการอบไอน้ํา ในทางการวิจัยอาการปวยจะดีขึ้น ทําใหเซลลมะเร็งมีการ
แบงตัวนอยลง เมื่อเรามีออกซิเจนมากขึ้น หรืออุณหภูมสิ ูงขึ้น หรือรับประทานอาหารที่เปนดาง มี
จิตใจที่สงบ ก็ชวยใหอาการดีขึ้น คือเอาทุกวิธีการของแพทยทางเลือกมารวมกัน”
การบําบัดรักษามะเร็งในอโรคยศาลจึงใชเพียงความศรัทธา สมาธิ และสมุนไพร มาผสาน
ความสุข บรรเทาความทุกขใหกับผูปวยและญาติไดอยูกบั มะเร็งอยางมีสติ
มหัศจรรย พลังใจ .. จิตอาสา
“จิตอาสาปละ 1 วัน” เปนโครงการหนึ่งในอโรคยศาล เพราะสวนใหญผูปวยที่มาทีน่ ่ี
มักจะเปนผูปวยที่เขาขั้น “โคมา” แลวทั้งนัน้ ลักษณะการดูแลของอโรคยศาลนั้น ไมไดอยูที่จะ
รักษาโรคใหหาย หรือทุเลาเบาบางลงไปแตเพียงอยางเดียว หากแตอยูท ี่สามารถตอบสนอง ความ
ตองการตามธรรมชาติของผูปวย ที่ตองการความเขาใจชีวิต และมีความสุขในชวงที่เจ็บปวย ถาหาก
ตองเสียชีวิตก็ขอใหไปอยางสุขสงบ โดยอาศัยบุคลากรที่มี “จิตอาสา” มาเปนผูดูแล

นายแพทยศิริโรจน กิตติสารพงษ จากโรงพยาบาลรักษสกล จังหวัดสกลนคร หนึง่ ใน
แพทยอาสาสมัครที่อโรคยาศาลเลาวา “ภารกิจสวนใหญของการมาที่นี่จะเปนการใหกําลังใจคนไข
ถามีทั้งหลวงตา และแพทย พยาบาลแผนปจจุบันเขามาชวยดูอยูเรื่อยๆ คนไขจะรูสึกอุนใจ แลวเรา
ก็จะไดใหการดูแลทางดานจิตใจคนไขดวยวาเขาไดปฏิบตั ิธรรมไหม ไดรับประทานอาหารถูกตอง
ไหม ไดออกกําลังกาย หรือฝกปฏิบัติทางธรรมชาติบําบัดถูกหรือเปลา เราก็จะเปนคนเช็คเขาดวย”
คุณหมอบอกอีกดวยวา ไดเห็นหลวงตาทุม เทเสียสละทําใหเกิดศรัทธา และไดลงมาสัมผัส
ดวยตนเอง ซึง่ การมาเปนแพทยอาสาตองอดทนและตอสูกับความคิดของตนเองที่เรียนการแพทย
แผนตะวันตกมา ตองเปดใจศึกษาไมตดิ ยึดในความคิดเดิม ดูผลลัพธและความสุขของผูปวยเปน
ที่ตั้ง ผูมาดูแลก็มีความสุขดวย สําคัญอีกสิง่ หนึ่งคือตองยืนหยัดไมทอถอย
ศรัทธาที่เกิดขึ้นในอโรคยศาลไมไดเกิดเฉพาะกับผูปว ยและญาติ หากแตยังไดเกิดกับ “จิต
อาสา” ที่กาวเขามาดวยแรงศรัทธา และไดรับการบําบัดรักษาทางพฤติกรรม ความคิดและจิตใจไป
พรอมๆ กับผูปวยดวย
ธฤตวัน อุเทศ หรือนองเจีย๊ บ พยาบาลอาสาสมัครที่มาชวยดูแลดานอาหารบําบัด กลาววา
ถึงแมจะสับสนในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพที่ตนเองทําอยูตองใชความรูทางวิชาการ แตการ
ทํางานที่อโรคยศาลใชหวั ใจในการดูแล และมีสิ่งที่ประทับใจหลายอยาง เชน การที่คุณหมอศิริ
โรจนคุยกับผูป วยใหใชพลังจากฝามือในการชวยบําบัด และผูปวยบางคนก็นําไปใชสามารถลดกอน
แข็งที่ทวารหนักได เปนมิตใิ หมที่นอกเหนือจากความรูที่ไดเรียนมา
มหัศจรรยที่เกิดจากพลังใจทีช่ วยใหหลายๆ คนหายขาดจากมะเร็งราย ดวยศรัทธา ธรรมะ
สมุนไพร และจิตอาสาที่เบงบานเติมเต็มหัวใจของความมนุษยใหกับทุกชีวิตในอโรคยศาล
“ธรรมยอมรักษาทุกข อยากใหการปวยเปนมะเร็งนั้น เปนการปฏิบตั ิธรรมของเราดวย
แลวมะเร็งจะไมทําใหเรามีความทุกข แตมะเร็งจะทําใหเรามีความสุข อาจถึงขั้นมรรคผลก็ได ...
ตราบใดทีย่ ังหายใจอยูยงั มีความหวังไดเสมอ” หลวงตาฝากทิ้งทายไวดวยรอยยิ้ม
ทานใดที่สนใจจะไปบําบัดรักษาดวยตนเอง หรือพาญาติไป หรืออยากจะไปดวย “จิต
อาสา” ติดตอโดยตรงไดที่อโรคยศาล วัดคําประมง เลขที่ 20 หมู 4 ต.สวาง อ.พรรณานิคม จ.
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