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ความทุกขจากการรักษามะเร็งสูการแสวงหาการเยียวยา 

 
                                             ศิริวรรณ  คําฝน 

                                                    วิไลวรรณ  สําเภาแกว 
                                                                                                                     รพ.สอง จ.แพร  

 
บทคัดยอ 

 
งานวิจัยน้ีศึกษาเกี่ยวกับความทุกขทรมานของผูปวยมะเร็งเตานมในทองถิ่นอําเภอสอง  

ที่เกิดจากการบําบัดรักษาดวยการแพทยแผนปจจุบันที่สงผลตอสภาพรางกายและจิตใจของ
ผูปวยมะเร็งและญาติ  ทําใหตองแสวงหาการเยียวยาอยางไมจบสิ้น   มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
มุมมองและประสบการณการเจ็บปวยดวยมะเร็งเตานมของผูปวยและครอบครัว และศึกษา
รูปแบบวิธีการการเยียวยาของผูปวยมะเร็งเตานมในทองถิ่นอําเภอสอง โดยมีคําถามวิจัยที่
สําคัญคือ ความทุกขที่เกิดจากการเปนมะเร็งเตานมและการบําบัดรักษามะเร็งเตานมเปน
อยางไร   วิธีการบําบัดรักษาแตละรูปแบบขึ้นอยูกับเง่ือนไขหรือบริบทอะไร ผลการบําบัดรักษา
แตละครั้งเปนอยางไร  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิง
ลึกและการสังเกตสิ่งแวดลอมผูปวยมะเร็งเตานมในอําเภอสอง จังหวัดแพร  2 ตําบล ตําบลละ 2 
ราย    
 ผลของการวิจัยพบวา ผลของการรักษากับการแพทยแผนปจจุบันไดสรางประสบการณ
ที่ทุกขทรมานใหกับผูปวยและญาติ   แนวทางการดูแลรักษาผูปวยมะเร็งในขั้นตอนตอไปจึงมี
ความหลากหลาย   ขึ้นอยูกับตรรกะภายในของแตละบุคคล ไดแก การใหความหมายตอ
โรคมะเร็ง ความเชื่อเร่ืองการเจ็บปวย  ความเชื่อม่ันในวิธีการรักษาที่เกิดจากประสบการณที่
ไดรับรู ซ่ึงเหลานี้เปนแรงผลักดันใหผูปวยมะเร็งแสวงหาทางเลือกในการดูแลรักษาตนเอง 
เพ่ือใหตนเองไดหลุดพนจากความทุกขทรมานนั้น 
 การศึกษานี้แสดงใหเห็นวา ความทุกขทรมานที่ไดรับจากการรักษาดวยการแพทยแผน
ปจจุบันเปนประสบการณที่ตราตรึงยากที่จะลืมเลือนจนไมอยากกลับไปประสบกับความทุกข
ทรมานนั้นอีก  วิธีการบําบัดเพื่อการดูแลตัวเองตอมาจึงเปนการรักษาตามระบบความเชื่อและ
ประสบการณที่ไดรับรูจากแหลงตาง  ๆ      

งานวิจัยชิ้นนี้มีขอเสนอแนะคือ  การดูแลผูปวยมะเร็งในระบบสาธารณสุขน้ัน การแพทย
แผนปจจุบันมีความสําคัญตอการบําบัดรักษาเปนอยางมาก หากการรักษาที่มุงเนนเพียงให
เซลลมะเร็งในตัวผูปวยตายไปหรือลดลงเพียงอยางเดียว  ไมไดสรางคุณคาของชีวิตผูปวยมะเร็ง
หากการรักษานั้นเกิดความทุกขทรมาน ระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดตองเปนระบบที่สงเสริมให
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ผูปวยไดเรียนรูวิธีการดูแลตนเองและเลือกปฏิบัติไดอยางเหมาะสม โดยไมเกิดผลเสียทั้งดาน
รางกายและจิตใจของผูปวย 

บทนํา 

ภาพที่ผูปวยมะเร็งนอนอยูในตึกผูปวยหรือที่บานดวยใบหนาที่ออนแรง   แววตาเศรา
หมอง  รางกายซูบผอม ศีรษะปราศจากเสนผม เปนภาพที่บุคลากรสาธารณสุขคุนตากันดี  แต
สําหรับประชาชนทั่วไปแลว ภาพนี้เปนภาพที่ยากจะบรรยายความรูสึกออกมาได หากเปน
บุคคลทั่วไปก็จะรูสึกเวทนา   หากเปนญาติพ่ีนองก็จะรูสึกสงสารและเปนกังวล  และถาเปนตัว
ผูปวยเองความรูสึกก็จะทวีรุนแรงมากยิ่งขึ้น  มีทั้งความรูสึกที่หมดหวัง  ทอแท  สูญเสีย  และ
เศราใจ 

สถิติการปวยดวยโรคมะเร็งในประเทศไทยพบมากเปนอันดับที่  3  รองจากโรคหัวใจ
และหลอดเลือด และโรคเบาหวาน1 โรคมะเร็งเปนโรคที่ไมไดทําใหผูปวยเสียชีวิตไดอยาง
ทันทีทันใด การดําเนินของโรคจะคอยเปนคอยไป บางรายเมื่อรับรูวาปวยเปนมะเร็งจะมีชีวิตอยู
ไดไมนาน บางรายสามารถมีชีวิตอยูไดหลายป  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยหลาย ๆ อยาง โดยเฉพาะ
ปจจัยภายในตัวผูปวยเอง  ไดแก  ปจจัยดานพฤติกรรมการปฏิบัติตัว   การปฏิบัติตามแนว
ทางการดูแลรักษาของแพทย  และปจจัยดาน  ความคิดและความรูสึกที่มีตอโรค   การที่ผูปวย
แตละรายมีชีวิตที่เหลืออยูไมเทากันนั้น  พวกเขาเหลานั้นดํารงชีวิตในแตละวันเปนอยางไร   

            มะเร็งในความหมายของการแพทยแผนปจจุบัน  หมายถึงโรคที่เซลลหรือเน้ือเยื่อ
ของรางกายมีการเปลี่ยนแปลงแบงตัวแบบกระจายอยางรวดเร็วและลุกลามไปยังอวัยวะ
ใกลเคียงหรือแพรกระจายไปตามอวัยวะที่สําคัญตาง ๆ โรคมะเร็งสวนใหญไมติดตอจากคนหนึ่ง
ไปยังอีกคนหนึ่ง โรคมะเร็งบางชนิดอาจจะมีการถายทอดทางพันธุกรรมได  

