บทแทรก
กระทูแพทย – กระทูธรรม
ในวาระโอกาสที่อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
เขามารวมประชุมปรึกษาหารือและดูแลเยี่ยมเยียนผูปวยมะเร็งทีอ่ โรคยศาล
วัดคําประมง เวลา ๑๗.๐๐ น ถึง ๒๐.๐๐ น.
..............................
เจรืญพรเพื่อนเครือขายที่เมตตาถึงเสมอ
หลวงตาขอเพิ่มเติมในประเด็นของคุณหมอศิริโรจนฯอีกวา
ในความคิดเห็นของทานทานคิดวาเมืองไทยเรานาจะมี อโรคยศาล ทั่วทุกภาคของประเทศหรือไม
ถาทานคิดวามีเราควรจะดําเนินงานอยางไร
ถาทานคิดวาไมนาจะมีเพราะเหตุไร
(โปรดตอบกอน10โมงเชาของวันที่ 7 กุมภาพันธ 2551)
ทุกคําตอบทุกปญหาของทานมีความหมายและคุณคาอยางยิ่ง
1.ทานมีเปาหมายอยางไรในการทํางาน ( ทานอยากใหเกิดอะไรขึ้น ในสังคมไทยดานการเยียวยา
รักษาโรคมะเร็ง) แตถาทานมองกวางกวาการรักษาโรคมะเร็ง ก็ใหแยกตอบมาทั้ง 2 ดาน
2.ทานทําอยางไรจึงจะถึงเปาหมายนั้น(ความคิดสวนตัวเทาที่จะเปนไปไดพอสังเขป)
3.ปญหาที่ทานพบในการทํางาน และขอเสนอแนะในการแกไขปญหานั้น(ไมเกิน 3 ปญหา)
สงมาที่ ppp@khampramong.com ; akekitty@hotmail.com ถาเปนไปได กอนเที่ยงวันที่ 7 กพ.
2551
สุดทายนี้ ขอขอบคุณเครือขายทุกทาน ที่เมตตาตออโรคยศาลและชาวสกลนครดวยดีตลอดมา
ขอแสดงความนับถือ
น.พ.ศิริโรจน กิตติสารพงษ

ความเห็นที่(๑)
นองหมอเอกคะ
อุปสรรคยอมเกิดขึ้น ตั้งอยู และมีทางแกไขพัฒนาไมรูจบ ถายังมีลมหายใจ อยูกับศีล สมาธิ และปญญา
ขอเปนกําลังใจแมอยูหางไกลกัน
พี่อุษา

ความเห็นที่(๒)
เสียดายคะที่ไมไดไปแตสงใจไปชวย มีเคาวาจะไปวัดอีกในวันที่ 16 นี้กับหมอเกิ้ลคะ หมอ
เกิ้ลไปชวยหลวงตา แตหนูอยากไปลางพิษจัง เครียดๆ หนูไมคอยมีความรูทางดานการแพทย
มีความรูดานสุขภาพแคหางอึ่ง แตเห็นดวยกับ หมอสกลนะคะ ดีใจที่คุณหมอศิริโรจนทุมเท
ชวยใหคนที่ทุกขเพราะหมดทาง อยางนอยยังมีทางเลือก และทรมานนอยลง คงไมใชชวย
ผูปวยมะเร็งแคคนสกลเทานั้นคะแตทั้งประเทศก็วาได ขอเปนกําลังใจใหทั้งคุณหมอและ
หลวงตาคะ จะทํางานของตัวเองใหดีที่สุดมีโอกาสคงไดไปชวยนะคะ
มณี วรรธนเจริญกิจ
พุทธิกา
ความเห็นที่ (๓)
สิ่งที่อยากเห็น
1.ทานมีเปาหมายอยางไรในการทํางาน (ทานอยากใหเกิดอะไรขึ้น ในสังคมไทยดานการ
เยียวยารักษาโรคมะเร็ง) แตถาทานมองกวางกวาการรักษาโรคมะเร็ง ก็ใหแยกตอบมาทั้ง 2
ดาน
ตอบ 1.1 อยากเห็นอาสาสมัครสุขภาพในหมูบาน
โดยการนําบุคคลที่มีพนื้ ฐานความรูอาจจะเปน ป.ตรี หรือมีประสบการณในการรักษา
โรคมะเร็งหรือเปนหมอสมุนไพร ที่ชาวบานทองถิ่นใหความเชื่อถือ (รายละเอียดหรือ
ขอกําหนดตองวากันอีกครั้ง)
นําบุคคลเหลานี้มาใหความรู ใหการอบรมแบบติว

เขม ตามขั้นตอน วิธกี ารที่ถูกตอง โดยการกํากับดูแลของรัฐ อาจจะไมถึงขั้นรักษา แตเปน
ผูมีหนาที่ประสานและแนะนําไดบาง (อยาบอกวาเขาเปนหมอเถื่อน)
เหตุผลเพราะบุคลากรดานนี้มีนอย เครื่องมือก็นอย การผลิตบุคลากรดานนี้ก็ตอง
เขมขน จึงผลิตมาไมไดมาก ดังนั้นการมีอาสาสมัครสุขภาพ จึงจะเปนมือเปนขาและเปนผูมี
จิตอาสา ชวยเหลือในระดับหนึ่ง อาจแนะนําวา ถามีอาการแบบนี้ นะ ใหมาที่วัดคํา
ประมง หรือ ติดตอ ที่ โรงพยาบาลนี้ กับใคร (หนาที่ตองกําหนดอีกครั้ง)
1.2 ขณะเดียวกันก็ตองมีการรวมกลุมบุคลเหลานี้ อาจเปนกลุมทาแร กลุมอากาศ
อํานวย กลุมพรรณานิคม มีประธาน รองประธาน เพื่อประสานจับมือความเปนจิตอาสาให
แนนแฟน มีเปาหมายในการทํารวมกันอยางชัดเจน
1.3 ขณะเดียวกันก็อยากใหหนวยงาน หรือสถานศึกษาที่มีคนหนุมสาวเยาวชน ที่
เราอยากจะใหเปนคนรับผิดชอบตอสังคมในอนาคต ใหเขาออกมาเปนผูฝกงานดานนี้
บาง (เรามีแตฝกงานตามอาชีพ แตประเทศไทยไมมีนโยบายฝกรับใชสังคมเลย ) ดังนั้น
ผูบริหารที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาตองมีนโยบายแนวใหม คือตองกําหนดในขอบังคับ
ของสถานศึกษาวา ในหนึ่ง ป ตองใหมีการออกไปรับใชสังคม กี่วันแลวใหออกเกรด ให
ดวย (ไมไดแปลวาการรับใชสังคม เชนไปดูแลผูปวยเปนความผิดกฏหมายแลวศาลสั่งใหไป
ทํานะ)
1.4 ขณะเดียวกัน ก็อยากใหบริษัทเอกชน หางรานนําพนักงานไปรับความรูและ
ชวยเหลือสังคมดวย บริษัทใดนําไปเปนรูปธรรมบอย ๆ ใหลดภาษีให ครั้งละ 10 เปอรเซ็น
ตามอัตรา
1.5 อยากใหมีศูนยมะเร็งประจําจังหวัด รัฐบาลใดๆ ก็ไมเคยคิดเรื่องนี้เลย มีแต
ปวยแลวก็ใหผูปวย งมเข็มไปหาทีร่ ักษาเอาเอง ทําไมไมมีรัฐบาลใด ตั้งงบมาให เชน อีสาน
เหนือ ตั้งไวที่สกลนคร ปตอไปตั้งเพิ่มอีกในจังหวัดอื่น (ไมจําเปนตองเลือกเมืองใหญ ยิ่ง
อยูไกลความเจริญจิตใจยิ่งสงบ อยูใกลวัด ปฎิบัติธรรมไดดวยยิ่งดี ) เปนระยะทั่ว
ประเทศ ซัก 5 ป ครบหมด ตั้งรถไฟฟาใหแตคนกรุงเทพเดินทางไปมา ตั้งงบรักษาคนปวย
ทั่วประเทศไมไดเชียวหรือ

1.6 อยากใหมีสถาบันวิจัยสมุนไพรที่ตอตานมะเร็งโดยตรงทุกภาคของประเทศ ให
นําบุคลากรหมอพื้นบาน หมอยา แมแตหมอคาถาอาคม ก็ตองใหเกียรติ เชิญเขามาออก
ความเห็นและใหถายทอดประสบการณ ทั้งภูมิปญญาที่สั่งสมกันมานาน แลวนํามาวิเคราะห
วิจัย หาตัวยา แนวทาง วิธีการที่เปนองคความรูใหมจากภูมิปญญาดั้งเดิม มีเงินทุนสนับสนุน
อยางพอเพียง
2.ทานทําอยางไรจึงจะถึงเปาหมายนั้น(ความคิดสวนตัวเทาที่จะเปนไปไดพอสังเขป)
จากคําตอบขอ 1.1 คุณหมอที่เปนสาธารณะสุขตําบล อําเภอ จังหวัด และทาน
รัฐมนตรี ตองสั่งการเปนวาระแหงชาติ
1.2 สาธารณะสุข ตําบล อําเภอ ตองรายงานจังหวัด นําสรุปใหรัฐบาล
เปนผลงาน
1.3 ผูอํานวยการของทุกแหง ทุกระดับ โดยนโยบายของทาน
รัฐมนตรีวาการ (บอกวาทานจะเปนรัฐมนตรี ทานแรกที่ตอสูเอาชนะมะเร็ง ในระยะ 4
ป เพราะไมเคยมีรัฐมนตรีทานใดพูดมากอนเลย สาบาน)
1.4 เจาของสถานประกอบการนาจะดีใจเพราะ ไดลดภาษีลง แถมไดรับ
ใชสังคม และเปนการโปรโมทกิจการของตนเองดวย
1.5 นําขอมูลเสนอรัฐบาลครับ
1.6 สภาวิจัย และกระทรวงที่เกี่ยวของทุกแหงรวมมือกัน
3.ปญหาที่ทานพบในการทํางาน และขอเสนอแนะในการแกไขปญหานั้น(ไมเกิน 3 ปญหา)
มีปญหาหลายอยางมาก จนบางครั้ง ก็เบื่อหนาย อยากจะตัดชองนอยหนีไป
อยูปาภาวนาหาวิมุติธรรม แตก็ทิ้งความเมตตาอันเปนที่ตั้งของพระโพธิสัตยไปไมได จึงขอ
นําเสนอปญหาดังนี้
1.ความไมจริงใจในการทํางานที่ไมจริงจังและตอเนือ่ ง ของสมาชิกกลุม เหลือ
คนทํางานจริงไมกี่คน
2.สมาชิกที่ตั้งใจทํางาน แตรายไดมีนอย จึงตองมีผูสนับสนุนอยางจริงใจดวย
3.ปญหาการคอรัปชั่นที่ดูจะซึมเขาไปในใจของคนไทย

4.ทุกหนวยงานที่ออกนโยบายหรือแผนปฎิบัติงาน มักจะคิดแตได
ทํากิจกรรม หากไมคํานึงถึงผลประโยชนที่จะไดรับเปนรูปธรรมอยางแทจริง
สิ่งที่ควรมีอยางยิ่งและอยางรวดเร็วที่สุด และตองเปนวาระแหงชาติ
โดยคณะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง คือ อโรคยาศาลประจําภูมิภาคหรือประจําทุกจังหวัด
ในประเทศไทย
พรรคการเมืองใดเสนอนโยบายนี้ จะนําญาติพี่นองลูกหลานประมาณ 150 คน กาลงคะแนน
บัตรโทนตลอดไป สาบาน
ฤาษีเอก อมตะ
ความเห็นที่( ๔ )
ผมคิดวาการสาธารณสุขยุคใหม จะไมใช pathogenesis แตเปน salutogenesis (ไมใชเริ่มจาก
หา "พยาธิกาํ เนิด" แตเปนจาก "สุขภาวะกําเนิด") และไมใชโดย hospital-center ไมใช
patient-center แตเปน human center เพราะลําพัง patient-center ก็ยังเปน passive action ไมใช
การสาธารณสุขเชิงรุก
ตองเริ่มจากการใหความสนใจ ความสําคัญ ตอชีวิต สุขภาวะ กันอยางจริงจังในสังคม เริ่มจาก
ตนเอง คนรอบขาง และเพื่อนๆ ที่ทํางาน
ปญหาคือ "คนไมคิดใครครวญสิง่ ที่เห็น ไมพูดสิ่งที่คิด ไมทําสิ่งทีพ่ ูด ไมเห็นสิ่งทีทํา" จะแกก็
คงเปนเริ่มจากคิดใครครวญสิ่งที่เห็นตําตา พูดจากใจไมเสแสรง ทําในสิ่งที่ตนเองพูดออกไป
ทําอะไรไปก็นํามาพิจารณา
ผมไปไมไดครับ ก็ขอแยมแตเพียงแคนี้
เมตตา
สกล(นพ.ดร.สกล สิงหะ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)

ความเห็นที่ (๕)
Dear Luang Ta:
I am sorry to use English. I am now in Fukuoka working with The Japanese priest,
JeKan whom you met at the AIC-HHC Conference in KKU. He runs an end of life care
center. He will get in touch with you to get the Japanese volunteer group to come to
arokayasala. i am very happy to see his work. To me, I think it is important to have
hospice care in every region of Thailand for the quality of life of the terminally ill
patients and their family.
The KKU group will come back on Febuary8th, I will get in touch with you later.
Krab namasakarn ka,
Earmporn
กราบนมัสการ หลวงตาที่เคารพ
ดร.เอื้อมพร กําลังอยูที่ฟูกูโอกะ ญี่ปุน จะกลับเมืองไทย 8 กพ.2551แลวจะติดตอหลวงตา
ภายหลัง เจขานบาทหลวงญี่ปน กําลังทําศูนยการดูแลผูปวยระยะสุดทาย จะสงอาสาสมัคร
จากญี่ปุน มาอโรคยศาล ดร.เอื้อมพรมีความสุขมากที่เห็นการทํางานของบาทหลวงเจขาน
เปนสิ่งสําคัญมากที่จะมี hodpice ทุกภาคของประเทศไทยสําหรับผูปวยระยะสุดทาย
เรียบเรียงโดย หมอเอก
ญี่ปุนยังไมไดมาวันที่ 8 กพ.หรอกครับหลวงตา
ความเห็นที่ (๖)
ความเห็นของหมอศิริโรจน เครือขายดี๊ดี และอาสาสมัครอโรคยศาลวัดคําประมง
เปาหมาย

