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คํานํา

 Pal2Know โครงการจดัการความรูสขุภาวะระยะทาย ภายใตชดุโครงการ

สรางเสริมสุขภาวะในชวงทายของชีวิตของสมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย 

(THAPS) โดยการสนบัสนนุของสาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ 

(สสส.) มีเปาประสงคสนับสนุนใหเกิดชุมชนคนทํางานหรือนักปฏิบัติ (CoP) อัน

ประกอบดวย ผูดูแลผูปวยระยะทาย บุคลากรสุขภาพที่เกี่ยวของกับการสราง

เสริมสุขภาวะในระยะทาย และภาคประชาชน มารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณดานตางๆ เกีย่วกบัการเสรมิสรางสขุภาวะระยะทาย ผานการเขยีน

บันทึกหรือแสดงความเห็นของเหลาสมาชิกและผูสนใจ บนพ้ืนท่ีสังคมออนไลน 

Facebook และ GotoKnow.org โดยมีผูประสานงาน (CoP facilitator) เปน

ผูนําในการแลกเปลี่ยนเรียนรูตามประเด็นตางๆ กอนสรุปเปนชุดความรูเพ� อเผย

แพรแกสาธารณะตอไป

คํานํา

 Pal2Know โครงการจดัการความรูสขุภาวะระยะทาย ภายใตชดุโครงการ



 สําหรับบทเรียนชุมชนคนทํางาน โครงการจัดการความรู สุขภาวะระยะทาย เลมที่ 4 นี้ 

เปนการถอดบทเรยีนในหวัขอ “สุข[ภาพ]ระยะทาย” ซึง่เปนการเปดพืน้ที่ใหมกีารแบงปนภาพถาย

เกี่ยวกับการเจ็บปวยเรื้อรัง เจ็บปวยระยะทาย และความตาย ในแงมุมเชิงบวก สรางสรรค และ

เกิดพลังใจ โดยเปนภาพถายแบบอิสระ ที่ไมจํากัดมุมมองหรือการตีความ ถือเปนโอกาสที่ดียิ่งใน

การนํามาถายทอดสูสังคม

 คณะทํางานไดถอดบทเรียน โดยการรวบรวมและจัดหมวดหมูภาพถายจํานวน 40 ภาพ 

จากผูสง 17 ทาน ในระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 โดยทุกภาพถายและเร� องราว ไดรับ

การอนุญาตจากผูสงภาพ ที่ยินดีเปดเผยประสบการณจริง ซึ่งถูกรอยเรียงเปนสมุดภาพออกสู

สายตาของทุกทานในขณะนี้ จึงหวังอยางยิ่งวา สมุดภาพฉบับนี้จะเปนสวนหนึ่งในการเปด

ประสบการณ สรางแรงบันดาลใจ และจุดประกายความตระหนักในเชิงบวกตอสุขภาวะระยะทาย

ในสังคม

 หากสนใจขอมูลเพิ่มเติม ทานสามารถติดตามกิจกรรมของ Pal2Know และเปนสวนหนึ่ง

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ� อสังคมไดท่ี    https://www.facebook.com/pal2know หรือ

            http://www.gotoknow.org/posts/554364    

   คณะทํางาน

   กันยายน 2558

 หากสนใจขอมูลเพิ่มเติม ทานสามารถติดตามกิจกรรมของ Pal2Know และเปนสวนหนึ่ง

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ� อสังคมไดท่ี    https://www.facebook.com/pal2know หรือ

            http://www.gotoknow.org/posts/554364    

   คณะทํางาน

   กันยายน 2558

            http://www.gotoknow.org/posts/554364    
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สุข[ภาพ]ระยะทาย

 ช่วงวาระสุดท้ายเป็นสัจนิรันดร์ที่เกิดขึ้นกับสรรพชีวิตในโลกนี้ ที่ไม่ว่า

จะเป็นมนุษย์ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตใดๆ ย่อมต้องเผชิญก่อนการสิ้นชีวิต สูญไป