            มะเร็งในความหมายของคนในชุมชน  มะเร็งเปนโรคที่นากลัวสําหรับคนในชุมชน 
และทุกคนไมอยากปวยเปนโรคนี้  การเปรียบเทียบกับสิ่งที่นากลัวแลวชาวบานมักจะมีคําพูดที่
เลี่ยงหรือสื่อความหมายเปนนัย ๆ  มะเร็งในความคิดของคนในชุมชนวาเปนสิ่งไมดี เปนสิ่งที่
พวกเขาไมอยากเจอ  ตอเม่ือมะเร็งไดเกิดกับอวัยวะใดก็คิดวาไดเกิดสิ่งไมดีขึ้นกับอวัยวะน้ัน   
สิ่งไมดีก็คือสิ่งราย ๆ  ดังน้ัน  คนในชุมชนจึงเรียกมะเร็งวา  “เน้ือราย”  เน้ือราย คือแผลที่เกิด
ขึ้นกับอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย   แผลในความหมายของคนสมัยกอนจะมีหลายระดับ  แผลที่
รักษาหายงาย ใชสมุนไพร หรือใชยาทาเพียงไมกี่ว ันก็หาย   ก็จะเปนแผลในความหมายทั่ว ๆ 
ไป  แตหากแผลนั้นเปนอยูหลายวัน มีการอักเสบรักษาหลายวิธีแลวก็ยังไมหายหรือไมทุเลา  
                                                  
1 อรชร โวทวี .เสียงที่ไมอาจสําเหนียก : กระบวนการตีตราและความทุกขของผูปวยจิตเวชหญิงในชุมชน . 

(www.matichon.co.th)     
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ชาวบานจะเรียกแผลนั้นวา  “ฝ”  เม่ือแผลเหลานี้เกิดขึ้นกับอวัยวะใดของรางกายก็จะเรียกวา
เปนฝกับอวัยวะนั้น   ลักษณะดังกลาวนี้ก็จะใชเรียกกับแผลที่เกิดจากมะเร็งดวยกันเชนกัน  เชน  
“ฝในปอด  หมายถึง  มะเร็งปอด”  และ “ฝในตับ หมายถึง มะเร็งตับ”  เปนตน 

          มะเร็งตามระบบความเชื่อ  ถึงแมระบบการแพทยสมัยใหมจะอธิบายไดวามะเร็งเกิด
จากการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลลในรางกายจนกระทั่งมีการกระจายไปทั่วตามสวนตาง ๆ 
ของรางกายและลุกลามไปยังอวัยวะอ่ืนได  ซ่ึงผิดกับการเจ็บปวยดวยโรคอื่น  หรือการเปนแผล
ทั่ว ๆ ไป  ที่ไมมีการลามไปยังอวัยวะอ่ืน   ทําใหคนในชุมชนไมมีความเขาใจวามะเร็งเกิดขึ้นได
อยางไร  และจากประสบการณที่มักพบวาผูที่ปวยเปนมะเร็งแลวตองเสียชีวิตทุกราย  คําถามที่
เกิดขึ้นในใจคนหลาย ๆ คนก็คือ  เพราะเหตุใดจึงมีเพียงบางคนเทานั้นที่เปนโรคนี้  ผูที่เปนโรค
น้ีจึงมีแตความทุกขทรมานเจ็บปวด   จากการที่ไมมีคําอธิบายที่จะสรางความเขาใจใหกับคนใน
ชุมชนไดน้ีเอง  การปวยเปนมะเร็งของคนในชุมชนจึงเชื่อวาเปนเรื่องของเวรกรรม  ผูใดทําเวร
กรรมไวมากก็ตองมาประสบกับเวรกรรม  ตองปวยเปนโรคมะเร็ง การเจ็บปวยจึงเปนเรื่องของ
ความสัมพันธระหวาง “ปจเจกบุคคล” และ “กรรม” ของเขา (ธวัช 2548) 

จะเห็นไดวามะเร็งเปนโรคที่สรางความหวาดกลัวใหกับบุคคลที่กําลังเผชิญ ทุกคนนึกถึง
ความตายตามมาในระยะเวลาอันใกล การเปนมะเร็งในเบื้องตนอาจไมไดสรางความเจ็บปวด
เฉพาะดานรางกายเทานั้น หากแตจิตใจของผูเปนกลับมีความเจ็บปวดและทุกขทรมานมากกวา
ดานรางกาย   เพราะความเขาใจของประชาชนทั่วไปแลวมะเร็งเปนโรคที่รักษาไมหาย   การถูก
วินิจฉัยวาเปนมะเร็งจึงเปรียบเสมือนนาฬิกาชีวิตของคนคนนั้นไดเดินถอยหลังไปเรื่อย ๆ รอ
วันที่ลานนาฬิกาหมดและหยุดเดินในที่สุด  น่ันหมายถึงการตองจากโลกนี้ไป        
         การเจ็บปวยดวยมะเร็งเตานมในผูหญิง  นอกจากจะสรางความทุกขในเรื่องของโรคแลว  
ยังสรางความทุกขใหกับผูหญิงมากเปนทวีคูณ   เตานมเปนสัญลักษณของความเปนหญิง  เม่ือ
เกิดโรคกับอวัยวะที่แสดงความเปนหญิง   และหากตองถูกบําบัดรักษาดวยการตัดทิ้ง  ความ
ทุกขตอมาคือความทุกขจากการสูญเสียภาพลักษณ   ที่อาจกระทบตอหนาที่ของความเปนหญิง  
การสูญเสียเตานมของหญิงจึงอาจหมายถึงการสูญเสียหนาที่การเปนภรรยา 
 จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา การปวยเปนมะเร็งเปนสิ่งที่สรางความทุกขอยางมหันต  
เพ่ือใหหลุดพนจากความทุกขน้ัน   ผูปวยจึงมีการแสวงหาบริการสุขภาพมากมาย   เร่ิมตั้งแต
เม่ือรูตัววาเปนมะเร็ง  การแสวงหาวิธีการรักษาเยียวยาขึ้นอยูกับประสบการณในการรับรู
ขาวสารของแตละคน   ดังนั้น การศึกษารูปแบบการรักษาของผูปวยในแตละขั้นตอน   จึงเปน
การเรียนรูเพ่ือเขาใจระบบวิธีคิดที่มีตอโรคมะเร็งและตอการรักษามะเร็งของผูปวยและญาติได
มากยิ่งขึ้น   ซ่ึงหากบุคลากรสาธารณสุขไดเรียนรูและเขาใจวิธีคิดที่มีตอโรคมะเร็งแลว  การ
รักษาโรคมะเร็งจะเปนการบําบัดรักาทั้งโรคและทั้งคน 
 งานวิจัยชิ้นนี้ตองการชี้ใหเห็นวา ภายใตการแสวงหาวิธีการเยียวยารักษามะเร็งที่
หลากหลายนั้น  มีประสบการณความทุกขของผูปวยมาเปนตัวกําหนดใหเลือกรูปแบบการรักษา    
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ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห ในประเด็นของวิธีคิด  พฤติกรรม และเง่ือนไขตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ  เพ่ือนํามาวางแผนในการดูแลผูปวยมะเร็งไดอยางสอดคลองตอไป 