ตองการใหคนมีความสุข ตามอัตภาพที่มี สังคมมีน้ําใจ ชวยเหลือเกื้อกูลกัน แมวาจะไมรูจัก
กัน มีเวลาวางสรางสรรคสิ่งดีๆ
ผูปวยมีความสุข มีทางเลือกในการรักษา ไมถูกบังคับ ถาตายก็ตายแบบสงบ ยิ้ม
ทําอยางไร
โดยเริ่มที่ตนเอง ทําเปาหมายชีวิตใหชัดเจน แลวเดินไปที่เปาหมายนั้นไมวอกแวก ทํา
อยางมีความสุข
เมื่อมีความสุขก็ไมตองทนทํา ก็ไมตองถามวาสําเร็จหรือยัง เพราะมีความสุขอยูแลว
โดยเปนตัวอยางที่ดีของ คนในครอบครัว คนในที่ทํางาน ในเครือขาย
คนในหมูบาน ดูแลกัน ถาเหลือบากวาแรงก็เปนอนามัย โรงพยาบาล หรือหนวยงาน
สนับสนุนอื่นๆ หนวยงานเหลานี้ ควรสนับสนุนทรัพยากรไปที่ภาคประชาชน เชน เงิน
เครื่องมือ ความรู หนังสือคูมือ สื่อ ทักษะการอบรม และเปนพี่เลี้ยงที่นารัก
เปนสิ่งแวดลอมที่ดีของคนอื่น บอกสิ่งดีๆใหคนอื่นรู ถาบอกแลวเขาไมรู ก็หาโอกาส
บอกเรื่อยๆ พาไปดู ใหลองสัมผัสเอง ไมบังคับใหเชื่อ ไมตําหนิติเตียน
หาโอกาสขยายเครือขาย จาก 1 เปน 2 , 2 เปน 4
มีเวทีที่จะบอกใหคนอื่นรู ใหเครือขายรู เชน สถานีวิทยุ website ใครทําอะไรก็รายงาน
ใหรู รวมกันชื่นชม
ปลูกฝงเด็กๆใหพวกเขาซึมซับตั้งแตเยาววัย พาเด็กๆมาเรียนรูดวย เปนสวนหนึ่งใน
หลักสูตรทองถิ่น หมายถึงหมูบานหรือโรงเรียนควรพาเด็กมาสัมผัส หรือมาพรอมพอแมปูยา
ตายายดวย ไมใชมาเฉพาะตอนปวย
ไมตื่นเตนกับเครื่องชี้วัด สถิติใดๆ evidence base ก็เปน evidence ที่ปรากฏชัดในใจเรา
อยูแลว

ปญหาและอุปสรรค
อยูที่เราใจรอนเกินไป ลงแรงนอยไดผลมากไมนาเปนไปได ตองคอยๆเปนคอยไป
เปดเวทีใหผูอื่นสัมผัสสิ่งที่ดีงามนอยเกินไป สวนมากไดแตฟง ไมคอยไดสัมผัส เชน การชวย
ใหคนใกลจะสิ้นชีวิตไปอยางสงบเปนเรื่องที่ดี แตการสัมผัสประสบการณแบบนี้ของแพทย
พยาบาล ยังนอยเกินไป ทั้งๆที่เห็นอยูทุกวัน ถามีอาจารยผูใหญ พรอมเครือขายไปเยี่ยม
โรงพยาบาล คุยกับผูปวยและญาติใหเห็น คนในโรงพยาบาลมาเรียนรูและ feed back ดวยก็
จะเกิดการสัมผัสประสบการณดีๆมากกวาการไปนั่งฟงวิชาการ
ถอดหัวโขนของแพทยพยาบาลแลวสวมวิญญาณมนุษยดูบาง คุยกับคนไข จะพบกับสิ่งดีๆ
เชนกัน
ลองทํางานโดยไมมีคาตอบแทนบาง เชนมาเปนอาสมัครที่วัดคําประมง ปละ 1 วัน จะพบกับ
สิ่งดีๆเชนกัน เจานายก็เปกโอกาสใหลูกนองทําความดีเพื่อความดีบาง
ใชเงินของแผนดินในการสรางคนนอยไป ยังเนนที่วัตถุ ควรยกยองโครงการที่สรางคน
มากกวาโครงการสรงวัตถุ
มีอโรคยศาลทุกภาคทัว่ ประเทศไทยเปนเรื่องที่ดีมาก เพราะเปนสิ่งที่ผูเปนคนปวยก็มีความสุข
ผูมาชวยเหลือผูปวยก็มีความสุข กลับมองไปดูที่เปาหมาย ก็เพื่อมีความสุข ...ก็เดินถึงอยูทุก
วันอยูแลว
ความเห็นที่ (๗)
จากคุณลูกน้ํา(สุธรรมา) กระทรวงสาธารณสุข
นมัสการ...หลวงตาปพนพัชร
เนื่องจากลูกน้ํา ไปเขารวมประชุม ในวันที่ 7 ก.พ.51 ไมได จึงขอสงแนวคิดเห็นเพื่อ
จะเปนประโยชนตอผูปวยมะเร็งตอไปดังนี้

1. เปาหมายในการทํางาน ในการรักษาเยียวยาผูปวยมะเร็ง อยากใหเกิดอะไรกับ
สังคมไทยการเยียวยารักษาโรคมะเร็ง นั้น
ลูกน้ําคิดวาเปาหมายสูงสุดก็คือ อยากใหผูปวยชวยยืดอายุของผูปวยใหนานที่สุด และ
ใหผูปวยมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแกรงตอสูกับโรครายไดอยางกลาหาญ แบบองครวม โดย
วิธีการรักษาแบบการแพทยแผนไทยผสมผสานกับการแพทยแผนตะวันตกไดอยางลงตัว ใน
อนาคตอยากใหบรรจุการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาลภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อสืบสืน
วัฒนธรรมไทยตอไป และการรักษาผูปวยมะเร็งดวยการแพทยแพทยแผนไทยยังเปนการ
สรางขวัญกําลังใจใหผูปวยและญาติใหมีความใกลชิดกันอีกดวย (เตรียมตัวใหพรอมกอน
ตาย)
2. ทําอยางไรถึงจะถึงเปาหมายนั้น
ลูกน้ําคิดวา การไปถึงเปาหมายนั้นตองใชความขยันอดทน เพราะมีปญหาอุปสรรค
มากมายที่จะไปถึง แตถาเราชวยกันทุกฝายในสังคมไทยการชวยเหลือผูปวยมะเร็งจะ
ขับเคลื่อนไปไดไกล และสืบตอไปถึงลูกหลาน
ชวยกันเผยแพร วิธีการรักษาแบบการแพทยแผนไทย เชน สมาธิบําบัด และการ
รับประทานยาสมุนไพร กวดนวด ดนตรีบําบัด เปนตน ถามีผลดีตอผูปวยแลวก็จะบอกกัน
ปากตอปาก
3. ปญหาที่พบ และขอเสนอแนะ
ปญหาที่พบในตอนนี้ คือ การรักษาผูปวยมะเร็งดวยการแพทยแผนไทยยังมี
เครือขายนอยแหงในประเทศไทย และประชาชนขาดความรูความเขาใจ และหันมาเลือก
วิธีการรักษาดวยการแพทยแผนไทยเปนวิธีสุดทายแลว พรอมทั้งยังขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทยดานการแพทยแผนไทยและแผนปจจุบัน ในการเยียวยารักษาโรคมะเร็งอีกดวย

ความเห็นที่ (๘)
เรียนคุณหมอศิริโรจนและนมัสการหลวงตา เครือขายกัลยาณมิตร
ตองขอแสดงความกังวลใจเล็กนอยที่ไมไดไปรวมประชุมที่วัดคําประมงไดในวัน
ตรุษจีน(Chinese New Year) ผมคิดวาใจผมนั้นเขาใจในความรูสึกตางๆของคุณหมอศิริโรจน
ตั้งแตวันที่เราจะจากกันดวยความหวงใยในชีวิตของผูคนที่ทรมานดวยโรคเรื้อรังตางๆเมื่อได
ฟงเพลงเพือ่ ชีวิต(ชีวิตใครชีวิตมัน-เปนคําพูดของลูกนองและเพื่อนรวมงานสมัยที่เปน
ขาราชการอยูบานนอกตระเวณเดินทางอยูแถวชายแดนพมาผมจําเขามาอีกทีมันกินใจดี)คุณ
หมอศิริโรจนเปนคนเลือก สถานที่ และบรรยากาศในการคุยกันกอนกลับกรุงเทพฯเปน
รานที่อยูใกลสนามบินสกลนคร แลวคุณหมอก็สรุปประเด็นวา(Theme)มีอยู 3 เรื่องที่นาทํา
เกี่ยวกับ Palliative Care โดยเฉพาะดูแลผูปวยมะเร็ง ประการที่ 1 ดานจิตใจใหความหวังแก
เขาหากเขาไมมีความหวังที่จะอยูในโลกนี้ตอไป เพราะมันเปนบาป จิตอาสาของอ.สกล อาจ
ชวยไดถึงแมวาไมใชทั้งหมด ประเด็นเปนสิ่งที่คุณหมอพูดที่เหลือในประโยคนี้ผมใหสีสรร
มากกวา ประการที่ 2 เรื่องอาหารและภาวะโภชนาการของผูปวย หรือที่หลวงตาเรียกวาโภชน
บําบัดเรื่องนี้ทานน.พ.ลือชา วนรัตน ทานอธิบดี ทานคลุกคลีอยูกับงานโภชนาการหลายป
สมัยที่อยูกรมอนามัยผมทราบเรื่องนี้ดีผมเปนลูกนองทานมากอน และวันที่พวกเราชีวันตา
รักษและเครือขายกัลยาณมิตรนมรรคคาแหงความรักและความสุขไปพบทานในวันนั้น ทาน
พุดวา คงหมายถึงหนวยงานของทานที่รับผิดชอบขาดแคลนบุคลากรถาหมายถึงทานตองการ
ขาราชการผมยินดีสมัครกลับเขารับราชการใหม ที่คุณหมอศิริโรจนกลาวมาในที่นี้คงหมายถึง
ระดับเพื่อนๆนองๆในสถานีอนามัย(เดิม)กับพยาบาลบรรจุใหมซึ่งอาจจะไมมีประสบการณ
กับงานเชิงรุก สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาอะไรทํานองนั้นเหมือนที่สสส.ทําอยูทุกวันนี้ เอาเงิน
ภาษีจากเหลาและบุหรีท่ ี่ทําใหเกิดสาเหตุของโรคมะเร็งปจจัยหนึ่งแมเปนบางสวน แต
บางครั้งก็ไมตายหลังจากบริโภคไปนานๆกลับตายดวยโรคอื่น
ประการที่ 3 เรื่องการออกกําลังกายงายกวาเรื่องDiet คุณหมอณรงค สายวงศ ผอ.กอง
โภชนาการ ทานพูดใหผมฟงที่โรงแรม กอลฟ สปา ปทุมธานีชวงอาหารมื้อเย็นทานบอกวา
ทานวัลลภ ไทยเหนือ บอกกับทาน ซึ่งผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข ในอดีตที่ผานมาถึงการ

ใสเสื้อเหลืองและเตนแอโรบิกที่สนามหลวง แตผมวาแอโรบิกมันหนักเกินไปสําหรับผูปวย
มะเร็ง โยคะก็จะเหมาะกับผูปวยเบาหวานมากกวา สําหรับผมคิดวาแคการหายใจแบบ
Chidynamics
ก็นาจะเพียงพอ สวนเรื่องสมุนไพรของหลวงตาก็ใหองคการเภสัชที่คลองสิบ ปทุมธานี ติด
กับสถาบันมหาวชิราลงกรณไปติดตอพี่นอย คุณประเสริฐ แลวทําตลาดและสงเสริมการขาย
แบบครีมหนาเดง จริงๆ แลวที่ทางวัดคําประมงมีที่ปลูกสมุนไพรพอสมควรหากสถานที่ไม
พอ ก็ขอรองใหองคการเภสัชมีที่ติดเขาอยูชลบุรีรวมมือกับเกษตรอําเภอ ทํา Tissue
Culture ขยายพันธุสมุนไพร พูดแบบคนเคยทํางานในมูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา
รวมทั้งการเปดสอนการนวดแบบเบาๆคนไขไมเจ็บเนื้อเจ็บตัวแตคลายเครียดแบบสปา
เมื่อวันที่ 7 ก.พ.51 ผมอยากไปพบคุณหมอและหลวงตาพูดกันแบบ ชาวบาน
(informal)ถาหากวาผมอยูนครสวรรคผมคงเอารถไปเองแลวอาจจะมีนองๆชวยกันขับไปออก
ชุมแสงเขาเพชรบูรณและสูขอนแกนและสกลแตทางบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด(มหาชน)นัด
ใหผมไปสงหนังสือ ธรรมะ 5 ศาสนาในการดูแลผูปวยระยะสุดทายจํานวน 750 เลม (ฝาก
ขาย)ที่ศูนยกระจายสินคา(กิ่งแกว)หลวงตาและคุณหมอมีหนังสืออะไรจะฝากขายก็สงมาที่ผม
ไดคุณหมอฟนสารชายังสงมาใหผมชวยขายเล็กนอย หลวงตาคงเลาใหคุณหมอศิริโรจนฟง
ไดดีคําพูดของอาจารยหมอประเวศ วะสี บรรยายใหเครือขาย สสส. ที่โรงแรมมิราเคิล แก
รนด (31 /01/51)
สุดทายนี้อะไรก็ตามจะสรางไดตองเริ่มที่ฐานสรางเครือขายกอน
แลวใหยอดคือผูบริหารกระทรวงฯบอกกับนักการเมืองวาตองทํากันจริงๆจังๆ เหมือนใน
ยุโรปและอเมริกา ใชเวลา 30 ป(เติมเอง) ผมคนตัวเล็กชวยโครงการของสสส.อยูครับ เปน
โครงการเล็กทีมงาน 10 คน คุณหมอลองใช Search Engine Google หรือ Yahoo ก็ได คนคํา
วา Cancer Love Sugar และ Fat and Cancer อะไรทํานองนี้ดูซิครับถาเคยแลวก็คงเขาใจ
โครงการเชิงรุกทางดานแผนงานอาหารของสสส.เชิงรุก ผมทํา"โครงการพัฒนาขนมไทย"
ลดหวาน มัน เค็ม ใชงบประมาณ 500,000 บาท พี่สงา ดามาพงษ(KU 28)โฆษก กระทรวงฯ
ใหผมชวยเปนที่ปรึกษาโครงการ อีกโครงการหนึ่ง ก็นาทําปลูกปาสมุนไพรเอานักศึกษา
อาสาสมัครมาชวยกันปลูกปาสมุนไพรที่วัดคําประมง ตองมองทุกมิติทั้งดาน เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ประวัติศาสตรการเปนชุมชนดั้งเดิมอโรคยาศาลา สมัยพระเจาชัยวรมัน อาณาจักร

