
 

  

ทรมานบรรยายความเจ็บของคนเป็นมะเร็ง  
เม่ือโรคกาํเริบกเ็จบ็ปวดบา้งไม่มากก็นอ้ย แต่โรคท่ีมีช่ือเสียงวา่ช่วยใหเ้จบ็มาก เจบ็นาน เจบ็แบบหมดทางเล่ียง เจบ็แลว้เจบ็อีก เจบ็แบบไม่เจอไม่รู้ คนรู้แลว้ถา้เลือก

ไดก้ไ็ม่อยากเจอ กค็งเป็นโรคมะเร็งน่ีแหละ  

ผมเองเลือกไม่ได ้ถูกจบัใหเ้ป็น ค.ช.(คนไขช้าย)มะเร็งระบบเลือด อาการดงัจะเล่าต่อไปน้ี ผมเจอเป็นระยะๆช่วงท่ีนอนติดบนเตียง มากบา้งนอ้ยบา้ง เจอแลว้

เจบ็ปวดทรมาน หงุดหงิด รําคาญ สะลึมสะลือ ไม่รู้ตวั มึน จาํอะไรไม่ได ้อารมณ์เสีย ไม่อยากกินอาหาร ยา นํ้ า แค่เห็นหรือไดก้ล่ินกแ็ทบอว้ก ทาํอะไรไม่ไดเ้ลยใน

เวลานั้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทาํใจเวลาท่ี”เจบ็ปวด”  

ใช่แลว้ครับ ทุกอยา่งมนัเกิดข้ึน ตั้งอยูแ่ละดบัไป แต่เวลาท่ีถูกความเจบ็ปวดขบกดั ผมสงสัยทุกคร้ังวา่ ทาํไมมนั “ตั้งอยู”่ นานจงั เม่ือไหร่จะ “ดบัไป” ซะที และแทบ

ทุกคนท่ีบอกใหคิ้ดบวก ในขณะท่ีปวดเพราะถูกความเจบ็ท่ิม มนัเห็นแต่เคร่ืองหมายลบเตม็ไปหมด  พอเวลาท่ีความเจบ็ปวดผา่นไป กข็อร้องใหม้นัไปอยูท่ี่อ่ืนนานๆ

หน่อย แต่บ่อยๆมนัก็รีบกลบัมา มนัคงกลวัวา่เราจะลืมมนั  

ทรมานบรรยาย  
ต่างคนต่างกเ็จบ็ต่างกนัไป แต่ในรายของผมท่ีเป็น (1)มะเร็งระบบเลือด (2) เป็นเบาหวานชนิดฉีดอินซูลิน(3)เป็นความดนัมาประมาณ 30 ปี และ (4)ติดเช้ือ

ไวรัสทาํใหแ้น่นทอ้งเหมือนมีลมดนัจากขา้งในทอ้ง น่ีกเ็ป็นมาประมาณ 15 ปี ผมมี  1  +  3 โรคน้ีเป็นตน้ทุน  Gang of four กเ็ลยระเริง ปราบยาก ผมก็

เจบ็  

สมมุติวา่....... 
 ขณะน้ีท่านนอนหงายติดเตียงอยูท่ี่บา้น น่าจะนอนสบาย แต่กไ็ม่สบาย ผวิของท่านบนฟกูมนัเจบ็ปวด ระคายตลอดเวลา ใหเ้ขาดูวา่ผา้มีตะเขบ็ หรือยน่ หรือมีอะไร

แขง็ๆอยูใ่ตฟ้กูหรือเปล่า ทาํไมมนัเจบ็ ดูแลว้กไ็ม่มีอะไร พอถึงเวลานอนก็นอนหงายเพราะสบายสุด แต่ใครจะนอนหงายไดท้ั้งคืน พอขยบัตะแคงเท่านั้นแหละก ็