วัตถุประสงค  
1. เพ่ือศึกษามุมมองและประสบการณการเจ็บปวยดวยมะเร็งเตานมของผูปวยและ

ครอบครัว 
2. เพ่ือศึกษาวิธกีารและเงื่อนไขของการเยยีวยาของผูปวยมะเร็งเตานม 
3. เพ่ือปรับปรุงรปูแบบและแนวทางการดูแลที่เหมาะสมในผูปวยมะเร็งเตานม    

คําถามวิจัย 
1. มุมมอง/ประสบการณของผูปวยและครอบครัวตอมะเร็งเตานมในความคิดของผูปวยและ

ญาติเปนอยางไร    
2. วิธีการรักษาและเงื่อนไขของการเยียวยาของผูปวยมะเร็งเตานมเปนอยางไร 
3. แนวทางในการดูแลที่เหมาะสมของผูปวยมะเร็งเตานมควรเปนอยางไร 

 
 

ระเบียบวิธีวจิัย 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพประเมินผลผานมุมมองประสบการณของผูปวย
มะเร็งเตานมและญาติในการแสวงหาวิธีการรักษา   โดยการศึกษาขอมูลของผูปวย โดยการ
สัมภาษณเชิงลึกผูปวยมะเร็งเตานมและญาติ ตําบลบานหนุน 2 ราย  ตําบลบานหวยหมาย 2 
ราย รวม 4 ราย  โดยกําหนดประเด็นการสัมภาษณ   การสังเกต  ครอบคลุมวัตถุประสงค  และ
คําถามของการวิจัย   มีการนัดหมายในวันเวลาที่กลุมตัวอยางสะดวก  และสมัครใจที่จะรับการ
สัมภาษณ   มีการประชุมกลุมของผูปวยและญาติ เพ่ือนบานจํานวน 2 ครั้ง  การสังเกตทั้งอยาง
มีสวนรวมผานการสัมภาษณ และผานการรับรูถึงความรูสึกของผูปวยและญาติ และสังเกตการ
ประกอบพิธีกรรมและพฤติกรรมการดูแลรักษา  ระหวางการสัมภาษณมีการขออนุญาต  การจด
บันทึกเรื่องราวตาง ๆ   การถายรูป และการบันทึกเสียง  ในชวง วันที่ 5 กุมภาพันธ 2553 – 30 
มีนาคม 2553  ขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลแบบตาง ๆ ถูกนํามาเปรียบเทียบเพื่อความถูกตอง    
และจัดกลุมตามความเหมือนและแตกตาง  และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ    แลวนํามา
วิเคราะหเชิงเนื้อหา    เพ่ือระบุผลของการพัฒนาระบบบริการและการดูแลผูปวยมะเร็งเตานม 
รวมทั้งเสนอแนะในการปรับแนวทางการดูแล   ภายใตความเชื่อ ความศรัทธา   ซ่ึงเปนการ
ตอบสนองดานมิติทางจิตวิญญาณของผูเจ็บปวยมากยิ่งขึ้น2    
  

                                                  
2 ชื่อทุกชื่อที่ปรากฏในงานวิจัยชิ้นนี้ ลวนเปนนามสมมติ 



เอกสารฉบับราง กรุณาอยาอางอิง 
 

5 

 

 
บริบทชุมชน 

           
          ประชาชนชาวอําเภอสอง  สวนใหญเปนคนไทยพื้นบาน มีวัฒนธรรมทางสังคมที่ยึดถือ
ขนบธรรมเนียมด้ังเดิมอยางเหนียวแนน ที่แสดงถึงการยึดเหนี่ยวสัมพันธภาพของคนในชุมชน
ไดเปนอยางดี   การจัดประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมยังคงมีอยู ไมวาจะเปนการทําบุญในวันสําคัญ
ทางศาสนา   การลอยกระทง  การรดน้ําดําหัวผูที่เคารพนับถือ  การสืบชะตาหมูบาน   สืบชะตา
ผูที่เจ็บปวย  มีประเพณี “ตานกวยสลาก” โดยทุกครอบครัวในหมูบานจะจัดชุดไทยทาน และ
ของที่บรรพบุรุษตนเองชอบ จัดใสใน “กวย” (ชะลอม) เพ่ือไปทําพิธีในวัดใหพระจับใบลาน 
(สลาก) ที่เขียนขอความอุทิศการกุศลถึงบรรพบุรุษ และตามหาเจาของ “กวย” จนเจอ จากนั้น
จัดทําพิธีกรวดน้ําอุทิศถึงบรรพบุรุษ   
           จากวัฒนธรรมที่สืบทอดกันอยางเหนียวแนนสงผลใหมีการสืบสานและบอกกลาวใน
เรื่องราวตาง ๆ ของคนในชุมชน  ไมเวนแมแตเรื่องความเจ็บปวย   ความเชื่อเรื่องการเจ็บปวย 
คนพื้นบานสวนใหญมีความเชื่อมาจากเคราะหกรรม ความโชคราย   ซ่ึงความเชื่อที่ฝงแนนนี้มา
จากการสืบทอดตอ ๆ กันมาจากบรรพบุรุษรุนตอรุนอยางยาวนาน 
            ถึงแมการเจริญทางดานสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ ทําใหชุมชนเมืองสองเปลี่ยนแปลงไป   
ดังจะเห็นไดจากการติดตอสื่อสารที่เขาถึงชุมชนไดอยางรวดเร็ว  ไดเขามาในชุมชนทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ  มากมาย   แตในระบบของการเชื่ออยางเชื่อมโยงหรือเชื่อในสิ่งที่คน
ในชุมชนบอกก็ยังคงอยูมิไดเลือนหายไป  เชนเดียวกับการเจ็บปวยของคนในชุมชนที่ถึงแมจะมี
แนวทางการบําบัดรักษาที่กาวตามวิวัฒนาการทางการแพทย  แตหากการแพทยแผนปจจุบันยัง
ตอบไดไมชัดเจน ตามความเขาใจ   ความเชื่อของคนทองถิ่น สงผลใหกระบวนการเยียวยาของ
คนทองถิ่นเมืองสองจึงเปนแบบผสมผสานระหวางแพทยแผนปจจุบันและความหลากหลายของ
ทางเลือกในการบําบัดรักษา    ภายใตสังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่นแบบด้ังเดิม 
 