ขอมเดิมในแผนดินอิสาน ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงสังคมได อะไรก็ไดที่ผูปวยตองการถือเปน
Palliative Care
ดวยจิตคารวะ
นําพล
083-1366843,089-1031808
089-8127606,Fax.029510242
ความเห็นที่ (๙)
ผมคงไปเขารวมงานไมได
แตมีขอเสนอแนะสองสามประการครับ
ขอแรก ในเรื่องแผนพัฒนากําลังคนของ สาสุข มียุทธศาสตรที่ตองการพัฒนาการแพทยแผน
ไทย แตแผนที่มีเปนแผนแบบ สมัครเลน คือ พัฒนาแพทยแผนไทย แบบที่เอาไวใชในบาน
เทานั้น แตไมมีการพัฒนาแพทยแผนไทย ใหทํางานคูกับแพทยแผนปจจุบัน ใน ชุมชน ทั้งๆที่
ปจจุบัน สธ ประสบปญหาขาดบุคลากรทํางานใน สถานีอนามัย แตแผนที่รองรับคือ การ
ผลิต พยาบาล ไปอยู สอ เอาพยาบาลจบใหม ที่ไมเคยเรียนเรื่องการรักษาไปรักษาผูปวยใน
สอ แตไมมีนโยบาย รับ แพทยแผนโบราณใหเขาทํางานใน สอง
ขอสอง คือ การขาดการสนับสนุน การผลิต แพทยแผนโบราณที่เปนรูปธรรม การผลิตยังมีอยู
ในวงจํากัด
ขอสุดทาย คือ ยังขาดการวิจัยดานนี้ อยางมาก ทําใหขาดความนาเชื่อถือ การวิจัย ไม
จําเปนตองทําแบบหรู เพียงแคการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบก็นาจะพอ
นพ.อรรถพล

ความเห็นที่(๑๐)
เรียน เครือขายทุกทาน
นายแพทยลือชา วนรัตน อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกและ
นายแพทย เทวัญ ธานีรัตน ผอ.กองการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธาร ณสุขและคณะ
เดินทางมาถึงอโรค ยศาลเวลาประมาณ 17.00 น. หลวงตาปพนพัชรจิรธัมโม ทีมงานอโรคยศาล
นายแพทยชรัตน วสุธาดา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นายอํานาจ พวงสาลี
นายอําเภอพรรณานิคม นายแพทยพัฒนพงษ ผอ.รพ.พระอาจารยฝน อาจาโร นายแพทย
วรรณกร ผอ.รพ.พังโคน คณะแพทยอาสา แพทยหญิงสุดารัตน แพทยประจํารพ.เตางอย
นายแพทยศิริโรจน กิตติสารพงษ รพ.รักษสกล, นายกอบต.สวาง และคณะ ผูปวยและญาติ
ผูปวยอโรคยศาล คณะพยาบาลอาสาสมัคร ไดตอนรับเขารวมประชุม ในมหาวิหาร หลังจาก
กราบพระรัตนตรัยแลว นายอําเภอพรรณานิคมกลาวตอนรับ คณะผูปวยรวมรองเพลงอโรคย
ศาล
นองฟา ผูปวยมะเร็งรังไข ,ผูปวยมะเร็งทอน้ําดีและ ผูปวยมะเร็งตับ พูดถึงความรูสึกวาทุกข
ทรมานจากการปวยและการรักษาดวยการผาตัด ฉายแสง ใหเคมีบําบัดและไมมีความหวัง
ชัดเจนกับผลการรักษาวาจะหายหรือไม จนไดมารับการบําบัดที่อโรคยาศาล หลวงตาใหความ
เมตตาเสียสละดูแลเอาใจใสเปนอยางดี ไดใสบาตร ฟงธรรม ทานสมุนไพร นั่งสมาธิ เดินจงกรม
หัวเราะ ฝกชี่ไดนามิกส รูส กึ มีความสุขมาก อยากใหทานอธิบดีสนับสนุนอโรคยศาลดวย อยาก
ใหมีอโรคยศาลทุกภาคของประเทศ เพื่อสะดวกตอการเดินทางจะเปนประโยชนตอคนไทย
ทั้งหมด
ตอนหนึ่งนองฟาไดกลาวดวยน้ําตาคลอเบาวา
“นองฟาเลือกที่เกิดไมไดแตตอนนี้นองฟาเลือกที่ตายไดแลวคะคือที่
วัดคําประมง”
ญาติผูปวยมะเร็งปอดเปนพยาบาลวิชาชีพอยูรพ.ศูนยอุดรธานี กลาววารูสึกประทับใจใน
ความเมตตาของหลวงตาตั้งแตโทรศัพทติดตอพาพอมารักษา หลวงตาไมใหเกรงใจคิดเสียวา
หลวงตาเปนพี่ หลังนําพอมารักษาไดเห็นการดูแลแบบองครวมจากการสัมผัสจริงที่นี่ ซึ่งไมเคย
พบในโรงพยาบาล ความมหัศจรรยของสมาธิบําบัด สมุนไพร และการบําบัดโดยรวม ทําใหพอ
อาการดีขึ้นและมีความสุขมาก เห็นวาเปนทางเลือกที่ดีทางหนึ่งที่ควรสนับสนุน
ทานอธิบดีกลาวใหกําลังใจและชื่นชมในการดําเนินงานของอโรคยศาล

หลวงตาใหคณะแพทยอาสากลาวถึงความรูสึก น.พ.ศิรโิ รจนกลาววา การมาเปนแพทยอาสา
ตองอดทนและตอสูกับความคิดของตนเองที่เรียนการแพทยแผนตะวันตกมา ตองเปดใจศึกษา
ไมติดยึดในความคิดเดิม ดูผลลัพธและความสุขของผูปวยเปนที่ตั้ง ผูมาดูแลก็มีความสุขดวย
และตองยืนหยัดไมทอถอย เห็นหลวงตาทุมเทเสียสละทําใหเกิดศรัทธา และไดลงมาสัมผัสดวย
ตนเอง ไดดื่มสมุนไพรรักษามะเร็งดวย 5 หมอ ไมมีอันตรายและสุขภาพดีขึ้น เห็นผลการ
เปลี่ยนแปลงในตัวคนไขวาบําบัดแลวดีขึ้นจริง ถึงเสียชีวิตก็เสียชีวิตโดยสงบ เปนหลักฐานเชิง
ประจักษตอตนเอง เปนทางเลือกที่ดีมากทางหนึ่งของผูปวยมะเร็งที่แพทยควรจะรู การมี
ทางเลือกในการรักษามากยอมดีกวาทางเลือกจํากัดแตในโรงพยาบาล อยากใหเกิดเครือขาย
ประชาชนในการบําบัดรักษาในระดับหมูบาน โดยมีหนวยงานของรัฐเปนผูสนับสนุนขอมูล
การบริการ วัสดุอุปกรณ การสงตอ
พ.ญ.สุดาพันธกลาววา เปนแพทยอาสาวันอังคาร(น.พ.ศิรโิ รจนเปนแพทยอาสาวันศุกร)เห็น
วาแพทยควรใหขอมูลผูปวยมากขึ้นในการรักษาเชนการผาตัดควรอธิบายถึงวิธีการและผลลัพธ
ที่จะเกิดขึ้นหลังผาตัด แพทยสวนใหญใหเวลากับผูปวยนอยไปโดยเฉพาะผูปวยระยะสุดทาย
ตนเองชอบการดูแลแบบองครวมและพยายามทําใหเกิดการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบองครวม
ในโรงพยาบาลเตางอย
น.พ.พัฒนพงษ กลาววาเห็นความตั้งใจจริงและการทุมเทของหลวงตาเกิดความศรัทธา และ
เปนผูสนับสนุนอโรคยศาลทั้งบุคคลากร การตรวจ lab การสงตอ และการใชสิทธิของผูปวย
เห็นวาควรพัฒนาใหเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลที่มีอยู และสามารถใชสิทธิในการรักษาได และ
ดานบุคคลากรควรมีการหมุนเวียนมาชวยเหลืออยางเปนระบบ
น.พ.เทวัญ ผอ.กองการแพทยทางเลือกเห็นวาอโรคศาลเปนตัวอยางที่ดีในการรักษาแบบ
แพทยทางเลือกและพยายามผลักดันใหเปนศูนยสมาธิบําบัดแหงแรกของประเทศ ตนเองไมได
ทําอะไรมากมายแตเปนที่ปรึกษาใหหลวงตามาตลอด เชนการทําหนังสือสมาธิบําบัดกับการ
รักษาโรคมะเร็ง(เลมสีน้ําตาล) เปนผูตรวจสอบตนฉบับดวย
น.พ.วรรณกร กลาววาตนเปนศัลยแพทยที่ทานอธิบดีสมัยที่ทานเปนนายแพทยสสจ.ที่
สกลนครสงไปเรียน เพิ่งรูจักอโรคยศาลเปนครั้งแรกรูสึกประทับใจและชื่นชมในการดําเนินงาน
ของหลวงตา ไมวาจะเปนการกอสราง ตลอดจนการดูแลรักษาผูปวย เห็นวาเหมือนเปน
โรงพยาบาลอีกแหงหนึ่ง ผูปวยมะเร็งก็เหมือนอาจารยพวกเรา ควรชวยเหลือกันและพัฒนาการ
วิจัยใหเปนที่ยอมรับของคนทั่วโลก อยากสนับสนุนใหเกิดเครือขายการดูแลโรคมะเร็ง และจะ

เสนอทางเลือกนี้ใหผูปวยมะเร็งตอไป
น.พ.ชรัตน กลาวชื่นชมในการดําเนินงานของ

“อโรคยศาล ทําชื่อเสียงใหกบั จังหวัด”
เปนทางเลือกที่ดีของผูปวยมะเร็งทางหนึ่ง
ที่ควรสนับสนุนตอไป
คุณธฤตวัน อุเทศ หรือนองเจี๊ยบ พยาบาลอาสาสมัครมาชวยดูแลดานอาหารบําบัด กลาววา
ถึงแมจะสับสนในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพที่ตนเองทําอยูตองใชความรูทางวิชาการ แตการ
ทํางานที่อโรคยศาลใชหัวใจในการดูแล และมีสิ่งทีประทับใจเชน น.พ.ศิริโรจนคุยกับผูปวยให
ใชพลังจากฝามือในการชวยบําบัดและผูปวยบางคนก็นําไปใชสามารถลดกอนแข็งที่ทวารหนัก
ได เปนมิติใหมที่นอกเหนือจากความรูที่เรียนมา
คุณเจริญศรีฯ พยาบาลอาสาสมัครอีกคน พยายามเขามาชวยหลวงตาเรื่อยๆ ชวยทําสถิติ
โรคมะเร็งที่อโรคยศาลให
ตัวแทนจากกรมพัฒนาแพทยทางเลือกฯ(คุณวงเดือน จินดาวัฒนะ-ภรรยาคุณหมออําพล
จินดาวัฒนะ) กลาววาลักษณะอโรคยศาลคลายกับการดําเนินงานของฉือจีท้ ี่ไตหวัน คือมีนักบวช
เปนผูนําและมีอาสาสมัครเขามาชวยทํางาน

ชื่นชมการทํางานของอโรคยศาลและอยากสนับสนุนการทํางานตอไป
(สําหรับความคิด เห็นของผูไมไดมา คือ ดร.เอื้อมพร ดาวกระจาย มข. ดร.สกล สิงหะ มอ.
อ.วรวิทย ตงศิริ วท.เทคนิค สกลนคร คุณอุษา อาสาสมัครชวยเหลือผูปวยมะเร็ง และคุณ
ลูกน้ํา หลวงตาพิมพแจกใหในที่ประชุม ของอ.น.พ.อรรถพล สุคนธาภิรมย ณ พัทลุงและคุณนํา
พล สงมาทีหลังจะแนบ file รวมมาดวย)
จากนั้นหลวงตาใหพร แลวพาทานอธิบดีและผูติดตามไปเยี่ยมผูปวยตามตึก ดูบานดิน และ
สถานที่กอสรางสถาบันญาณสิทธิธรรมโอสถบําบัด แลวกลับมาที่ตึกอโรคยศาล สงทานอธิบดี
เดินทางไปพักในเมืองสกลนครเวลาประมาณ 20.00 น.

ขอสรุปที่ไดจากการมาเยี่ยมของทานอธิบดีและคณะ
1.อโรคยศาลเปนทางเลือกที่ดีทางหนึ่งของผูปวยมะเร็ง
มีน.พ.วรรณกร ผอ.รพ.พังโคนมาเปนแนวรวมอีกคนหนึ่งเปนอยางนอย
2.ควรพัฒนาระบบอาสาสมัครใหเปนจริงและมีบุคคลากรเพียงพอ โดยความรวมมือทุกภาค

สวนชวยสนับสนุนอาสาสมัคร
3.ควรมีงานวิจัยสนับสนุนผลการดูแลผูปวย
4.ควรมีการขยายอโรคยศาลใหทั่วถึงในประเทศ
5.ทําระบบเครือขายใหเขมแข็ง เชื่อมโยงกัน ทัง้ ภาคราชการ เอกชน ใหถึงระดับหมูบาน
นาจะเปนการดูแลสุขภาพของผูปวยมะเร็งอยางยั่งยืน
น.พ.ศิรโิ รจน กิตติสารพงษ เขียนรายงาน

ความเห็นที่(๑๑X
ขอคิดความเห็นของทานอธิบดี
อโรคยศาล วัดคําประมง ต. สวาง อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร
ผมและคณะผูบริหาร กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย และ การแพทยทางเลือก
ไดมาเยี่ยมชม และ เรียนรูกิจการของวัดคําประมง ในการนําศาสตรและความรูทางการแพทยแผนไทย
และธรรมบําบัดตามหลักของพระพุทธศาสนา มาบําบัดรักษาผูปวยมะเร็งตางๆ ดวยเมตตา กรุณาสูงยิ่ง
ไดผลดีโดยทําใหผูปวย และญาติไดพนทุกข หรือ บรรเทาอาการไปได สามารถอยูกับ
“โรครายไดอยางไมทุกขทรมาน มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น”
ทุกสิ่งทุกอยางทุกสถานที่ของวัดแหงนี้สะอาดเรียบรอยมากสะทอนถึงจิตใจอันสะอาดบริสุทธิ์ของผู
ครอง และผูม ารวมใชและใหบริการในที่นี้เปนอยางดี คณะฯไดเรียนรูและชื่นชมกับคุณูปการที่วัดแหงนี้
ในการนําของ “หลวงตา” เปนอยางยิ่ง ขออนุโมทนาสาธุ และขอบพระคุณที่ไดใหโอกาสในการมาเยีย่ ม
ชมไว ณ ที่นี้