“ปวดร้าว” สมยัก่อนเม่ือผมไดย้นิคาํน้ี จะนึกไปถึงปวดร้าวใจ แต่พอเป็นมะเร็งถึงไดรู้้วา่ ปวดร้าวกาย น่ากลวักวา่ พอนอนตะแคงและปวดอยา่งน้ี กต่ื็นสิครับ เม่ือ

ขยบัตะแคงทีไรกต่ื็นทุกที มนักต่ื็นทั้งคืนแหละครับ ต่ืนทั้งคืนแปลวา่ หลบัสั้น ไม่ไดห้ลบัยาว  

ระยะมะเร็งท่ีผมเป็น หมอไม่ไดพ้ดูถึง แตถ่า้หมอบอกวา่เป็นระยะสุดทา้ย ผมกไ็ม่แปลกใจ เพราะวนัท่ี 19 พ.ย. ท่ีเร่ิมเด้ียง  ถูกเจา้หนา้ท่ีรถพยาบาลมาแซะร่างจาก

เตียงท่ีบา้นไปวางไวท่ี้เตียงโรงพยาบาล มนัฉบัพลนัมาก ผมไดแ้ต่นอนอยา่งเดียว นอนอยา่งเจบ็ปวดมากบา้งนอ้ยบา้ง ขยบัตวั ขยบัอก กระดิก ตะแคงตวัเป็นเจบ็ 

เป็นอยูอ่าทิตยนึ์ง หมอใหก้ลบับา้นเม่ืออาการค่อยดีข้ึน แลว้นดัมาฉีดคีโมเขม็แรกวนัท่ี 3 ธค.  

ผมนอนอยูบ่นเตียงท่ีโรงพยาบาล และอดไม่ไดท่ี้จะคิดถึง ค.ช. ค.ญ. รายอ่ืนๆท่ีลงเรือลาํเดียวกบัผม ท่านเช่ือไหมครับวา่ เวลามนัปวด คาํศกัด์ิสิทธ์ิจากท่ีไดอ้่าน ได้

ฟังธรรมะจากหลายๆหลวงพอ่แทบไม่มีความหมายอะไรเลย น่ีแสดงวา่ ระดบัสติท่ีผมฝึกมาอ่อนมาก คาํวา่ ปล่อยวาง ดูใจ ดูความรู้สึก เห็นการเกิดดบัของความ

ทุกข-์อารมณ์ ตดัใจดบัไม่เหลือ ช่างมนั ไม่ใช่ตวักขูองก ูฯลฯ คาถาพวกน้ีในเวลาเช่นน้ีทาํไมมนัไม่ค่อยขลงันะ ส่ิงท่ีผมทาํไดใ้นนาทีน้ีกคื็อ พยายามทาํใหต้วัเองต่ืน

และสดช่ืน(ขอใหญ้าติมาเช็ดหนา้) จบัใหค้วามรู้สึกไล่ไปทีละส่วนของร่างกาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตรงท่ีเจบ็ หายใจชา้ๆ ลึกข้ึนอีกหน่อย และพยายามดึงความคิดท่ีไป

ไกลๆใหก้ลบัมาจบัท่ีลมหายใจท่ีไหลข้ึนลงลาํคอชา้ๆ และพยายามใชค้าถาคาํเดิมท่ีไม่ขลงั ท่องชา้ๆผา่นความคิดใหม้นัติดท่ีใจใหไ้ด ้วธีิน้ีทาํบ่อยๆกใ็ชไ้ดค้รับ “ยา

แกป้วด” ท่ีผมใชน่ี้ อาจมีบางท่านใชพ้อไดผ้ล  

ในหว้งเวลาหรือนาทีท่ีแยน้ี่ อาจมีบางอาการหรืออาการต่อไปน้ีซํ้ าเติม  

“สะอกึนํา้ สะอกึอาหาร สะอกึยา” ตอ้งระวงัตวัเองหา้มสะอึกเดด็ขาดนะครับ อยา่ใหอ้ะไรมาติดคอ ติดอก เร่ืองใหญ่มากครับ  