ผลการศึกษา 
จากการศึกษา ไดขอคนพบดังน้ี  
1.ประสบการณ : ความหมายของการเจ็บปวย 
         การถูกวินิจฉัยวาเปนมะเร็งนั้น เปนราวกับเสนแบงแหงชีวิตระหวางความตายและความ
เปนไดเกิดขึ้นแลว เสนแหงความเปนไดกระเถิบเขาไปในเสนความตาย หรือเสนแหงความตาย
จะรุกล้ําเขามาที่เสนแหงความเปน เปนสิ่งที่ผูปวยกําลังเผชิญ   สิ่งเหลานี้กอใหเกิดความเครียด   
จากหวงแหงความรูสึกที่กอใหเกิดความทุกขทรมาน ความคิดเรื่องการเจ็บปวยที่ไมอาจยอมรับ
ไดมักทําใหผูที่ประสบนึกยอนรอยไปในอดีตที่ผานมาของตนเอง “ทําไมโรคนี้จึงตองเกิดกับฉัน”  
เม่ือเปนเชนนั้นจึงเริ่มที่จะมองหาผู “รับแทน” และสิ่งน้ันก็คือ กรรมหรือวิบากกรรมของตน
น่ันเอง  
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           ชาวบานในทองถิ่นเมืองสอง เชื่อเชนเดียวกับชาวชนบทไทยทั่วไปที่เห็นวา อุบัติเหตุ 
ความพิการ หรือเหตุการณเลวรายเปนผลจากกรรมที่เจาของชะตาชีวิตไดกอไว แมเฮือนและแม
ลําไย ไดอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นวา “ชาติกอนคงสรางกรรมไวมาก คงกอความเดือดรอนใหคนอ่ืน
จึงสงผลใหเกิดความเจ็บปวยแบบนี้” สมเองเม่ือรับรูวาเปนมะเร็งเธอรูสึกนอยใจในชะตากรรม
ของตนเอง ตั้งแตเร่ืองสามีปวยจนเสียชีวิต ลูกชายและลูกสาวประสบอุบัติเหตุในระยะเวลา
ใกลเคียงกัน และสุดทายตัวเองก็มาเปนมะเร็งอีกคน  
            ความคิดความเชื่อเชนที่กลาวมาขางตน ดานหนึ่งไดรับอิทธิพลมาจากพุทธศาสนาที่
สอนวา “การกระทําดี ผลดียอมตอบสนอง และการกระทําไมดียอมไดรับผลของการกระทําไมดี” 
ในคําสอนของพระพุทธเจาไดตรัสไวเกี่ยวกับความเจ็บปวยวา “อาพาธ คือ โรคภัยไขเจ็บน้ัน 
มิไดเกิดเพราะเหตุคือการไมบริหารตนอยางสม่ําเสมอเพียงอยางเดียว แตเกิดจากเหตุหลาย
อยาง รวมทั้งเกิดจากกรรมดวย โรคกายทุกอยางที่ทําใหกายเปนทุกขเดือดรอนเจ็บปวดนั้น ลวน
เกิดจากผลกรรมทั้งสิ้น เพราะจิตที่ไดรับทุกขเวทนาทางกายนี้มีชื่อวา ทุกขสหคตะกายวิญญาณ
จิต อันเปนจิตที่เปนผลของอกุศลกรรม เปนวิบากจิต”  3 เครือมาศ วุฒิการณ ผูเขียนบทความนี้
ยังขยายความตอวา ความอาพาธเจ็บไขเม่ือเกิดขึ้นครั้งใด ยอมจะมีอดีตกรรมเขามาสงเสริม
สนับสนุนเสมอ จึงเปนเหตุใหไดรับทุกขเวทนาทางกายไมมากก็นอย สุดแตอํานาจของกรรมที่
ใหผลวาเปนกรรมหนักหรือกรรมเบา ถากรรมหนักก็ทุกขหนัก ถาเปนกรรมเบาคือมีกําลังนอยก็
ทุกขนอย แตไมมีหนทางที่จะหลุดพนไปจากกรรมโดยสิ้นเชิงได  
              และสิ่งที่บอกวาผูปวยกําลังไดรับการเผชิญกับเคราะหกรรมที่ชัดเจนที่สุดก็คือเสียงพูด
ของหมอ หรือบุคลากรทางการแพทยที่บอกวา “เปนมะเร็ง”  ดังนั้น การที่ผูปวยไดรับการ
วินิจฉัยวาเปนมะเร็ง เหมือนเปนคําศักดิ์สิทธิ์เสมือนประกาศิตหรือถูกตัดสินความผิดรายแรงจน
ไมอาจแกตัวได สม ไดเลาประสบการณของการรับรูขาวรายจากปากหมอวา “รูสึกตกใจ คิด
อะไรไมออก มึน เหมือนโลกหยุดหมุนทันที” ความรูสึกตอนนั้นเหมือนมีมัจจุราชมาบอกเวลา
ตายวามาถึงแลว คําบอกเลานี้ฟาดทับมาที่หัวใจ จะขาดใจตายใหได สมศรีเองก็ไมตางไปจาก
สมเชนกัน “รูสึกเหมือนช็อคไปเลย รองไหโฮ จนครองสติไมได คําพูดนั้นเหมือนแววมาแตไกล 
แตชัดเจนมาก หนูไมเคยคิดวาแคคําพูดของหมอเพียงสั้น ๆ เหมือนเปนแรงลมมหาศาลที่ประ
ทะตัวหนูจนแทบจะลมลง เหมือนสั่งฆาหนูใหตาย” เธอเลาถึงความรูสึกในวันน้ันไดอยางราวกับ
เหตุการณเพ่ิงผานไปเมื่อวานนี้เอง  
            สิ่งที่ทําใหคนในชนบทเชื่อเรื่องของเวรกรรมที่ยังคงเห็นอยูก็คือ การเชื่อตามหลักของ
ศาสนา ที่เกิดจากความศรัทธา  และนําสูการปฏิบัติอยางเครงครัด โดยเฉพาะหลักของพุทธ
ศาสนา  คําสอนตาง ๆ ในศาสนาถูกถายทอดสูคนรุนลูกรุนหลาน กิจกรรมทางศาสนาที่ยังคง
เห็น เชน การเทศนาผานตําราใบลานในงานทางศาสนา การทําบุญเพ่ือชีวิตที่ดีหลังความตาย 