(นพ.ลือชา วนุรัตน)
๗ ก.พ. ๕๑
๒๐.๐๐ น.
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

ความเห็นที่ (๑๒)
ขอบคุณ คูณหมอมากคะที่แจงขาวใหทราบ
การประชุมของเครือขายนาจะเสร็จสิ้นไปแลว ดวยดี
ขอแสดงความคิดเห็นในฐานะที่เปนคนไทย ที่ไดรับบริการจากรัฐ ในสังคมแบบไทยๆ ใน
อนาคตคงจะเปนคนปวยเหมือนคนอื่นๆ
1.การไดรับการดูแลจากรัฐ โอกาสนอยมาก จากอดีต ถึง ปจจุบัน ในอนาคตประชาชนก็ตอง
พึงเงินในกระเปาของตนเองอยูดี
2.ในขณะนี้ตัวเองเปนคนทํางานบริษัท ดีกวาที่อื่นตรงที่เบิกไดหมดเฉพาะตัวเราเอง ไมมี
ครอบครัวเลย ไมไดนึกถึงตรงนั้น ตอนนี้อายุมากขึ้นมาคิดไดก็ปาไป 40 ที่คิดเรื่องออมปวย
ไขวาสําคัญแลวแตบางคนถึงแมจะไมไดแตงงาน แตก็ตองรับผิดชอบ พอแม ในปจจุบัน
ประเทศไทยเจริญกวาเมื่อ 30 ปที่แลวมากจากที่เติบโต และเห็นมา การไดรับการพยาบาลก็ยัง
นอยเหมือนเดิม อนาคตก็คิดวาริบรี่เชนกัน
3.คนไทยในวัยแข็งแรงคิดวาเรื่องนี้ไกลตัว จึงไมคิดออมในสวนนี้ เอาเงินไปเที่ยว ดื่ม กิน
ดีกวา โดยเฉพาะพวกทํางานประจํา พวกมีรายไดตนๆของประเทศนี่แหละคะ
โดยสวนตัวคิดวาเปนไปไมไดคะที่จะไดรับบริการจากรัฐในการเยียวยาผูปวยมากๆ ตองสราง
สังคมกันเองตองขอโทษคุณหมอดวยนะคะที่ไมสามารถสรุปแยกเปนประเด็นชัดได แตก็เคย
อยูในกลุมที่เคยชวยเรื่องบริจาค สงฆอาพาธ ชวยกันเปนครั้ง ไมไดติดตามผลจริงจัง
เปนการรักษาในโรงพยาบาลสมัยใหมคะ ก็มีปญหามากคะทํากันมาปกวาแตก็หยุดไปไดแลว
1 ป เงินที่ชวยกันมายังเหลืออยูเลยคะ
สวนการรักษาตัวเองตอนนี้ไดตมยาสูตรของวัดคําประมงดื่มคะ ไดหมอที่ 3 แลว

หมอ 1+2 คุณแมมาตมให จิตใจแยตอนแรก (เปนคนที่กลัวตายคะ) ก็รอลุนเดือนหนาที่
ตองไปพบหมออีกครั้งก็แลวกันคะ
เมื่อไปซื้อ ยา และหมอตมตางๆ ก็นึกถึงที่วัดวาจะมีหมอดินอยางไรใบใหญขนาดนั้น
ไหนจะยาอีก ซื้อที่ไหนในอิสาน ถาคนไขทกุ คนมีภาระในการซื้อหมอตมเองก็แยแลว
สวนยาไปซื้อที่รานเจากรมเปอ ไมแพงคะ ชุดละ 125 บาท
เมื่อปลายเดือนไป นครพนม ไปสกล เรื่องงาน กับที่ทํางานนั่งรถรวมเลยไมสามารถจะเขา
ไปที่วัดได คุณหมอมีอะไรใหชวยก็บอกไดเลยนะคะ
ดวยความนับถือ
วิลาวัลย WilawanT@pttep.com
หมายเหตุ;หมอดินซื้อที่เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
ความเห็นที่ (๑๓)
เรียน กัลยาณมิตรทุกทาน
เพื่อโปรดทราบและขอความคิดเห็นดวยคะ เพื่อการขับเคลื่อนอยางถูกยุทธวิธี และดีตอ
ทุกฝาย ไมกระทบกระเทือนผลประโยชนอื่นๆของชาติ โปรดชวยกันระดมความเห็น และ
ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ เชนแง กฎหมาย ผลกระทบตอเศรษฐกิจ เชิงพาณิชย ความเชื่อมั่น
ของตางชาติตอการคุมครองทรัพยสินทางปญญา การเขาถึงยาและการบําบัดรักษาของผูปวย
ในประเทศ การควบคุมการตั้งราคายาและบริการที่ยุติธรรม การทบทวนการแกไขบัญชียา
แผนหลัก ใครควรเปนผูรับผิดชอบหลักในการทําเรื่องตางๆ การประชาสัมพันธเรื่อง CL
ตอกลุมผูปวยที่เกี่ยวของโดยเฉพาะผูปวยมะเร็ง ถึงเวลาของการขับเคลื่อนรวมพลังของกอง
การแพทยทางเลือก และแพทยแผนไทยหรือยัง ในการเขาสูการเบิกจายไดกับนโยบายของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือตั้งกองทุนวิจัยการบําบัดรักษาแบบ

พื้นบาน ฯลฯเราเปนเพียงกลุมอาสาสมัครเล็กๆ กําลังกาย กําลังทรัพย กําลังปญญานอยนิด
และไมมีอํานาจใดๆ จึงทําไดแตประคับประคองใหกําลังใจเพื่อนๆดวยกัน เมื่อเขาฟนตัวแลว
ก็รวมทําบุญกุศลรวมกัน และชวยกันขับเคลื่อนการปองกันPrevention ทําเรื่อง
Awarenss รณรงคตานภัยมะเร็ง ใหทุกฝายตระหนักถึงผลกระทบอันใหญหลวงของ
มัน หนทางอันเลวราย อุปสรรคที่ผานมาเปนผล จึงนําทั้งเหตุ และผล มาเปนอุทาหรณใหคน
ยังไมเปนอยาไดเปนเหมือนเรา และเปนกําลังใจกับนองใหมอยาทําจิตหดหู และใหเห็นถึง
หนทางที่เราอยูกับโรครายอยางสันติไดอยางไรขออยาใหฝรั่งเขาดูถูกเราที่ไมสามัคคีกัน และ
ยังไมรวมตัวกันทําอะไรสักที ไมยอมกัน อิจฉากัน ดูถูกกีดกันคนไทยดวยกันเองที่ลุกขึ้นมา
ทําอะไรในมิติใหมๆ แตสรรเสริญเห็นคนตางชาติดีกวา หากเราไมประสงคใหใครมาพูด
วา Shame On You !!!!!........ตื่นเถิดชาวไทย อยามัวหลับไหลลุมหลง.................. ชอบเพลง
ของคุณหรัง่ จัง......รัก..เธอ..ประเทศไทย.........
นับถือ
กลุมบัวดลใจ
กลุมปูรูรักสามัคคี
กลุมอายุบวร
ความเห็นที่(๑๔)
นับเปนนิมิตรหมายอันดีที่ทุกฝายใหความสําคัญตอเรื่องการประคับประคองผูปวยโรคมะเร็ง
โดยมี อโรคยาศาลเปนศูนยกลางในการระดมความคิดเห็นเมื่อวันที่ 4 กพ ซึ่งเปนวันมะเร็ง
สากล World Cancer Day ตัวแทนกลุมปูรูรักสามัคคี กลุม อายุบวร และกลุมบัวดลใจ ชมรมชี่
ไดนามิคสฯ ไดเขากราบคารวะพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ และรวมถือสัจจะอธิษฐาน
ขอให คนไทยรักและเมตตาตอกัน พยายามฟนฝาอุปสรรคตางๆ ดวยความวิริยะ อดทน ใช
สติ และปญญาในการพิจารณาความจริงแหงชีวิต เพื่อจะไดปฏิบัติใหถูกกับโลก สังคม และ
สภาวะเศรษฐิกิจ และชวยกันพัฒนาองคความรู เพื่อละอวิชชาตางๆ จะไดเขาถึงธรรมะใน
ที่สุด ดวยการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนจวบจนวาระสุดทายของชีวิตดวยความเบิกบาน

หลังจากนั้น ตอนบาย คุณสายชล และดิฉัน เกิดความจําเปนโดยไมไดตั้งเนื้อตั้งตัวรับแจงจาก
มูลนิธิคุมครองผูบริโภค และเครือขายเพื่อนมะเร็งจากระยอง ตองไปเปนตัวแทนของผูปวย
มะเร็ง เขาประชุมอยางกระทันหันกับ บุคคลากรตางๆ ณ หองประชุมของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่กระทรวงสาธารณสุข พรอมกับ ตัวแทนมูลนิธิเขาถึงโรคเอดส
และ ตัวแทนผูติดเชื้อเอชไอวี หมอชาวบาน ฯลฯ เพื่อพบและสะทอนปญหา และเหตุที่ตอง
สนับสนุนการทําเรื่อง CL ยาโรคเอดส และมะเร็ง กับ คณะตัวแทนของ World Health
Organization, United Nation ซึ่งก็ไดแคใหขอมูล ยังไมมีผลสรุปใดๆ ในการจะรับการ
สงเสริม สนับสนุนอยางเปนทางการประการใด จาก WHO เขาฝากแตวา ใหพวกเราทํา
Domestic Debate กันใหเรียบรอยและทําตามขั้นตอนตางๆ พูดแบบบัวไมใหช้ําน้ําไมให
ขุน ซึ่งดิฉันเห็นดวย และขอฝากใหเขาพิจารณาเรื่องความชวยเหลือ NGO ที่ทําเรื่องมะเร็ง
โดยไมไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล หรือองคกรใดๆดวย ซึ่งเขาคงจะตองคิดและเราก็ตอง
ติดตองตามประสานงานใหไดมาซึ่งความชอบธรรม สิทธิ และมนุษยธรรมเมื่อวานนี้ 8 กพ
คุณสายชล ไดเปนตัวแทนผูดูแลผูปวยมะเร็งของชมรมชี่ไดนามิกส ไปรวมยื่นเอกสารถึง
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคนใหม ทานไชยา สะสมทรัพย ซึ่งคงจะมีเรื่องตองติดตามกัน
ตอไปจึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดชวยกันใหกําลังใจ สงเสริมซึ่งกันและกันนะคะ
แมอยูหางไกล ขอเปนกําลังใจแก อาสาสมัครอโรคยาศาลทุกทานคะ ทาน ศีล ภาวนา
พี่อุษา
กลุมบัวดลใจ
ความเห็นที่ (๑๕)
อยูกับมะเร็ง

ที่อโรคยศาล วัดคําประมง สกลนคร

ชัยณรงค กิตนิ ารถอินทราณี

(นสพ.กรุงเทพธุรกิจ อาทิตยที่ 27 มกราคม 2551)
ถาคุณปวยเปนมะเร็งระยะสุดทาย แลวมีคนบอกวา "หายหรือตายไมสําคัญ ขอใหชีวิตมี
ความสุข" แคนี้คุณก็รสู ึกอบอุนใจ อโรคยศาลในจังหวัดสกลนคร คืออีกทางเลือกแบบองค
รวม ในการรักษาโรคราย ตามแนวคิดของพระอาจารยปพนพัชร จิรธัมโมบางครั้งบางคราว

สิ่งที่คนเราไมไดคาดคิดอยางไรโรคภัยไขเจ็บ ก็มักมาสะกิดเรียกแบบไมทันตั้งตัว อยางใคร
ตอใครหลายคนที่ถูก 'โรคมะเร็ง' คราชีวิตไปอยางปจจุบันทันดวน เปนที่รูกันดีวา สังคมไทย
มีอัตราเสี่ยงเกี่ยวกับโรคมะเร็ง เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยสถิติลาสุดจากกระทรวงสาธารณสุข
ระบุชัดเจนวา คนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปละกวา 5 หมื่นราย ในขณะที่ขอมูลของ
องคการอนามัยโลก (WHO) พบวา ในปจจุบันนี้ อัตราการเสียชีวิตดวยโรคมะเร็ง ในภูมิภาค
เอเชียอยูที่ประมาณ 4 ลานคนตอป และคาดวาอาจเพิ่มขึ้นไปเปน 6.4 ลานคน ภายในป 2030
ซึ่งในทางการแพทยตางก็ไดพยายามหาทาง ที่จะยับยั้งมหันตภัยรายนี้ทุกวิถีทาง แตก็ทําได
เพียงทุเลาอาการ เพื่อประวิงเวลาเทานั้น
'การแพทยทางเลือก' จึงกลายมาเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับการรักษา ถึงแมวาภาพลักษณ
ของ 'ยาหมอ' ออกจะดูติดลบในหมูแพทยยุคใหม แตที่วัดคําประมงใน อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร ไมไดคิดแบบนั้น
'ทางเลือก' ทางรอด ครั้งหนึ่ง พระอาจารยปพนพัชร จิรธัมโม เจาอาวาสวัดคําประมง เคย
อาพาธดวยโรคมะเร็งในโพรงจมูก(NASOPHARYNX) ทานลองหาวิธีรักษามาแทบทุก
ประเภท แตก็ไมไดผล จนกระทั่งวันหนึ่งจึงไดลุกขึ้นมาใช 'จิต' และ 'สมุนไพร' เปนเครื่อง
บรรเทา "อาตมา ทรีตเมนต(Treatment)ยามาทุกขนานแลว แตเลือดก็ยังไมหยุดไหล ตอนนั้น
ทําอะไรไมไดเลย ปวดอยูตลอดเวลา จนเชามืดวันหนึ่ง เราก็ลุกขึ้นมาใชสมาธิชวย นั่งสมาธิ
ตั้งแตตี 3 ถึง 6 โมงเชา แลวก็ตมสมุนไพรดื่มบรรเทาอาการ ก็พบวามันไดผล เรากินขาวได
หายใจสะดวกขึ้น มีเรี่ยวแรง จากนั้นก็เลยศึกษาเกี่ยวกับตํารับยาตางๆ เรื่อยมา" ทดลอง
คนควาดวยตัวเองจนอาการดีขึ้นเปนลําดับ ญาติโยมทราบขาวจึงพากันมาพึ่งสูตรยา พึ่งการ
บําบัดทางจิตกันมากมาย จนเกิดการตั้งอโรคยศาล เพื่อใชเปนที่พึงพิงของผูปวยเรื่อยมา คําวา
อโรคยศาล มีความเปนมาจากอารยธรรมขอม โดยมีปรากฏหลักฐานตามบันทึกวา ในยุคสมัย
ของพระเจาชัยวรมันที่ 7 นั้น มีการเกณฑผูคนมากมาย ในการสรางปราสาทวิหาร การ
กอสรางก็ใชระยะเวลาในการสรางยาวนานหลายสิบป ผูคนมากมายตางก็ลมปวยดวยโรค
ตางๆ นานาชนิด จึงเกิดความเชื่ออยางหนึ่งวา ถามีการกอสรางปราสาทตางๆ ใหจัดทํา
สถานที่อภิบาล บําบัดรักษาผูปวยกอน ซึ่งสถานที่นี้เรียกกันวา อโรคยศาล เพื่อใหผูคนหาย
จากอาการเจ็บปวย และมีเรี่ยวแรงในการสรางปราสาท สรางวิหาร ใหสําเร็จตอไป...