“ติดเช้ือ” ผมติดเช้ือประมาณ 1 อาทิตย ์ตอ้ง admit ท่ีโรงพยาบาลแม่กลอง พอร่างกายพอไปไหว หมอกรี็บใหก้ลบัไปนอนบา้น บอกวา่โรงพยาบาลอยูน่าน

ไม่ดี ติดเช้ือง่าย  

“มไีข้” หมอบอกวา่ ระวงัเดด็ขาดอยา่เป็นหวดั ผมกร็ะวงัมากไม่ใหห้อ้งนอนร้อนเกินไป เยน็เกินไป แต่ก็หวาดเสียวเม่ือผมตอ้งยดืตวัตามหมอกายภาพสั่ง บางท่าทาํ

มากไปหน่อย ตวัร้อนข้ึนทาํท่าจะเป็นไข ้ 

“กนิไม่ได้ อ้วก เพลยี” เขาจะคะยั้นคะยอใหกิ้นมากๆหน่อยจะไดมี้แรง แต่เพราะเป็นเบาหวาน ภาวะไตไม่ค่อยดี อาหารท่ีเขาลุน้ใหกิ้นนั้น คือ No – เคม็/ 

No – หวาน/No-เผด็/ No-เปร้ียว/ No- มนั/ No-หมกัดองทุกชนิด/ No- อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกชนิดท่ีมีสารแต่งกล่ินรส ผงชูรส วตัถุกนัเสีย  

ท่านลองจินตนาการถึงอาหารตามเมนูท่ีวา่น้ี ไม่ใช่ผมไม่พยายามกิน แต่พอกินไปไดส้ักหน่อย แค่ไดก้ล่ินก็แทบอาเจียนโดยอตัโนมติั ยอมรับวา่ผมเป็นคนติดรส น่ี
ตั้งใจวา่ ถา้หายดีแลว้ จะตอ้งฝึก(อยา่งมีวนิยั)ใหกิ้นอาหารรสจืดลง(ทุกรส)ทีละหน่อยๆจนกินจืดได ้และรู้สึกอร่อย แต่ไม่รู้วา่จะทาํไดแ้ค่ไหน ไม่แน่ใจเลย ความท่ี

ผมเป็นคนแม่กลอง กินอาหารทะเลสดๆ ร้อนๆปรุงรสจดั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปลาทู มาตั้งแต่ยงัเป็นเด็กชายท่ียงัพดูไม่ชดั ของอร่อยแบบน้ีเป็นเพ่ือนเก่าท่ีโบกมือลาได้

ยาก แต่กินเชา้ไปแลว้กแ็สลงโรค  

“เป็นมะเร็ง = ถูกเสือกดั +  ถูกผหีลอก”  
ท่านผูอ้่านครับ เราไดย้นิคาํแนะนาํทาํนองน้ีวา่ ใครๆกมี็สิทธ์ิเป็นมะเร็งทั้งนั้นแหละ ใหรั้กษาสุขภาพใหเ้ขง็แรงเขา้ไว ้เพราะเราไม่รู้วา่โรคจะมาเล่นงานเราเม่ือไหร่ 
ผมแก่แลว้กอ็ดไม่ไดท่ี้จะคิดถึงเร่ืองเก่าๆ คือ พระธุดงคเ์ม่ืออยูป่่า ท่านกต็อ้งระวงัสัตวร้์ายท่ีมีเข้ียวงามากเป็นพิเศษ อยา่งเช่น เสือ ก็ตอ้งดูรอยเทา้ ดูลกัษณะตน้ไมต้าม

เส้นทางท่ีธุดงคไ์ป ทิศทางลม เวลา ฯลฯ รวมทั้งคาถาและการแผเ่มตตา ต่างๆดว้ย ถา้ขณะท่ีเดินจงกรมหรือเขา้กลดแลว้ รู้ตวัวา่เสือมา จะไดง้ดัเคร่ืองมือถูกชนิดมา

จดัการเสือไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ก่อนท่ีจะถูกมะเร็งกดั หรือถูกเสือกดั กต็อ้ง “เตรียมตวั” อยา่งจริงจงั 

“เตรียมกาย”  

วธีิฝึกเพ่ือเตรียมตวั เตรียมกาย ต่อสู้กบัมะเร็ง ผมคงไม่ตอ้งพดู เช่ือวา่ขอ้มูลพวกน้ีท่านหาเองไดเ้พียบท่ีกเูก้ิล เร่ืองสาํคญัอยูท่ี่การ “ฝึก”จริงๆทุกวนั นกัปราชญค์น

หน่ึงพดูวา่ “รู้ไวเ้ม่ือภยัมา” แต่กรณีของมะเร็งน้ีตอ้ง “ฝึกไวเ้ม่ือภยัมา” แต่รู้อยา่งเดียวแต่ไม่ฝึก ไม่พอครับ คือฝึกร่างกายใหแ้ขง็แรงตามท่ีผูรู้้แนะนาํ  

“เตรียมใจ”  

ในฐานะคนป่วยโรคมะเร็งตวัเป็นๆ ผมกย็งัเห็นเหมือนเดิมตามท่ีอาจารยพ์ทุธทาสและหลวงพอ่ชาไดส้อนไว ้คือ ความทุกข-์ความอยาก เป็นอนิจจงั-ทุกขงั-อนตัตา 

คือ เกิดข้ึน ตั้งอยู ่ดบัไป มนัเหมือน”ผ”ี ผจีะมีจริงหรือไม่นั้นไม่สาํคญั แต่ส่ิงท่ีสาํคญักคื็อ ณ เวลาน้ีท่ีเรายงัไม่เคยเห็นผจีริงๆ เราถูกผปีลอมๆท่ีเกิดข้ึนในใจหลอก



หลอนมากนอ้ยแค่ไหน เช่น เม่ือบงัเอิญไปอยูใ่นสถานท่ีน่ากลวัวงัเวง หรือถา้เราเคยเจอผจีริงๆ เคยตกใจจนอุจจาระข้ึนศีรษะหรือเปล่า หรือเคยหนัหนา้นัง่คุยกบัผี

อยา่งฉนัมิตรหรือเปล่า  

ถึงผมจะยงัทาํไม่ค่อยจะได ้แต่ผมก็เช่ืออยา่งสนิทใจวา่ ขณะแห่งความเจบ็ปวดทรมานเพราะมะเร็ง ถา้เหมือนกบัขณะของการเจอผ ีไม่วา่จะเป็นผจีริงหรือผปีลอม 
แต่เราตอ้ง “ฝึก” “เตรียมใจ” ใหผ้มีะเร็งหลอกเรานอ้ยท่ีสุด วธีิฝึกเตรียมใจกคื็อ พยายามมีสติเม่ือเจอกบัส่ิงท่ีไม่ชอบใจทุกประเภท ไม่วา่จะเป็นความรําคาญ 

หงุดหงิด ไม่พอใจ โกรธ อาฆาต พยาบาท ฯลฯ ตั้งแต่ระดบั 1-10 กพ็ยายามตั้งสติ รับมนัดว้ยใจสงบ ปล่อยวาง พยายามทาํใจใหเ้ฉยๆเม่ือเห็นผ ีเม่ือผหีลอกเรา

ไม่ได ้เด๋ียวมนัก็ไปเอง  

ทัง้หมดน้ีเป็นประสบการณ์เลก็ๆนอ้ยๆช่วงแรกของการเป็นผูป่้วยโรคมะเร็ง ขณะน้ีอาการดีข้ึน แต่ไม่รู้วา่ต่อไปจะแยล่งหรือเปล่า และกไ็ม่รู้วา่ตอนนั้นจะถูก “ผี

มะเร็งหลอก” มากกวา่หรือเปล่า  

พิพัฒน์ e4thai.com 

องัคารท่ี 25 ธันวาคม 2561 เวลา 16.20 น. บ้านแม่กลอง 