                                                  
3 เครือมาศ วุฒิการณ www.kruamas.com/html/death/grief สืบคนเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2553  
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ลวนสงเสริมความเชื่อดานวิบากกรรมของชุมชนไดเปนอยางดี ดังน้ัน การเจ็บปวยดวย
โรคมะเร็งของคนในชุมชน เหตุแหงปจจัยที่ทําใหเกิดโรคนี้ก็คงหนีไมพน “วิบากกรรม”  
  
2.เงื่อนไขการรักษา : ทางเลือกเพ่ือการเยียวยา  
            แมวาชุมชนเมืองสองจะเปนอําเภอเล็ก ๆ ทางภาคเหนือ แตความรับรูในเรื่องการ
ตรวจสุขภาพและการรักษามะเร็งโดยการแพทยกระแสหลัก ก็เปนทางเลือกที่ถูกเลือกไวเปน
ลําดับแรก ๆ เสมอ การรักษามะเร็งเตานมในปจจุบัน เปนการรักษาที่ยืนอยูบนโจทยที่วา จะทํา
อยางไรใหการรักษาไดผลดีที่สุด ซ่ึงจะมีแนวทางการรักษาอยู 5 แนวทางคือ การผาตัด 
(Surgery) การฉายแสง (Irradiation) การใหเคมีบําบัด (Chemotherapy) การบําบัดดวย
ฮอรโมน (Hormone Therapy) และการรักษาโดยไบโอโลจิคอล โมดิฟายเออร (Biological 
Modifiers) โดยการรักษาสวนใหญจะทําการผาตัดเตานมออกเพื่อเอากอนเนื้อที่เปนกอนมะเร็ง
ออกกอน หลังจากนั้นจึงเปนการทําลายเซลลใหตายหมดไปดวยเคมีบําบัด 
           ประสิทธิภาพของการแพทยสมัยใหมที่มาจากคําพูดที่บอกตอ ๆ กันมา ทําใหผูปวย
มะเร็งเตานมสวนใหญเลือกที่จะรักษาครั้งแรกที่โรงพยาบาลภายใตการดูแลของทีมแพทยและ
ทีมพยาบาลที่เชี่ยวชาญ “หมอบอกวาใหปฏิบัติตามคําแนะนําเครงครัดจนครบคอรส ถาครบแลว
จะรักษาอยางอ่ืนรวมก็ไมวา “ตองฆาและยับยั้งเซลลมะเร็งได” คําพูดเหลานี้สมเองก็ไดยินจาก
คําบอกเลาของหมอและคนที่เคยเปนมะเร็งมาแลว ซ่ึงเหตุผลนี้ก็ไมตางกับ แมเฮือน ที่บอกวา 
“หมอสมัยใหมเกง แมจึงทําตามที่หมอรักษา สงจากบานเราไปในตัวเมือง แลวก็ไปตอที่ศูนย
มะเร็ง แมก็ไปหมดทุกที่” ปญหาอุปสรรคในการเดินทางจึงไมใชปญหาอีกตอไปเพียงเพราะ
ความศรัทธาและความมุงม่ันที่ “ไมอยากตาย” ทําใหผูปวยมะเร็งเลือกรักษากับการแพทย
สมัยใหม และปฏิบัติตัวอยางเครงครัดเผื่อหวังผลแหงการรักษานั้น 

กระนั้นก็ตาม ถึงแมการบาํบัดดวยเคมีจะเปนวิธีที่ไดผลดี   ผูปวยและญาติควรจะเรียนรู
และเขาใจวาการใหคีโมคือการใหสารเคมีที่มีความเปนพิษกับเซลมะเร็งที่กําลังเติบโตอยาง
รวดเร็ว ยาเคมีบําบัดเปนยาที่ออกฤทธิ์ตอการแบงตัวของเซลล ดังน้ัน นอกจากเซลลมะเร็งแลว 
เซลลชนิดอ่ืน ที่มีการแบงตัวก็จะไดรับผลกระทบดวย     มันจะทําลายเซลที่ดีที่กําลังเติบโต
อยางรวดเร็วในไขกระดูก ทําลายระบบทางเดินอาหาร ฯลฯ เปนสาเหตุทําใหอวัยวะบางสวนถูก
ทําลาย เชน ตับ ไต หัวใจ ปอด ฯลฯ  เม่ืออวัยวะตาง ๆ เหลานี้ถูกทําลาย  สิ่งที่แสดงปรากฏ
ออกมามักเรียกการวา “การแพเคมี”   ซ่ึงแทจริงแลวคืออาการแทรกซอนหลังจากไดรับยาเคมี
น่ันเอง  อาการที่แสดงใหเห็น คือ  การเกิดเกลือแรผิดปกติ  (Tumor lyses syndrome)   มีการ
ทํางานของไตที่เสียฉับพลัน  ที่เห็นชัดที่สุดคือจํานวนเม็ดเลือดขาวลดต่ํามาก     เซลลเม็ดเลือด
จะต่ําแคไหนขึ้นอยูกับความแรงของยาที่ให ในระหวางที่จํานวนเม็ดเลือดขาวมีนอยลงนี้  ผูที่
ไดรับยาจะมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อตาง ๆ ไดงาย เน่ืองจากเม็ดเลือดขาว เปนเม็ดเลือดที่ทํา
หนาที่ตอสูเชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอม และหากเคมีบําบัดแรงมาก อาจทําใหเกล็ดเลือดต่ําลง 
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ซ่ึงมีผลทําใหเลือดออกงาย เพราะเกล็ดเลือดเปนสิ่งจําเปนในการหามเลือด  นอกจากเซลลเม็ด
เลือดแลว เซลลรากผมก็เปนเซลลชนิดแบงตัวตลอดเวลาเชนเดียวกัน สิ่งที่เห็นไดชัดวาเซลล 
รากผมมีการแบงตัวคือผมยาวขึ้น และเชนเดียวกัน เซลลรากผมก็ไดรับความกระทบกระเทือน
เชนเดียวกับเซลลอ่ืน ๆ   สิ่งที่เห็นในผูปวยมะเร็งที่รับยาเคมีก็คือผมรวง โดยทั่วไปผมจะรวง
ประมาณ 10-14 วัน หลังจากเริ่มไดยา   นอกจากยาเคมีจะเกิดพิษกับเซลลแบงตัวแลว  ผูปวย
ยังคงมีอาการแทรกซอนอ่ืน ๆ อีก เชน อาการคลื่นไสอาเจียน 