"อโรคยศาล จึงเปนสถานที่ทําการบําบัดรักษาผูปวยโรคมะเร็งแบบองครวม คือผสมผสาน
ระหวางการแพทยแผนไทย (สมุนไพร), การแพทยแบบแผน, การแพทยแผนจีน (การฝงเข็ม),
สมาธิบําบัด, ดนตรีบําบัด, ธรรมะบําบัด, มนตราบําบัด และอาหารเพื่อสุขภาพ" พระปพน
พัชร อธิบาย ลักษณะการดูแลของอโรคยศาลนั้น ไมไดอยูที่จะรักษาโรคใหหาย หรือทุเลา
เบาบางลงไปแตเพียงอยางเดียว หากแตอยูที่สามารถตอบสนอง ความตองการตามธรรมชาติ
ของผูปวย ที่ตองการความเขาใจชีวิต และมีความสุขในชวงที่เจ็บปวย ถาหากตองเสียชีวิตก็
ขอใหไปอยางสุขสงบ โดยอาศัยบุคลากรทีม่ ี 'จิตอาสา' มาเปนผูดูแล โดยสวนใหญผูปวยที่มา
ที่นี่ มักจะเปนผูปวยที่เขาขั้น 'โคมา' แลวทั้งนัน้ " การมาอยูตรงนี้มีแตกําลังใจ ไมเหมือนกับที่
โรงพยาบาล ตรงนี้มันจะเปนธรรมชาติ ใครจะเย็นมา เชามา ก็ได เพราะเรารูวาเขามาหาเรา
นั้น หนักแลว เราจะทํายังไงใหความหนักของเขากลายเปนความเบา ทั้งกายและใจ เบาทั้งจิต
และวิญญาณ ผสมผสานกันไป ไมใชวาคุณตองหาอยางเดียวนะ แตเราบอกตอๆ วา เราตอง
เตรียมตัวตายทุกคน อยางนอยนั่งสมาธิตรงนี้ ธรรมะก็จะบอกวา มา...เรามาเตรียมตัวตายกัน
9 นาทีจากนี้ไป วาเราจะอยูในโลกนี้เปนครั้งสุดทายแลว เขาก็จะรูและเขาใจวา การเตรียมตัว
ตาย และการเตรียมพรอมนั้นเปนสิ่งที่ดี พอเขาเขาใจซึมซับแลวตอมาอาทิตยสอง อาทิตย
หนาตาที่ไมเคยยิ้มก็จะยิ้ม มีความสุขแลว พอมีความสุข ขณะที่เราเทยา เราก็จะใหยาตาม
กระบวนทัศนตางๆ ไมใชวาจะมีหมอเดียวนะ ยามีตั้งหลายตัว ซึ่งคุณจะตองจัดสรรใหแตละ
คนแตกตางกันไป ตองคอยๆ ใหไป "
น.พ.ศิริโรจน กิตติสารพงษ แพทยประจําโรงพยาบาลรักษสกล หนึ่งในแพทยอาสาที่มาชวย
งานวัดนี้ อยางตอเนื่องเปนเวลากวา 2 ป กลาวเสริมวา "ผูปวยมะเร็ง เรารูวาสวนใหญไดรับ
การดูแลที่ไมไดดีมาก ผลไมคอยนาพอใจ ทางเลือกในการรักษามีนอยเกินไป เพราะในแพทย
ปจจุบัน มีทางเลือกแคการผาตัด ฉายแสง ใหคีโม ในการรักษาโดยแพทยทางเลือก ก็ยังไมมีที่
ไหนรักษาคนไขแบบองครวม เขาไปอยูในโรงพยาบาล ก็คือ ใหยา ฉายแสง ใหคีโม ไมมีใคร
เชื่อมโยงทางดานจิตวิญญาณของผูปวย โดยเฉพาะผูปวยหนัก มักจะมีปญหาของจิตดวย
การรักษาที่นี่เปนเรื่องของธรรมชาติบําบัด วิธีการทุกอยาง คือ เซลลมะเร็งโดยทฤษฎีไมมีใคร
รูวาเกิดขึ้นยังไง แตจริงๆ ทุกอยางมีเหตุปจจัยแนนอน เพียงแตวาการเกิดในแตละคนไม
เหมือนกัน คนจะหายปวยคือคนที่สามารถดูแลตัวเองได ไมใชใชยาจนหาย เพราะมะเร็งมัน

เกิดขึ้น ดวยพฤติกรรมสวนตัวของผูปวยเปนผูกระทํา เพราะฉะนั้นถาอยากหายปวย ตองหา
วิธีการดูแลตัวเอง แตในขณะที่กําลังปวย เปนชวงที่เขาตองมาศึกษา วิธีการที่จะทําใหหาย
ปวย หลายคนหายปวยตางกัน คุณหมอสําราญที่เปนมะเร็งปอดระยะที่ 4 อีก 3 เดือนจะตาย
เขาก็หายปวยเพราะรับประทานอาหารบําบัด คือไมมีเนื้อสัตว ไมมีไขมัน ก็หายได บางคนก็
หายจากการนั่งสมาธิ บางคนหายจากการที่เขาไดปลอยตัวปลอยใจใหสบาย แลวออกเดินทาง
บางคนก็ผสมผสานกัน ทั้งผาและวิธีธรรมชาติบําบัดดวย"ทําจิตใหนิ่ง เปลี่ยนเซลลราย
กิจกรรมแรกๆ ที่ผูปวยทุกคนจะปฏิบัติกันเปนประจําหลังตื่นนอน คือ การนั่งสมาธิ กอนจะ
ลุกขึ้นไปทํากิจกรรมสวนตัวตางๆ ซึ่งหลักในการรักษา อิงกับทฤษฎีที่เกี่ยวของกับทางการ
แพทย น.พ.ศิริโรจน เลาวา คนที่สามารถทําจิตตัวเองใหนิ่งได จะทําใหระบบภูมิตานทานของ
รางกายดีขึ้น ทําใหสามารถเปลี่ยนแปลงเซลลที่รายใหกลายเปนดีได "การรักษาที่นี่ จึงไมใช
การฆามะเร็ง แตเปลี่ยนจากรายใหกลายเปนดี ดวยตัวของเขาเอง เซลลที่เราเห็นเปนกอน
ใหญๆ นั่นเปนสิ่งที่เราสรางขึ้นมาเองจากพฤติกรรมที่ผิด ก็ไปเปลี่ยนพฤติกรรมใหม แนวการ
เปลี่ยนพฤติกรรมใหม บางคนเริ่มดวยศรัทธาอยากหาย ก็มาหา เพราะคิดวาที่นี่นาจะมียาดี
เขาไมเคยชินกับระบบที่ทําใหตัวเองมีความเขมแข็งขึ้น แลวก็คอยๆ หายไป"เครื่องมือที่ใชจึง
เปนเพียงความศรัทธา สมาธิ และสมุนไพร เปนสิ่งหนุนเสริมกัน"เราตองไมตองสนใจวากิน
ยาหมอแลวจะหาย เรื่องการกําหนดลมหายใจ การใชออกซิเจน การใชอุณหภูมิในการอบไอ
น้ํา ในทางการวิจัยอาการปวยจะดีขึ้น หรือเซลลมะเร็งมีการแบงตัวนอยลง เมื่อเรามีออกซิเจน
มากขึ้น หรืออุณหภูมิสูงขึ้น หรือรับประทานอาหารที่เปนดาง มีจิตใจที่สงบ ก็คือเอาทุก
วิธีการของแพทยทางเลือกมารวมกันที่นี่มีสมาธิบําบัด สมุนไพรบําบัด ดนตรีบําบัด วารี
บําบัด อบไอน้ํา หรือการฝกลมหายใจแบบชี่กง โดยไดรับความรวมมือ จากสมาคมชี่กงแหง
ประเทศไทย สงคนมาอบรมให ทุกคนที่มาอยูจะไดรับการดูแลแบบองครวม ทําใหสภาพ
จิตใจดีขึ้น ไดรับการปรับอาหารตามธาตุของรางกาย เพื่อจะหายไดดวยตัวเอง เพราะตรงนี้เขา
ตองกลับไปอยูบาน ไปใสบาตรตอ มันก็จะตอไปยังคนอื่นได ก็สามารถดูแลลูกหลาน สอน
เพื่อนบาน ใหดูแลสุขภาพของตัวเอง" น.พ.ศิริโรจนกลาว

ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา อโรคยศาลมีผูมาเขารับการรักษากวา 600 คน สวนใหญเปน
ผูปวยระยะสุดทาย โดยผลลัพธทอี่ อกมานั้นพบวา ถาหากผูปวยสามารถรับประทานยาตมได
ตามกําหนด มีโอกาสมีชีวิตอยูรอดไดมากขึ้น กวารอยละ 70-80 สวนการประเมินผลเชิงลึก
อยูในระหวางการเก็บขอมูล โดยการประเมินผลจากสถิติการจายยา เพื่อการรักษามีจํานวน
มากขึ้น ตามสัดสวนของผูปวยที่รอดชีวิต และหลังจากที่ผูปวยไดเขามาบําบัดรักษา ในหวง
ระยะเวลาหนึ่งแลว ก็จะติดตามผล "ปริมาณการตายเราตองยอมรับวาอยูเกณฑที่สูง เพราะ
คนไขที่เขามานั้น อาการอยูในระยะสุดทายแทบทั้งสิ้น อีกทั้งเราเพิ่งเริ่มโครงการนี้มาได 3 ป
ซึ่งสถิติในการรักษาก็กําลังอยูระหวางศึกษาวิจัย"ปรับธาตุใหสมดุล

"ถาตายผมก็จะไดตายกับผาเหลืองหลวงพอนั่นแหละครับ" คําพูดเปดอก
จาก สํารวย โพธิ์ศรี ทีห่ อบสังขารวัย 57 ปจากเกาะสมุย มารักษาที่นี่
เขาตรวจพบมะเร็งที่หลอดเลือดเมื่อหลายปกอน เขารับการรักษาในรูปแบบตางๆ ก็ไมเปนผล
กลับยิ่งทําใหเชื้อรายลุกลามแพรกระจาย จนตัวเองรูสึกวากําลังจะตายทั้งเปน
"หนาตาดูไมไดเลยครับ บวมมาก หัวจะฉุ เปนแผลพุพอง หนาซีกซายก็บวม"
ขณะนอนรอความตายอยูในบานที่เกาะสมุย เขาไดรูเรื่องราวของอโรคยศาล ผานรายการทีวี
รายการหนึ่ง จึงตัดสินใจวาจะยึดเอาที่นี่เปนที่สุดทายของชีวิต เวลากวา 100 วันในการรักษา
แบบสมาธิบําบัด เขาพบวาอาการตัวเองเริ่มดีวันดีคืน แผลพุพองตางๆ เริ่มแหงและตกสะเก็ด
อาการบวมคอยๆ ลดลง รางกายรูสึกกระฉับกระเฉงขึ้น จุดประกายความหวัง ในการมีชีวิตอยู
ตอไปของเขาขึ้นมาใหม ปจจุบัน อโรคยศาล วัดคําประมง เปนเสมือนโรงเรียน ที่ใหความรู
แกเหลาบุคคลทั่วไป เปนแหลงศึกษาและวิจัย เพื่อพัฒนาการแพทยแผนไทย และการแพทย
ทางเลือก ไดมีคณะบุคคลตางๆ นักเรียน นักศึกษา แพทย พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข จาก
ทั้งในจังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกลเคียง ขอเขาเยี่ยมชมอยูอยางตอเนื่อง ซึ่งตอไปใน
อนาคต พระอาจารยปพนพัชรคิดวา จะพัฒนาเปนศูนยวิจัย เกี่ยวกับการแพทยทางเลือกครบ
วงจร เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็ง ที่ไดผลมากขึ้น แตถึงอยางนั้นดวยเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร ก็ยากในการทําใจเชื่อ

"มันเปนเรื่องคอนขางสวนกระแส และไดรับการตอตานคอนขาง
รุนแรง ขณะที่แพทยกระแสหลัก ไมสามารถใหคําตอบอะไรกับคนไข
ได" น.พ.ศิริโรจนออกความเห็น ที่เปนอยางนั้นก็เพราะ คนไปคิดวาสมุนไพรเปนยาออก
ฤทธิ์ ทั้งๆ สมุนไพรจะถูกใชเพื่อเปนตัวปรับธาตุใหสมดุลในขณะที่พระปพนพัชรมองวา
เรื่องหายหรือตายไมสําคัญ เทากับความสุขที่ตัวผูปวยไดรับ"ตลอดระยะเวลา 3 ป เราทํางาน
รวมกับกระทรวง สํานักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือ สปสช. หนวยงานการแพทยแผนไทย
และแผนปจจุบันมากมาย มันทํางานรวมกันแบบมีความสุข มาไดขนาดนี้ เราถือวามันรวดเร็ว
มาก ถึงตอนนี้คงไมตองคิดถึงหายหรือตายแลว แตเราตองมองถึงจิตวิญญาณวา เขาตองอยู
อยางมีความสุข “เราไมไดรักษามะเร็ง แตเรารักษาจิตเขา ตรงนี้สําคัญ

กวา เราตองทําจิตของเขาอยูก บั มะเร็งได ขณะเดียวกัน เขาจากเรา
ไป เขาก็สามารถยิ้มไดอยางมีความสุข”
ความเห็นที่(๑๖)
นสพ.เดลินิวสฉบับวันอาทิตยที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
มะเร็งระยะสุดทาย-อโรคยาศาลรองรับฟรี