พิษของเคมีที่เกิดกับผูปวยนี่เอง  ทําใหผูปวยเกิดความทุกขทรมาน ไมวาจะเปน 
คลื่นไสอาเจียน รางกายออนเพลียอยางรุนแรงจากการที่รับประทานอาหารไมได เน่ืองจากพิษ
ของเคมีไปทําลายระบบทางเดินอาหาร  บางรายหลังจากใหเคมีแลว ตองนอนรักษาตัวที่
โรงพยาบาลตอ   เน่ืองจากมีอาการออนเพลียมาก  จนเหมือนรางกายจะรับไมไหว  “ตอนที่ใหคี
โมนั้นยังจําไมลืมตอนนั้นหนูคิดวาคงตายแน ๆ เลย มันทรมานเหมือนจะตายใหได ทั้งอาเจียน
ทั้งออนเพลีย เรี่ยวแรงไมมีเลย  พอถึงนัดรับคีโมเม่ือใด หนูจะรูสึกวาเวลาหนูสั้นลงทุกที”   สมศรี 
เลาเรื่องราวของเธอดวยความรูสึกที่สะพรึงกลัว สิ่งที่ทําใหเธอตองทนกับพิษของเคมีที่เกิด
ขึ้นกับตัวเธอเพียงเพราะเหตุผลเดียว  “หนูตองการหาย”  สมศรีบอก   และการที่สมศรีทนรับยา
เคมีจนครบตามที่แทพยนัดก็เพราะวาสมศรียังคงอยูในวัยแรงงาน  รางกายแข็งแรง  แตสําหรับ
ผูปวยมะเร็งที่รางกายซูบผอมเปนทุนเดิมอยูแลว หรือเปนผูปวยที่อายุมาก  การทนตอพิษของ
เคมีแทบจะไมไหว 

แมลําไย พูดประสบการณจากการไดรับเคมีดวยน้ําเสียงและสีหนาที่บงบอกถึง
ความรูสึกทุกขทรมาน  แมลําไยเปนคนหนึ่งที่ทนตอพิษของเคมีไมไหวเนื่องจากอายุมากแลว 
“ถาใหเคมีจนครบกําหนดปานนี้แมคงตายไปแลว”   อาการของผูปวยที่เกิดจากพิษของเคมีไม
เพียงแตสรางความทุกขทรมานดานรางกายใหแกผูปวยเทานั้น  ญาติเองก็มีความทุกขทรมานใจ
เชนเดียวกัน   ญาติของแมลําไยเห็นอาการที่เกิดจากพิษของเคมีของแมลําไย  จึงตองบอก
แพทยผูรักษาขอเปลี่ยนวิธีการรักษา   จากรางกายที่ออนเพลียไรเร่ียวแรงแมแตจะขยับรางกาย
ก็ไมไหว  สุดทายแพทยจึงตองเปลี่ยนวิธีการรักษามาเปนการบําบัดดวยฮอรโมนแทน   

สม เองก็มีอาการพิษของเคมีเชนเดียวกัน  สมเลาวาตอนที่ไดรับเคมีเข็มแรก ๆ มี
อาการอาเจียนมาก  กินอะไรไมไดเลย   รางกายผอมลงจากเดิมมาก ผมรวง เม่ือรับเคมีในเข็ม
ตอ ๆ ไป อาการดังกลาวก็ยิ่งทวีคูณ  สรางความเข็ดขยาดใหกับสมจนเกิดอาการผวา  เพราะใน
การใหเคมีเข็มหลัง ๆ สมเริ่มมีอาการอาเจียนกอนถึงวันนัดใหเคมีดวยซ้ํา  ดวยสภาพรางกาย
ของตัวเองที่เปลี่ยนไปสมคิดในใจวา “ชีวิตที่เหลืออยูคงไมยาวนาน”   แตสุดทายสมก็ทนรับยา
เคมีจนครบตามที่แพทยกําหนด  ดวยเหตุผลที่เหมือนกับคนอื่น ๆ  “หนูอยากหาย  มันทรมาน
แคไหนหนูก็อดทน  ไมนึกเลยวาจะพนมาได  หนูละกลัวจริง ๆ เคมีน่ี” 

พิษของเคมีที่เกิดกับแตละคนไมแตกตางกันเลย  ญาติเกิดความเครียดและทุกขทรมาน
ดานจิตใจที่เห็นสภาพของผูปวย  แตสําหรับตัวผูปวยเองแลวทรมานทั้งดานรางกาย และดาน
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จิตใจตาง ๆ มากมาย แนวคิดเกี่ยวกับความทุกขยาก ไดอธิบายวา การเจ็บปวยนํามาซึ่งการ
สูญเสียตัวตน  และอัตลักษณของผูปวย   การเจ็บปวยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของรางกาย  
ยอมสงผลใหจิตใจ และความสัมพันธเชิงสังคมของผูปวยก็ไดรับความกระทบกระเทือนไปดวย   
ผูปวยและญาติตองมีพลังอยางสูงถึงจะผานพนความเจ็บปวดนี้ได   

3.หางไกลทุกข  :  หางไกลมะเร็ง 
“การปวยดวยโรคมะเร็งมักมีอาการเจ็บปวดรวมดวยเสมอ  การรักษามะเร็ง

ไมไดมีจุดมุงหมายเพื่อจะใหหายเพียงอยางเดียว แตรักษาเพื่อไมใหเกิดความเจ็บปวด
และทุกขทรมานดวย” 