มะเร็งระยะสุดทาย ฟงแลวดูนากลัวเพราะคนสวนใหญ มีความเขาใจวาชีวิตจะอยูไดไมยืน
ยาว แตในปจจุบันนี้ไดพัฒนาเรื่องการเยียวยารักษาขึ้นมาก มีทางเลือกของการรักษาขึ้นมาอีก
หลายแบบ นําเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาชวย ทําใหเหตุการณตาง ๆ ที่เคยคิดไวไดเปลี่ยนแปลง
ไปมาก ที่วาจะไมยืนยาวก็อาจยืนยาวตอไปอีก และคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นกวาเดิมดวย
กอนอื่นอยากใหทานผูอานไดเขาใจหลักความจริงเปนพื้นฐานของมนุษยไวกอนวา เมื่อเกิด
มาแลวทางธรรมะบอกวามีสมบัติติดตัวมา 2 อยาง ดวยกันคือ ทุกขสมบัติและมรณะสมบัติ
หลีกเลี่ยงไมไดจะตองเกิดทุกขแน มากนอยแลวแตใครจะหาวิธีผอนปรนกันเอง สวนเรื่อง
ความตายก็เชนเดียวกันตองประสบแน อยูที่ใครจะบํารุงรักษาตัวดูแลสุขภาพกัน และเมื่อ

เจ็บปวยแลวเชนเดียวกันที่จะตองหาหนทางเยียวยาใหอยูไดยาวนานที่สุดโรคที่อันตราย มี
หลายโรคทีร่ ุนแรงหากไมรูจักปองกันและดูแลใหดี โรคหัวใจ โรคติดเชื้อ ความดันโลหิตสูง
โรคไต อุบัติเหตุ ฯลฯ หากไมรีบไปหาแพทย ไมเอาใจใสสุขภาพของตัวเอง มีอันตรายถึงชีวิต
ไดทั้งสิ้น และไมมีเวลาบอกลวงหนาดวย อุบัติเหตุตาง ๆ คุยกันอยูดี ๆ อยู ๆ ก็ปวยเสียชีวิต
ไปได บางครั้งจากไปเร็วกวาโรคมะเร็ง เสียอีกโรคมะเร็ง เปนแลวมิใชจะตายทันที บางรายก็
ตาย บางรายพบแตแรก ๆ รีบรักษาเสีย ก็ไมตาย มิใชจะตองสูญสิ้นไปเสียทุกสิง่ บางทาน ที่
เปนมะเร็งกลับบอกวา เมื่อรูตัววาเปนมะเร็ง คนทั่วไปก็จะคิดวาอายุจะไมยืนยาว เมื่อรูตัว
เชนนี้ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิต เกิดเปนพลังในชีวิตขึ้นมา อะไรที่คั่งคาง อยากจะทําก็ลง
มือทํา เสียและไดทําจนสําเร็จสมใจ มะเร็งเปนเงื่อน ไขใหมของชีวิต ไดเปลี่ยนวิกฤติใหเปน
โอกาส ผูที่ศึกษาธรรมะ มาอาจจะคิดเลยไปวาชีวิตเราอยูรวมกันได เราตายมะเร็งก็ตาย บางที
มะเร็งตายเราอาจไมตายก็ได และบางคนก็บอกวา โชคดีที่เปนมะเร็ง ที่เตือนใหเรารูวันเวลา
โรคอื่นไมไดบอกเราเลยระยะของโรคมะเร็ง โดยคราว ๆ จะแบงเปน 4 ระยะ ระยะแรกจะเริ่ม
เปนจุดเริ่มตนของอวัยวะนั้น ๆ พบแตแรกระยะนี้โอกาสหายขาดไดมาก ระยะที่ 2 จะลุกลาม
อวัยวะนั้น ๆ มากขึ้น ระยะที่ 3 ลุกลามออกมายังตอมน้ําเหลือง บริเวณใกลเคียง และระยะ
สุดทายแผกระจายไปยังอวัยวะอื่นแหงเดียวหรือหลายแหงตามรางกายที่มาคุยเรื่องมะเร็ง
ระยะสุดทายวันนี้ เนื่อง ดวยไดไปที่ อโรคยาศาล วัดคําประมง อ.พรรณา นิคม จ.สกลนคร มา
เปนสถานที่กวางใหญราว 300 ไร จัดเปนสถานพยาบาล มีเตียงคนไขราว 20-30 เตียง รับ
รักษาโรคมะเร็งทุกชนิด ทั้งระยะแรกและระยะสุดทาย ตั้งมา 3 ป รับคนไขทั้งหมดมาราว
650 คน มีทั้งแพทยแผนปจจุบันและหลวงพอรักษาแพทยทางเลือกเปนสมุนไพรรวมกัน
นพ.ศิริโรจน กิตติสารพงษ จะชวยตรวจ เริ่มแรกวาเปนมะเร็งอะไร ผลชิ้นเนื้อเปนอยางไร
ระยะไหนแลว รักษาทางรังสีหรือเคมีบําบัดมามากนอยเพียงไร จะใหการรักษาทางแผน
ปจจุบันเริ่มแรก ทั้งเจาะเลือด ใหน้ําเกลือ พออยูตัวดีแลว พระปพนพัชร จิรธัมโม ชาวบาน
เรียก หลวงตา จะใหการรักษาตอ ทานเขาใจความรูสึกตอคนไขดีเพราะอดีตเปนมะเร็งมา
กอน ผานการรักษาเคมีบําบัดและรังสีมาแลว และขอหยุดการรักษาทางแผนปจจุบัน มารับ
การรักษาทางเลือกดวยสมุนไพร จนสามารถรวบรวมยาตาง ๆ ไวรักษามากหลักการรักษา ใช

สมาธิ ธรรมะ จิตบําบัดและสมุนไพรเปนหลัก โดยถือหลักวา เปนมะเร็ง

ตองยิ้มได ใหมะเร็งเปนเพื่อนซี้เรา เราอยูรวมกันได เราตายมะเร็งตาย
บางทีมะเร็งตายกอนเรายังไมตาย มีอนุสาวรียพระอินทรหนาตึกเปนกําลังใจคอย
เอาใจชวยใหหายเร็ว ๆ เทาที่ไดเดินดูรอบโรงพยาบาล เตียงคนไขเรียบรอยสะอาด คนไขราว
25 คน สวนใหญจะชวยตัวเองได ไมไดจะมีญาติมาเฝา ถามดูบอกวาเปนมะเร็งตาง ๆ กัน ตับ
ปอด ตับออน เตานม ฯลฯ ผานโรงพยาบาลตาง ๆ มาแลว รักษาทางเคมีและรังสีไมจบชุด บอก
วาทรมานกินไมได อาเจียน เลยขอมาทางนี้ ตื่นเชาจะไหวพระสวดมนต ทําสมาธิ ใสบาตรทุก
เชา ออกกําลังกายทุกวัน ทําจิตใหผองใสคลายกังวล ไปรับการตรวจจากหลวงตาทุกวัน
พรอมกินยาสมุนไพร อาหาร 3 มื้อ สวนใหญเปนปลา ผัก ผลไม เชื่อวาถาจิตผองใส สบายใจ
ความตานทานของรางกายจะเพิ่มจะชวยยืดใหอายุยืนยาวออกไปดูหนาตาคนไขแตละคน
แจมใสดีพรอมจะตอสูดวยความหวังหาย สลัดความเครียดกังวลออกหมด สิ่งแวดลอม หลวง
ตา พระอินทร คนรอบขางใหความชวยเหลือและกําลังใจมาก ใหคิดและมองโลกในทางบวก
เสมอ ใหคดิ วาเราโชคดีที่เปนมะเร็ง จะไดเตรียมตัวเตรียมใจ หากไมหายจะไดตายอยางสงบ

อโรคยศาล เปน
สถานบัดมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ วัดคําประมง ต.สวาง อ.พรรณานิคม
จ.สกลนคร มีทั้งแพทยแผนปจจุบันและหลวงตาชวยทางสมาธิ-ธรรมะสมุนไพรบําบัด โดยเชื่อวาถาจิตผองใส ไมกังวล คิดในทางบวกไว จะ
ชวยใหรางกายเกิดความตานทานยืดชีวิตใหยืนยาวตอไปอีกได ขอมูล
อยูกับเพื่อนผูปวยและญาติรอบขางดวยรอยยิ้มสงบและความสุข

เพิ่มเติม 0-4277-9276(แฟกซและโทรศัพท), 08-1601-6960, 08-1111-7107.
นายแพทยสุวิทย เกียรติเสวี

ความเห็นที่ (๑๗)
เรียน กัลยาณมิตร และกลุมปูรูรักสามัคคี ทุกทาน
อยากเห็นมีการประชุมเสวนา ระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับพุทธบําบัดกับการบําบัดผูปวยโรค
เรื้อรัง เชนเอดส มะเร็ง ไตวาย นําโดยตัวแทนของ กองการแพทยทางเลือก เครือขายพุทธิ
กา อโรคยาศาล มูลนิธิชีวันตารักษ ศูนยมิตรภาพบําบัดของสปสช สื่อวิทยุโทรทัศน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทําเปนทีม ที่บานเจาพระยา ถนนพระอาทิตย และขอใหเขาบันทึกเทป
ไมทราบวาจะเห็นดวยไหมคะ
หรือถายทอดสดออกรายการ ของ ASTV
คุณหมอเอกลองปรึกษาหารือกับหลวงตา, คุณสายชลและผูใหญที่เกี่ยวของ เพื่อประสานเรื่อง
สถานที่หองประชุม กําหนดวัน เวลา ประเด็นการเสวนา เพื่อถวายเปนสักการะแดพุทธ
ศาสนา ชาติ และราชวงศจักรี ในฐานะพุทธบริษัทที่ดี เนื่องในวันมาฆบูชา คะ
เนื่องจากวันที่ 13 กพ ศกนี้ สปสช ไดนัดประชุมตัวแทนศูนยมิตรภาพบําบัดตางๆ และ
ผูเกี่ยวของประชุมที่ สปสช ถนนแจงวัฒนะ เวลา 9.00 -13.00 น. หากตกลงกันไดกอน จะ
ชวยประชาสัมพันธใหเครือขายตางๆ เขารวมเสวนา และฟงรายการนี้ไดมากขึ้น
นับถือ
กลุมบัวดลใจ
ความเห็นที่ (๑๘)
เรียน กัลญาณมิตรทุกทานครับผมอานขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ ของทุกทาน แลว มี
ความคิดบางอยางที่จะแบงปน แลกเปลี่ยน ทุกทานเห็นเปนประการใด กรุณาแลกเปลี่ยนได
โดยมิตองเกรงใจครับกอนที่จะเริ่มผม ขออนุญาตบอกถึงเรื่อง ทําดีแบบแมน้ํา ตามบทความที่
แนบมาครับ ผมอยากเสนอ ยุทธการ ลําธารรอยสาย โดยอยากจะขอเริ่มจากการ ตั้งเปาหมาย
รวมกัน โดยเริ่มจากเปาหมายใหญ เอาละครับ ตอไปนี้ คือ เปาหมาย ของผม พรอมคําอธิบาย
สงเสริมการแพทยที่มีหัวใจความเปนมนุษย การแพทย ที่ใหความสําคัญ ที่คน ไมใชที่โรค
เนื่องจากปจจุบันนี้เราจะเนนไปที่โรค และทําใหละเลยเรื่องคน พอไมรูวาจะรักษาโรค

อยางไร ก็เลย ไมรูวาจะทําอะไรตอ คําพูดของนองฟา(อยูในเอกสาร กระทูแพทย กระทู
ธรรม) เปนเรื่องสําคัญมาก การแพทยนอกจากจะตองชวยใหหายปวย (ถาทําได) แลวตองชวย
ใหจากไปอยางสงบดวยสงเสริมใหสังคมสนใจ ความตาย มีมรณานุสติ มรณานุสติ คือสิ่งที่
ทําให คนลด ความยึดมั่น ถือมั่น ลดความ อยากไดอยากมี ไมประมาทในการทําความดี การ
สงเสริมให ครอบครัวผูปวย แพทย พยาบาล และ อาสาสมัคร ไดเขามาดูแลผูปวยระยะ
สุดทาย จะชวยใหเขาเหลานั้นเกิด มรณานุสติ และสนใจทําเรื่องดีๆมากขึ้นสงเสริมการพัฒนา
การแพทยทางเลือก โดยสงเสริมใหมีการพัฒนางานดานนี้อยางจริงจัง มีการวิจัยอยางเปน
ระบบ มีการสนับสนุน ทางดานงบประมาณและกําลังคนอยางพอเพียง การสนับสนุนคน
ตองเปนนโยบายภาครัฐ ที่รัฐลงทุนทั้งดานกําลังคน มีการผลิต แพทยแผนไทยอยางเปน
ระบบ และรับคนเหลานั้นเขาทํางาน ในสถานบริการทางการแพทยของรัฐ มิใชแคการ
สนับสนุนให ประชาชนพัฒนายาสมุนไพรเพื่อใชในครัวเรือนแบบมือสมัครเลนเทานั้น
ถึงแมวาเราจะสนับสนุนเรื่องจิต อาสา แตมิไดหมายความวา งานนี้ตองทําโดยอาสาสมัคร
เทานั้น (หมอ พยาบาล ที่ทํางานใน รพ.ชุมชนพื้นที่หางไกล ตางก็ทํางานดวย จิตอาสา แต
ไมไดเปนอาสาสมัคร) ดังนั้น หาก รัฐ ตองการ สนับสนุน แพทยแผนไทย อยางจริงจัง ตอง
รับ แพทยเหลานี้ เขาทํางานในภาครัฐสงเสริม เรื่อง จิตอาสา กระตุนให นักเรียน นักศึกษา
และผูสนใจ ไดทํางาน อาสามัครเพื่อผูอื่น ไดเขารวมในกิจกรรม มิตรภาพบําบัด ไดมาชวยขอ
สุดทาย คือ การจรรโลง พระศาสนา ทําให คนเขาหาศาสนา และ ศาสนาเขาหาคน ไดมี
โอกาสใชหลักธรรม ในการบรรเทาความทุกขจากความเจ็บไขของ ตน และของญาติทั้งหมด
นั้น คือ เปาหมาย ใหญ เปาหมายรวมที่อยากเสนอครับไมทราบวาทานอื่นคิดเห็นอยางไรครับ
ถาได เปาใหญรวมกัน เราจะไดชวยกันคิดตอวา แตละเปานั้นเราจะมีวิธีผลักดันมันอยางไรตอ

อรรถพล

ความเห็นที่(๑๙)
นมัสการหลวงตา
สิ่งที่หลวงตาและชาวเครือขายทุกทานกําลังดําเนินการอยูนั้นนับวาเปนกุศลของผูปวยจริงๆ
ที่ทายสุดแลวในวาระสุดทายของชีวิตยังไดรูวามีกัลยาณมิตรที่เขาใจในความเปนผูปวย ภาพ
ของทานเลขาฯที่นอนอยูบนเตียงคนไขกอนที่ทานจะเสียชีวิตเพียง ๑ วันและรายรอบไปดวย
ผูที่มี "

หัวใจของความเปนมนุษย"

และในที่สุดทานก็สิ้นลมหายใจอยางสมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยที่ไดทําประโยชนเพื่อ
สวนรวมจนลมหายใจสุดทาย ทําใหอดคิดไมไดวา ผูปวยคนอื่นๆก็นาจะไดมีโอกาสเชนทาน
ในฐานะเปนผูปวยมะเร็งคนหนึ่งที่เปนเพียงมดตัวเล็กๆที่แทบจะชวยอะไรหลวงตาไมไดเลย
แตสิ่งหนึ่งที่จะเรียนใหหลวงตาทราบก็คือติดตามความเคลื่อนไหวของหลวงตาและชาว
เครือขายมาตลอดดวยความ "อิ่มใจ" ในฐานะผูปวยคนหนึ่ง ณ วันนี้ การที่จะเดินทาง
ไปอโรคยาศาลอาจเปนเรื่องที่ลําบากสําหรับตัวเองแตหากมีสิ่งใดที่หลวงตาและชาวเครือขาย
คิดวามดเล็กๆ ๑ ตัวตรงนี้พอจะชวยได ขอใหบอกคะและครั้งตอไปขอรบกวนหลวงตาและ
ชาวเครือขายกรุณาสงขาวไปที่ wachtu@hotmail.com แทน E-mail address นี้นะคะ
ขอขอบพระคุณคะ
นมัสการมาดวยความเคารพ
ดร.วัชราภรณ สกุลพงศ
Dr.Watcharaporn Sakulphong
Rayong Branch of National Health Security Office
Tel. 081 801 9435 Office 0 3886 4313-9 Ext. 3631
Fax 0 3886 4320

ความเห็นที่(๒๐)
กราบนมัสการหลวงตาและสวัสดีเครือขายทุกทานหลวงตาคงจําไดนะคะ ทาน Jekan ที่เปน
พระที่ Fukuoka Perfectural University ที่ไดสนทนาวิสาสะกับหลวงตาในชวงที่มีการประชุม
นานาชาติที่คณะพยาบาลศาสตร มข. จัดเมื่อธันวาคม ปที่แลว(๔ ธันวาคม ๒๕๕๐)ณ.
โรงแรม ขอนแกนโซฟเทล เวลา๑๑.๓๐ น.
ทานจีคานมีการรวมกลุมจัดอาสาบําบัดองครวมสําหรับผูปวยระยะสุดทาย เนนไปที่มะเร็ง
เชนเดียวกันกับอโรคยาศาล และเคยไดแจงความจํานงวาจะมาเยี่ยมการปฏิบัติงานที่วัดฯ ดวย
ในชวงประมาณกันยายนหนาถาเปนไปได ดิฉันและคณะฯ จะไปเยี่ยมนมัสการเรียนปรึกษา
หลวงตาเร็ว ๆ นี้นะคะ เพราะสัปดาหที่แลวไดมีโอกาสไปเยี่ยมวัดของทาน Jekan และไดพบ
กับกลุมจิตอาสาบําบัดชุมชน (Community Healers) ของทาน Jekan มาคะ
กราบนมัสการดวยความเคารพ
เอื้อมดร.เอื้อมพร ทอพร(งกระจาย คณบดีคณะพยาบาลศาตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน)

ความเห็นที่(๒๑)
ที่ สช.ว.๐๙๙ /๒๕๕๑
๓๐ มกราคม ๒๕๕๑
เรื่อง ขอเชิญประชุมเรื่อง "เติมหัวใจใหสังคม" ครั้งที่ ๒
นมัสการ พระอาจารยประพนพัชร จิรธัมโม (เจาอาวาสวัดคําประมง)
สิ่งที่สงมาดวย
๑. กําหนดการประชุม
จํานวน
๑ ชุf
๒. สรุปสาระสําคัญการประชุม วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ จํานวน
๑ ชุด
๓.ใบตอบรับเขารวมประชุม
จํานวน
๑ ชุด
ดวย สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ไดจัดทําโครงการ "ขับเคลื่อนสังคมที่มีหัวใจ
ของความเปนมนุษย (Humanized Society)" และไดมีการจัดประชุมระดมสมองเกี่ยวกับแนวคิด แนวทางการ
ขับเคลื่อนงานภายใตโครงการดังกลาว โดยใชชื่อการประชุมเรื่อง "เติมหัวใจใหสังคม" เมื่อวันที่ ๑๕
มกราคม ๒๕๕๑ ณ หองประชุมสมภพ โหตระกิตย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย รายละเอียดผลการประชุมตามสิ่ง
ที่สงมาดวย ๒ นั้น
ผลจากการประชุม ทําใหเห็นภาพของสังคมที่มีหัวใจของความเปนมนุษยในมุมมองตาง ๆ ชัดเจนขึ้น แต
ยังขาดรูปธรรมของการปฏิบัติจริง ที่ประชุมจึงเห็นชอบใหการประชุม "เติมหัวใจใหสังคม" ครั้งตอไป นําประเด็น
"การทํางานอาสาสมัคร" มาเปนหัวขอของการแลกเปลี่ยนเรียนรูรูปธรรมของการใชชีวิตหรือทํางานดวยหัวใจของ
ความเปนมนุษย โดยใหคัดเลือกกรณีศึกษา "การทํางานอาสาสมัคร" ที่มีความหลากหลายครอบคลุมมิติตาง ๆ ของ
ชีวิตและของสังคมใหมากทีส่ ุด ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนเรื่องนี้รวมกันตอไป
ในการนี้ สช. พิจารณาเห็นทานและเครือขายของทานมีประสบการณในเรื่องดังกลาว ซึ่งมีสวนสําคัญยิ่งตอ
การขับเคลื่อนเรื่องนี้รวมกัน จึงขอเรียนนิมนตทานในฐานะผูทรงคุณวุฒิ ใหเกียรติเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูใ นการ
ประชุมเรื่อง "เติมหัวใจใหสังคม" ครั้งที่ ๒ ในวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ. ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐–๑๓.๐๐
น. ณ หองประชุมสมภพ โหตระกิตย ชั้น ๕ อาคารสํานักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ถ.ประชาชื่น
หลักสี่ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ สช.จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทาง ดังรายละเอียดตามสิ่งทีส่ งมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมประชุมตามวัน และเวลา ดังกลาวดวย จักเปนพระคุณ
ขอนมัสการดวยความเคารพ
(นายแพทยอําพล จินดาวัฒนะ)
ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ผูประสานงาน คุณสุนีย สุขสวาง ๐-๒๕๙๐-๒๔๘๑ โทรสาร ๐–๒๕๙๐–๒๓๑๑
e-mail : sunee@nationalhealth.or.th

(ราง) กําหนดการประชุม
เรื่อง "เติมหัวใจใหสังคม"
วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
ณ หองประชุมสมภพ โหตระกิตย ชั้น ๕ อาคารสํานักอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพฯ
…………………….
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ น. อ.ประเวศ วะสี กลาวเปดและนําการประชุม
เวลา ๐๙.๑๐ – ๑๑.๐๐ น. นําเสนอ และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู กรณีศึกษา
"การทํางานอาสาสมัคร" ในรูปแบบตาง ๆ
( ประมาณ ๕ กรณีศึกษา และใหสมาชิกในวงอภิปรายชวยเติมเต็มประสบการณ)
เวลา ๑๑.๐๐ -๑๒.๐๐ น. อภิปรายทั่วไป/สรุป
- บทเรียน "การทํางานอาสาสมัคร"
- แนวทางการสงเสริม ขยาย และพัฒนาระบบการ
ทํางาน "เครือขายอาสาสมัคร" ในประเทศไทย
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน

สรุปสาระสําคัญการประชุม "เติมหัวใจใหสังคม" ครั้งที่ ๑
วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ ณ หองประชุมสมภพ โหตระกิตย ม.ธุรกิจบัณฑิตย
๑. วัตถุประสงคการประชุม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ คือ ตองการใหเปนเครื่องมือของ
คนในสังคมใหเขามารวมกันใชรวมกันทํางานเพื่อสรางสุขภาวะ โดยมี "สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ : สช." เปนกลไกเชื่อมประสาน เพื่อใหเกิดการรวมคิด รวมทํา รวมผลักดันนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ การจัดประชุมครั้งนี้อยูภายใตโครงการ "ขับเคลื่อนสังคมที่มีหัวใจของความเปน
มนุษย (Humanized Society)" ซึ่งมาจากแนวคิดของอาจารยประเวศ วะสี ที่คิดวาเรานาจะเปดมิติการ
ทํางานหลาย ๆ แบบ แบบหนึ่งทําตามกฎหมาย ตามนโยบาย ตามปญหาตาง ๆ อีกแบบ คือ การทํางาน
รวมกันในภาพใหญของสังคม และเห็นวาประเด็น "การสรางสังคมที่มีหวั ใจของความเปนมนุษย" จะ
นําไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่กวางขวาง มีพลัง และทําใหสังคมเขมแข็งขึ้น (ในเบื้องตนนี้ ขอใชชื่อ
การทํางานรวมกันวา "เติมหัวใจใหสังคม" แทน Humanized Society ไปกอน จนกวาจะมีชื่อ
ที่เหมาะสมกวานี้)
บทแทรกความคิดเห็นจากเครือขาย

1.ตั้งชื่อวา

เติมน้ําใจใหไทยทุกดวง

2.กอนหลวงตาจะไป กทม.เรานาจะมีการ ฝากขอคิดใหหลวงตานําไปเสนอดวยนะครับ
ฤาษีเอก อมตะ
๒. แนวคิด และยุทธศาสตรการทํางาน ( ศ.นพ.ประเวศ วะสี)
จินตนาการภาพของสังคมที่มีหัวใจของความเปนมนุษยวา คือ สังคมที่มีไมตรีจิตตอ
กันเต็มแผนดิน เปนสังคมที่งดงาม รมเย็น เปนสังคมที่มีความสุข ตรงขามกับสังคมที่เอารัดเอาเปรียบ
ทํารายกัน แบบนั้นเปนสังคมที่นาเกลียด มีอุณหภูมิสูง เต็มไปดวยความทุกข
ยุทธศาสตร คือ การเชื่อมโยงดวยความหลากหลาย เชื่อมโยงใหมีชีวิต มีจิตวิญญาณ
โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสาร ตองใชศลิ ปะ ศิลปนทุกสาขาเขามาชวยทํางาน ทั้งวิจิตรศิลป วรรณศิลป

ประติมากรรม กวี หนังสัน้ สารคดี ตาง ๆ เปนตน เพราะศิลปนจะมีจินตนาการสูง และการสื่อสารที่มี
ศิลปะจะจับใจมากกวาวิชาการ ดังนั้นใชสื่อที่มีศิลปะสื่อสารเรื่องราวคนไทยที่มีหัวใจของความเปน
มนุษยออกมาใหมาก ๆ และหลากหลาย ทั้งในมิติทางการศึกษา ครอบครัว การบริการทางการแพทย
และสาธารณสุข บุคคล องคกรตาง ๆ
ขั้นที่สองคือ การผลักดันใหเปนวาระแหงชาติ โดยใหรัฐบาลมีมติสนับสนุน เพื่อใหมีการ
สื่อสารเรื่องคนไทยมีหัวใจของความเปนมนุษยออกมาอยางตอเนื่อง จริงจัง ขั้นที่สาม คือ หลังจากนั้น
ตองชวยกันสรางและสื่อสารรูปธรรมในทางปฏิบัติออกมา เชน การตั้งคําถามประจําชาติเกี่ยวกับเรื่อง
ของการให การมีน้ําใจชวยเหลือกัน ชวยเหลือสังคม การสรางเครือขายการทํางาน ทั้งในระดับปจเจก
บุคคล โรงเรียน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย วิชาชีพตาง ๆ เปนตน
"...ฟงดูเหมือนยาก แตจริง ๆ ไมยากเลย เพราะทุกคนมีเมล็ดพันธุแหงความดีอยูในหัวใจอยูแลว
ถาเราชวยกันเยียวยา ศรัทธาซึ่งกันและกัน ศรัทธาเพื่อนมนุษย ชวยเชื่อมโยงสรางเงื่อนไขใหเมล็ดพันธุ
นี้งอกออกมาเชื่อมโยงกัน แผไพศาลสรางความรมเย็นใหโลก เยียวยาโลกได…"
๓. แนวทางการทํางานขับเคลื่อน "สังคมที่มีหัวใจของความเปนมนุษย"
(ขอเสนอจากการอภิปราย/สัมภาษณ/เอกสารความเห็นของผูเขารวมประชุม ๑๕ มค.๕๑)
๓.๑ ยุทธศาสตร
๑) การเชื่อมโยง ขยาย และพัฒนาเครือขาย
๒) การสื่อสารกับสาธารณะ โดยเฉพาะการใชศิลปน ศิลปะทุกสาขา
๓.๒ กลไกเชื่อมประสาน คือ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ และกลไกหนุนเสริมดาน
ตาง ๆ เชน สสส. สวรส. กระทรวงศึกษาธิการ องคกรทางศาสนา องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน
ตน นอกจากนี้ ควรมีตัวเชื่อมกับพื้นที่ องคกร เครือขายตาง ๆ อยางชัดเจน
๓.๓ กระบวนการทํางาน
๑ ) สงเสริมและคนหารูปธรรมของการทําความดี ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องคกร และหนวยงาน
๒) การสื่อสารสาธารณะ เพื่อเผยแพรเรื่องราวการทําความดีสูสาธารณะ/กลุมเปาหมาย
เฉพาะตามความเหมาะสม
- เชื่อมประสาน สงเสริมการใชศิลปะ ศิลปนทุกแขนง
- เชื่อมประสานกับทีวีสาธารณะ (Public TV) สื่อสิ่งพิมพ และสื่อทองถิ่น
๓) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องราวการทําความดี การให การชวยเหลือในรูปแบบตาง ๆ
๔) เชื่อมประสานการทํางานกับรัฐบาล(คณะรัฐมนตรี)

๕) ผลักดันใหเปนวาระแหงชาติ
๓.๔ กลุมเปาหมาย ( นอกเหนือจากการเริ่มที่ตัวเองแลว)
๑) กลุมเด็กและเยาวชน
๒) สถาบันครอบครัว / ชุมชน
๓) โรงเรียน / สถาบันการศึกษา
๔) โรงพยาบาล
๕) วิชาชีพ เชน แพทย พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ฯลฯ
๖) กลุมสตรี กลุมพลังหญิงตาง ๆ
๗) กลุมผูสูงอายุ
๘) อื่น ๆ เชน กลุมศาสนา กลุมผูติดเชื้อ เครือขายจิตอาสา กลุมอาชีพตาง ๆ
๓.๕ รูปธรรมของการขับเคลื่อน
๑) ระดับปจเจกบุคคล เชน ความกตัญู ความมีน้ําใจ การแบงปน การใหอภัย ฯลฯ
๒) ระดับมหภาค ในรูปแบบของเครือขายอาสาสมัคร (การให การชวยเหลือ ฯลฯ)
ความเห็นที่ (๒๒)