ประโยคนี้หากผูที่ไมไดเปนมะเร็งและไมเคยรับการบําบัดดวยการใหเคมีเฉกเชน แม
เฮือน  แมลําไย  สม และสมศรี  คงไมอาจรับรูไดวาพิษของเคมีที่เกิดขึ้นกับพวกเขาเหลานั้นเปน
อยางไร  ภาพรางกายที่ออนระโหยโรยแรง  จากการที่รับประทานอาหารไมไดเพราะอาการ
คลื่นไสอาเจียน การขยับแขนขาของตัวเองไมได   ศีรษะที่ปราศจากเสนผม  เปนภาพที่ติดตรึง
ตาผูปวยมะเร็งที่รับยาเคมีบําบัดแลวเกิดอาการแพพิษเคมีทุกคน   ถึงแมผูปวยบางคนจะผาน
วิกฤตนี้มาหลายปแลวก็ตาม  หากทุกคนนึกถึงภาพของตัวเองเมื่อไร  ความรูสึกถึงความทุกข
ทรมานที่เคยไดรับกลับหวนคืนมาในทันทีเชนเดียวกัน  และเม่ือแพทยผูใหการรักษาไดบอกกับ
ผูปวยวา  “มะเร็ง”  อาจกลับมาเยี่ยมพวกเขาเหลานี้อีก  ซ่ึงแพทยเองก็บอกไมไดวาเม่ือไหร  
แลวทุกคนจะไดรับการกลับมาเยี่ยมของมะเร็งเหมือนกันหรือไม  พวกเขาคิดวาหากพวกเขา
โชคราย  เจามะเร็งจะกลับมาเยี่ยมอีกครั้ง  ความเจ็บปวดและความทุกขทรมานที่  “เหมือนจะ
ขาดใจตายเสียใหได”  และความคิดที่วา  “ชีวิตที่เหลืออยูคงไมยืนยาว”  ยังคงอยูในหวงสํานึก
ของเขาอีกครั้ง และในครั้งน้ีมันจะผานไปไดเหมือนครั้งที่ผานมาหรือไมไมมีใครตอบได    
 
4.การแสวงหาทางเลือกการรักษา   

การกลัววาเชื้อมะเร็งจะกลับมาอีกครั้ง   ทําใหผูปวยมะเร็งคิดมองหาวิธีการดูแลตัวเอง
หรือบําบัดตัวเองเพ่ือการปกปองไมใหมะเร็งกลับมา  ปจจุบันมีการแพรหลายของการแพทย
ทางเลือกใหม ๆ อยางหลากหลาย ไมวาจะเปนธรรมชาติบําบัด ดุลยภาพบําบัด การรักษาดวย
พลังจักรวาลและการฝกพลังกายทิพยเพ่ือสุขภาพ ชี่กง พลังแสงออรา พลังเรกิ ไทเกก โยเร 
โยคะ ฯลฯ ตลอดจนอาหารเพื่อสุขภาพในรูปแบบตาง ๆ (โกมาตร 2542)  

 ศึกษาของมัลลิกา  มัติโก (2546 : 89)  ที่พบวา ความผิดปกติของการรับรูของตนเอง
ขึ้นอยูกับภูมิหลังทางสังคม วัฒนธรรมและบุคลิกภาพสวนบุคคลทําใหบุคคลใหความหมายตอ
โรคหนึ่ง ๆ มีความแตกตางกัน บางครั้งอาจใหความหมายของความเจ็บปวยวา เปนการลงโทษ
จากอํานาจศักดิ์สิทธทําใหผูปวยเกิดความละอาย เกรงกลัว และนําไปสูรูปแบบการรักษาที่
แตกตางกัน การแสวงหาการเยียวยาและการดูแลตัวเองที่หลากหลายจึงเกิดขึ้น   การไดรับรู
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ขาวสารไมวาจะคําบอกเลาของผูที่เคยรักษาดวยวิธีการตาง ๆ หรือการรับประทานยาแผน
โบราณ  การกินสมุนไพร  ทุกคนที่พรอมที่จะเลือกวิธีการเหลานั้น  อิทธิพลของการใหขอมูล 
จากปากตอปากมีความนาเชื่อถือสําหรับผูปวยมะเร็ง   ผูปวยมะเร็งใหความสนใจและแสวงหา
โดยไมเกี่ยงเร่ืองราคาหรือคาใชจายใด ๆ  เชน  วานชักมดลูก หญาปกกิ่ง  นํ้าผักคาวตอง สม 
เลาวา เม่ือการรักษาดวยแพทยสมัยใหมจบลงตามกําหนด เธอทราบวาในหมูบานมี แมเฮือน ซ่ึง 
ปวยเปนมะเร็งเตานมคนแรกในหมูบาน   สําหรับผูที่มีประสบการณเจ็บปวยดวยกันแลวจะมี
ความเขาใจกันเปนอยางดี  การไปถามถึงวิธีการรักษาอื่นก็เพ่ือจะไดแนวทางใหมที่  “อาจหาย
ปวยหรือไมก็ไมตองทุกขทรมานกับวิธีการรักษาแบบเดิมหากเชื้อมะเร็งกลับมา”   การแสวงหา
วิธีการใหมจึงตองการใหมะเร็งหายขาด  ไมกลับมาหาพวกเขาอีก  เพราะเมื่อใดที่มะเร็งกลับมา
น่ันหมายถึงพวกเขาตองเจอกับความทุกขทรมานจากการรักษามะเร็งอีกครั้ง 

การเชื่อมโยงระหวางความเชื่อเร่ืองการปวยเปนมะเร็งที่วา  “เกิดจากกรรม”  เปนสิ่งที่
กระตุนเตือนใหผูปวยมองหาวิธีการบําบัดรักษา ดวยหวังวา “กรรมดี”  ในชาติน้ีที่ไดกระทํามาก
จะสงผลให “ไดพบกับวิธีการรักษา” ที่สามารถทําใหอาการของโรคมะเร็งสงบลงได  ผูปวยไม
ตองการเพียงปาฏิหาริย   หากผูปวยยังคงเชื่อในเรื่องของการทําดีจะไดผลดีตอบแทน  การ
แสวงหาทางเลือกอ่ืนเพ่ือการรักษาจึงเกิดขึ้น  สมสอบถามแมเฮือนถึงวิธีการรักษาของแมเฮือน 
พบวาใชนํ้าผลไมจากเปลือกมังคุด ที่ทราบขาวจากการโฆษณาและบอกตอกันมาเรื่อย ๆ   สม 
ซ้ือมาด่ืมตาม ถึงแมจะหมดเงินไปมากมาย  “สั่งซื้อทางไปรษณีย หมดเงินไปเยอะเหมือนกัน”  
ไมเพียงแตผูปวยเทานั้นที่ตองการใหมีชีวิตอยูได  ญาติของผูปวยก็เชนเดียวกัน  ปรารถนาจะ
ใหผูปวยหายจากโรคมะเร็ง  เม่ือทราบขาววาสิ่งไหนดีหรือวิธีการใดดีก็จะนํามาบอกญาติ  
“พ่ีสาวเอาน้ําผักคาวตองมาให  เพ่ือนแนะนําใหด่ืมนํ้าวานชักมดลูกแทนการดื่มนํ้า”   

ถึงแมการรักษาดวยวิธีการดังกวาวมาแลวระยะหนึ่งหากพบวาอาการยังคงเดิม  ผูปวย
ก็ยังคงแสวงหาวิธีการอื่นตอไปเรื่อย ๆ ที่คิดวาจะไดผล  “ใครวาอะไรดี ก็เอาหมดแหละ  ไม
อยากใหมะเร็งมันกลับมาอีก  ไมอยากไปใหเคมีแลว  เข็ดจนตาย”   ทั้งสม  สมศรี และแมลําไยก็
พูดอยางนี้ทุกคน    ดังนั้นทางเลือกเพ่ือการรักษาวิธีการใหมถึงแมจะแพงและเสี่ยงตอสุขภาพ
ดานอ่ืนผูปวยก็ไมมองขาม  พรอมที่จะเสี่ยงและเลือกใชวิธีน้ัน โดยหวังเพียงวา “อาการอาจจะดี
ขึ้น”  เพราะผูปวยเข ็ดหลาบตอพิษขางเคียงจากการรักษานั้น นํ้าหมักของ “ปา......” ที่เปนขาว
ฮือฮาทางโทรทัศนวามีโทษตอรางกาย   แตความตองการอยากหายและไมอยากกลับไปเจอกับ
ความทุกขทรมานของพิษเคมีอีก ผูปวยเชื่อตามคําโฆษณามากกวาที่จะพิจารณาถึงโทษของมัน 
สม เชื่อสรรพคุณของน้ําหมักนั้น  ตอเม่ือผูผลิตถูกจับดําเนินคดีตามกฎหมายวาหลอกลวงและ
สินคาที่ผลิตออกมาไมไดคุณภาพเปนอันตรายตอรางกาย  สม กลับเปลี่ยนวิธีการใหมโดยการ 
“ผลิตน้ําหมัก” เอง4   

                                                  
4  ในวันที่ผูวิจัยเก็บขอมูลที่บานผูปวย  พบถังพลาสติกขนาดใหญหลายใบตั้งอยูใตถุนบาน  ผูปวยเลาวา
ผูผลิตถูกจับแลว  ตนเองจึงตองทําน้ําหมักเอง 
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การปวยเปนมะเร็งของผูปวยไมเพียงแตสรางความทุกขทรมานเมื่อรับรูวาเปนมะเร็ง
เทานั้น  หากแตไดสรางความเจ็บปวดและทุกขทรมานภายหลังจากการไดรับการรักษาดวย  
เน่ืองจากโรคมะเร็งเปนโรคที่เกิดจากอวัยวะตนกําเนิดของมนุษย คือ  “เซลล”  การรักษาจึงตอง
มีความยุงยากซับซอนและรุนแรง    ผลขางเคียงจากวิธีการรักษาดังกลาวไดตราตรึงความ
เจ็บปวดเปนซ้ําสองใหกับผูปวย เชนที่แมเฮือนเลาวา “ถาใหเคมีจนครบกําหนดปานนี้แมคงตาย
ไปแลว”    เปนสิ่งที่อยูในใจของผูปวยตลอดเวลาและคอยย้ําเตือนใหระลึกถึงความเจ็บปวดที่
ไดรับ ไมวาจะเปนความเจ็บปวดทางกายหรือทางดานจิตใจก็ตาม   ผูปวยจึงตองแสวงหาวิธีการ
เยียวยารักษาเพื่อใหหลุดพนจากความเจ็บปวดนั้น ความมุงม่ันตอการรักษาตนเองที่ผูปวย
เปนอยูน้ี เปนการมุงแกไขปญหาความทุกขจากการรักษาการแพทยสมัยใหมดวยการดวย
เง่ือนไขอ่ืนภายนอกตัว  ซ่ึงขึ้นอยูกับวาผูปวยแตละคนมีประสบการณในการรับรูและเรียนรูได
อยางไร 

 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 
การใหความหมายตอโรคมะเร็งวาเปนโรคที่รักษาไมหาย  จนนํามาซึ่งแนวคิดที่วาเปน

โรคที่เกิดจากวิบากกรรม  ไดสรางความทุกขทรมานแกผูปวยและญาติอยางมาก  ตอเม่ือผูปวย
รับการรักษาดวยการแพทยแผนปจจุนัน ผลขางเคียงจากการรักษาไดสรางความทุกขทรมานซ้ํา
อีก เปนผลทําใหผูปวยแสวงหาการรักษาเพื่อใหหลุดพนจากความทุกขทรมาน  แนวทางการ
ดูแลผูปวยมะเร็งที่เหมาะสม  จึงเปนการแสวงหาแนวทางในการแกปญหาของการเจ็บปวยที่
เกิดจากโรคและการรักษา ซ่ึงตองเปนการดูแลที่ผสมผสานจิตใจ ศีลธรรม และสังคมซึ่งเปน
ทัศนะของการมองปญหาดานสุขภาพที่กวางขวางและซับซอน  บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับจึง
ตองใหความสําคัญ  เพราะทุก ๆ กระบวนการของการรักษามีความเชื่อมโยงกัน  หากขั้นตอน
ใดขั้นตอนหน่ึงเกิดสะดุด ผลเสียก็จะเกิดกับผูปวยมะเร็งโดยตรง   การเรียนรูและเขาใจการเกิด
โรคจึงตองเขาใจทั้งในแงของชีวเคมี และการเกิดโรคในแงความหมายของคนในชุมชน   การ
รักษาโรคมะเร็งที่เกิดจากการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลลบางตัว (บางอวัยวะ) และเกิด
ขึ้นกับบางคน  จึงตองมีความละเอียดออน  แนวทางการรักษาอาจตองเร่ิมจากทางดานจิตใจ คือ
ทําอยางไรไมใหผูปวยเกิดความทอใจและโทษชะตากรรมแตเพียงอยางเดียว  แนวทางการดูแล
ตอมาคือการดูแลดานรางกาย โดยการสงเสริมและใหผูปวยเรียนรูวิธีการปฏิบัติที่ทําใหรางกาย
แข็งแรง  ทนตออาการแสดงของโรค และมีทางออกของการดูแลสุขภาพโดยไมเกิดอันตรายหรือ
ผลเสียตอตนเองและบุคคลในครอบครัว     

ในการคืนขอมูลผาน คณะกรรมการดูแลผูปวยในระดับอําเภอ และกลุมผูปวยมะเร็ง ได
มีกิจกรรมการดูแลผูปวยโดย กลุมผูปวยมะเร็งรวมกลุมกันรวมกับกลุมโรคเรื้อรัง เบาหวาน 
ความดัน จัดตั้ง “ชมรมหวงใยเพื่อนผูปวยเร้ือรัง” มีกิจกรรมดูแลกันเองในกลุมผูปวยและมี
เจาหนาที่ดานสาธารณสขุเปนที่ปรึกษาชมรม 
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