กราบเรียน ทานหลวงตาครับ
ผมพระวรชรครับ ไดอานขาวหนากิจกรรมแลวครับ เดินทางมาเรียนที่ภัทรเวชสยาม
กิจกรรมเยอะมากหลวงตาอยาลืมดูแลสุขภาพดวยนะ ใหถึงความเมตตาของหลวงตาที่มีตอ
เพื่อนมนุษยผูปวยมะเร็งแลวผมซึ้งใจครับ หลวงตาผมไมคําพูดดีๆที่บรรจงสัญหามาพูด แต
เปนความรูสึกออกมาจากใจ ผมมีคติประจําใจอยูวา หากชีวิตของผมถาสามารถชวยเหลือ
ผูอื่นแลวจะไมนิ่งดูดายเลย ถาไมมีอะไรจะใหผูอื่นแลว สิ่งสุดทายที่ผมจะใหกําลังใจครับ ให
เขามีพลังสูตอไป ผมขอรวมเดินทางกับทานหลวงตา ใหน้ําใจมิตรไมตรี ตอบแทนคุณของ
ประเทศชาติ ที่ไดเกิดมาเปนคนไทย ครับ

ความเห็นที่(๒๓)
กราบนมัสการหลวงตาปพนพัชร
หนูดใี จที่ไดมโี อกาสไดเรียนรูและฝกการเปนจิตอาสาตัง้ แตวนั ที่
12-18 กพ 2551 แมวารางการตนเองไมแข็งแรงเหมือนคนปกติ
แตอยางนอยก็ไดชวยงานหลวงตาและเจาหนาที่ที่วัดคําประมงเล็ก
ๆ นอย ๆ ถือวาเปนนอง ๆ จิตอาสา
และดีใจที่ไดจดุ ประกายการเปนตัวอยางจิตอาสาใหกับผูป วยทีว่ ัดคําประมง
ใหเขาเหลานัน้ ไดมีโอกาสทําความดีโดยไมหวังสิ่งตอบแทน
ทําแลวเขามีความสุขและสบายใจ
หนูก็ไดทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันกับผูปวย ญาติผูปวย
จิตอาสาทานอื่น ๆ อาทิเชน
การออกกําลังกายตอนเชา เดินจงกรม ฟงธรรมะจากหลวงตา
นั่งสมาธิ ตักบาตร
บางวันชวยรับโทรศัพทแทนหลวงตา ใหคําแนะนําผูปวยใหม
ลงทะเบียนผูปว ยใหม
ตอนรับผูปวยที่จะมาบําบัดที่อโรคยาศาล สวนตอนบาย ๆ
เย็น วาง ๆ ก็รดน้ําตนไมที่อยูบริเวณหลังบานดิน
ซึ่งหนูก็รูสึกสดชื่นที่ไดเห็นไมดอกสวย ๆ
บางกระถางหมอดินมีสมุนไพรตาง ๆปลูกอยูดวย
ไดมีโอกาสใหกําลังใจผูปวยและแนะนําเรื่องอาหารสําหรับผูปวยมะเร็ง
ตอนเย็นยามค่าํ กิจกรรมคือ การสวดมนตรวมกัน รองเพลง
อโรคยาศาล ฟงธรรมะบําบัดจากหลวงตา
ชวยหลวงตาจดรายการยาสมุนไพรที่จะจายใหผูปว ย
ชวยเจาหนาทีว่ ัดความดันและจายยาสมุนไพรใหผูปว ย
หนูไดมีสว นชวยเล็ก ๆ นอย ๆ เมื่อเวลาที่มีฤกษตมยา
เห็นเจาหนาทีใ่ หคําแนะนําในการตมยาใหกับญาติผูปวยและวิธีการดื่มยาสมุนไพรใหกับผูปวย
ทั้งนี้เจาหนาทีไ่ ดชวยญาติผูปวยตมยาดวย
วันไหนคุณหมอจากโรงพยาบาลมาตรวจคนไข
ก็ตองชวยกันกับเจาหนาที่ในการ
เตรียมจายยาตามคําสั่งคุณหมอและไดไปดูคนไขหนักทีต่ ึก

จึงทําใหหนูไดเห็นการทํางานเปนจิตอาสาดวยความเสียสละ
และเห็นใจเจาหนาที่ที่ไดทํางานกันหนักตัง้ แตเชาจนมืดค่ํา
กวาจะกลับบานก็ 3-4 ทุม
บางวันไดทราบวาเจาหนาทีบ่ างคนยังไมไดทานขาวเชาดวยเพราะผูปว ยเยอะ
โชคดีที่หนูมาในชวงที่มีคณ
ุ หมอและพยาบาลจิตอาสาจากนครปฐมทัง้
11 คน มาดูงานและชวยตรวจคนไขและใหกําลังใจคนไข
หนูจึงไดรับอนุโมทนาจากทานเหลานั้นโดยมิไดตั้งใจ
สุดทายนี้ก็ตองขอกราบขอบพระคุณหลวงตาที่เมตตาใหที่พักที่สะดวก
ผาหมอันแสนอุน (ชวงนี้อากาศหนาวมาก) และขาวกนบาตร
(เพราะบางวันก็ไมไดหุงขาว)
และที่สําคัญที่ขาดไมไดคือ ตองขอบคุณเจาหนาที่ทุก ๆคน
ที่ใหคําแนะนําในการเปนจิตอาสาและไดมีโอกาสฝกงานจริง
กราบนมัสการลาหลวงตาคะ
ทยิดา กริชไกรวรรณ
ความเห็นที่(๒๔)
หนูเปนตัวอยางที่ดีมากของผูที่มีคุณคา เห็นคุณคา เผื่อแผคุณคา และ สรางคุณคา ของตนเอง
ขออนุโมทนาบุญ เปนกําลังใจ และ ขอกราบอาราษธนาพระบารมีขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทุก
พระองค พระปจเจกพุทธเจาทุกพระองค พระอริยสงฆืในพระนิพพานทุกพระองค โปรดดลบันดาลใหบุญกุศลที่
เกิดจากการสรางกุศลทุกภพชาติที่ผานมา จงเปนมหาบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ หาปริมาณขอบเขตจํากัดสิ้นสุดไมได
จงดลบันดาลใหหนูหายจากการเจ็บไขไดปวย ขอสรรพสัตวทั้งหลายในตัวหนู จงอยูเย็นเปนสุข และขอใหเจากรรม
นายเวรทั้งหลายของหนูจงไดรับกุศลผลบุญนี้ และอโหสิกรรมใหหนู ตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไปตราบเทาเขาสูพระ
นิพพานดวยเถิด
ขอใหภาวนาพระคาถาของหลวงปูโมคคัลลานะมหาเถระ พรอมกับอธิษฐานจิตกอน ใหหายปวยแลวเจริญพระ
คาถา จนจิตสงบระงับ ดังนี้
อิทธิ ปุญญะ กะโร โหตุ
ฤาษีเอก อมตะ

ความคิดเห็นที่(๒๕)
Respected colleague, a warm hello from Japan, I am the white Japanese monk
who shared a speakers platform with you when you visited the conference to
present a paper on your work. My name is Je Kan and I am a nurse and teacher
in Japan. I used to be in the British Army but events lead me to the Buddha.
In the conference I asked if I may help you in the future and bring
volunteers to your hospice to help in basic care. You kindly consented to
my request and I have been working Dr Earmporn to achieve this aim . It is
my hope that we will visit you co ordinate through Khon Kaen faculty of
nursing in the later part of September . I hope that we then can discuss how
I can help you further.
When we met I asked you about your health, your words were obviously natural
as I was a stranger , however when I visit please allow me to help you in
what ever small way I can.
You are often in my dreams and I have come to understand that my dreams are
important to my path way. What I need to understand now is why?
My sincerest love and respect to dear colleague

Je kan
Dr. Je Kan Adler-Collins. PhD REMT RN
Associate Professor of Nursing
Health Promotion Centre
Fukuoka Prefectural University
Ita 4395,Tagawa City
Fukuoka Prefecture
8258585
Japan
contact
Skype: jekan6861
Msn: jekan500@msn.com

email: jekan@rose.ocn.ne.jp
Telephone: 81 0947?42-1367 direct line
ความคิดเห็นที(่ ๒๖)

Dear Dr. Je Kan,
Thanks a lot for your email. I am blessed with your kind words and your
offer to help us at the Arokasal (Thai Herbal Nursing Home)
I am very happy to hear that you and volunteers plan to come and visit
us at the Arokasal through the co-ordinate of the Faculty of Nursing,Dr. Earmporn.
Khon Khaen University in the later part of September, 2008. I hope we can
discuss how you can help us further after your visit to our place.
May Lord Buddha bless you and your heart..
Phra Paponpatchara
Abbot of Wat Kampramong ,
Phannanikom District, Sakolnakhon Province, THAILAND
ความเห็นที่(๒๗)
I was so glad to receive your heart warming mail. We are in the planning stages of our future visit
which will involve Japanese community members who have been trained in healing therapies and
work in our university volunteer end of life clinic. I have been studying Tibetan healing for a long
time now along with flower essences, crystal healing and energy medicine. In my sect of Buddhism
which is called Shingon Shu and originated from Mykkyo via China is a very esoteric form of
Buddhism. I feel deeply honoured and blessed that I have been given the chance to walk part of this
life’s journey with you. Here in Japan we do not have the same system of caring for monks as they
do in your country. I am certain that our different theologies will not interfere with the compassion
in our hearts to serve others. Like yourself I am interested in end of life care and the relief of
suffering. I have just completed a small building which I hope you will see one day. I and my

colleagues are looking forward to working through KKU and assisting you in Buddha. I attach a
poster for your comments.
My deepest love and respects to you and your community.
Je Kan

ความเห็นที่ ๒๘
วันนี้หลวงตาขอยกเรื่องกินเรื่องขบเรื่องฉัน(ไขเจียวผัดไทยไขเยี่ยวมาที่อรอยที่สุดในโลก)เอาไววันที่
๒๖ เมษายน ๒๕๕๑ คอยวากัน
เนื่องจากมีจม.จากจิตอาสาทานหนึ่งเขียนมาเห็นวาเปนประโยชนแกเพื่อนพันธมิตรจึงคัดลอกมาใหได
อานกัน
กราบนมัสการหลวงตา
โสยสง VCD เสียงธรรมะมาถวายหลวงตาเผื่อเอาไวเปดใหญาติโยมหรือคนปวยฟงเจาคะ
ขบวนคุณหมอ(จากนครปฐม)ไปชวยหลวงตาเปนอยางไรบางคะ สาธุบุญกันถวนหนา หนูวาไมวาคน
ปวยโรคไหนๆก็คงอยากมีอโรคยศาลไวเปนที่พึ่งโดยเฉพาะคนยากไร อโรคยศาลนอกจากเปน
ความหวังของคนปวยไขแลวยังเปนที่พักใจเปนสุขสุดทายของผูปวยไมวายากดีมีจนหรอกเจาคะ
จะมีอโรคยศาลทุกที่หลายที่ไดคงไมขึ้นอยูกับหลวงตาคนเดียวหรอกเจาคะ ตองมาจากหลายฝายตอง
ชวยกันเหมือนหลวงตาที่พยายามอยากใหเกิดจิตอาสา ๑ วันที่วัดคําประมงนี่แหละเจาคะ ถาเกิดขึ้นจริง
อนาคตอยางอื่นนิมิตหมายที่ดีนาจะตามมา
กราบลาหลวงตาเจาคะ
ขอบุญบารมีชวยใหสรางสมบุญทําแตความดีตามที่โสยปรารถนา
โสย
กราบนมัสการหลวงตา
สงไฟลใบสมัครมาใหแลวเจาคะ หลวงตาเคยบอกวาถาอานอีเมลภาษาไทยจาก
ppp@khampramong.com ไมไดใหติดตอไปที่ใครนะเจาคะ ดันลืมตัวเผลอไปลบไฟลจดหมายนั่นทิ้งไป
แลวเจาคะ พอดีอยูใกลกบั ไฟลแปลกๆ ที่สงเขามาหลายอัน
เสียดายเดือนหนาพวกหมอเกิ้ลคงไมไดไปที่อโรคยาศาลเลยไมไดรวมอนุโมนาบุญดวยเลยคะ แรกสุด
ตั้งใจถาหมอเกิ้ลไปจะไปดวยไปเยี่ยมคนไข แตพอดีชวงนี้ตองไปทําคาย “เมล็ดพันธุสันติวิถี” ใหกับ
มหิดลอยู ไปๆ มาๆ กทม. จันทบุรีคะ กวาจะเสร็จราว ๒๐ พ.ค. โนนถาหมอเกิ้ลไปก็คงไมไดไปอีก
เหมือนกัน ชวงพาเยาวชนทั้งสี่ภูมิภาคไปแลกเปลี่ยนประสบการณตั้งแต ๑๔ เมษา แลวคะ สวนตัวเองก็
กลับมาเตรียมวิทยากร และเตรียมพาเด็กลงพื้นที่จริงแตเหนือจรดใตที่มีปญหา ความรุนแรง ความ
ขัดแยง กับไปคุยงานที่พุทธิกาดวยเจาคะ แตหลวงตามีอะไรจะใชก็บอกไดนะเจาคะ

ไมแนใจวาชาวพุทธิกาจะมีโอกาสไปทํากระบวนการเรื่องเผชิญความตายอยางสงบหรือเปลา เหมือน
ตอนทําอบรมที่แผนพัฒนาจิตนะคะ หวังวาคงมีโอกาสแมตางรางเวลาจะเต็มเหยียด หากคืบหนา
อยางไรจะเมลไปบอกหลวงตา หรือไมทีมงานก็จะติดตอกับหลวงตาคะ
แมจะคิดเสมอๆ วาชีวิตเปนสิ่งสมมติ ก็ยังตองทํางานสมมติเหลานี้จะไดมีแรงเพื่อปากทอง เพื่อจิตอาสา
ไปชวยคนอื่นตอไปเทาที่ทําได แตทําอยางไรจะหลุดพนจากการยึดติดเจาสิ่งสมมติเหลานี้ได

ชางเปนเรื่องที่ยากเย็นเสียกระไร ตองใชสติคอยเตือนตัวเองอยูตลอดเวลา แตก็เผลอออก
บอยครั้งยังตองฝกฝนอีกแยะเจาคะ
กราบลาหลวงตา
ขอใหมีพลานามัยแข็งแรงเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอยคะ
โสย