ตามวาระที่แตกต่างกัน การเพ่งพินิจถึงความจริงข้อนี้ บางครั้งอาจถูกมอง

ในแง่เศร้าโศก สูญเสีย สลดหดหู่ เป็นทุกข์ที่ไม่ใคร่อยากพบเจอหรือเผชิญ

กับความจริงอย่างตรงไปตรงมา

 หากแต่การพิจารณาอย่างแยบคาย รอบด้าน เปดใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น

อย่างซื่ อตรง เปดรับประสบการณ์ให้ผ่านเข้ามา ด้วยความรู้สึกที่พร้อมจะ

เรียนรู้ชีวิต เมื่ อนั้น ความงาม ความสุขก็จะปรากฏให้เห็น

 ดังเช่นการเจ็บป่วยระยะท้าย ซึ่งเป็นภาวะที่ผู้ป่วย ญาติ และคนใกล้

ชิดรอบข้างต้องเผชิญกับหลายเหตุการณ์ท่ีเข้ามาในชีวิต มีหลายส่ิงไม่เคย

เจอมาก่อน ต้องปรับตัว ปรับกายใจและวิถีชีวิต ด้วยสภาพจิตใจท่ีต้องใช้

ความเขม็แขง็และเรยีนรู้ท่ีจะอยู่กบัส่ิงท่ีเกดิข้ึนใหด้ท่ีีสุด ไมว่า่จะตอ้งใชค้วาม

พยายามยากเยน็เพยีงใด แตห่ากใช้ ใจทีพ่จิารณาในเชงิบวก จะพบวา่มหีลาย
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เหตุการณ์ หลายช่วงเวลา ที่เมื่อมองย้อนกลับไป ได้มอบร่องรอยความทรงจำาดีๆ ที่เกิดขึ้นให้กับผู้ป่วย

และคนรอบข้าง และบางคร้ัง นำาไปสู่เรื่องราวความประทับใจอันลึกซึ้ง และเป็นความสุขที่พลันเกิดขึ้น

โดยคาดไม่ถึง ในจังหวะหนึ่งของช่วงชีวิตเหล่านั้น 

 ...นี่คือ ความสวยงามของชีวิต ท่ีเกิดขึ้นได้แม้ระหว่างการเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือในช่วงปลายทาง 

ของการเจ็บป่วยระยะท้าย เช่นเดียวกันกับการมองเห็นสรรพสิ่งเชื่อมโยงกับชีวิตและความตายใน 

เชิงบวก

 การถอดบทเรียนฉบับนี้ ได้นำาเสนอความสวยงามดังกล่าว ที่ถูกบันทึกเอาไว้ โดยแพทย์ พยาบาล 

ญาติผู้ป่วย บุคคลทั่วไป หรือแม้แต่ด้วยตัวผู้ป่วยเอง จำานวน 17 ท่าน ในรูปแบบของ “ภาพถ่าย” ที่บรรจุ

เรื่องราวของฉากชีวิต และสัญญะที่ซ่อนความงามไว้ ในภาพแต่ละภาพ สื่อความหมายถึงระยะสุดท้าย 

ของชีวิต การเจ็บป่วย และความตายในเชิงบวก ภาพดังกล่าวถูกจัดหมวดหมู่ ตามลักษณะการสื่อ 

ความหมายของเหตุการณ์และอารมณ์ของภาพเป็น 4 หมวด ได้แก่ หมวดระบบและวิธีการดูแลผู้ป่วย

ระยะท้าย, หมวดความประทับใจของครอบครัว, หมวดความประทับใจของผู้ดูแลสัตว์เล้ียง และหมวด

ภาพเชิงสัญลักษณ์ 

 สิ่งเหล่านี้คือความทรงจำาที่มีคุณค่าและมีความหมาย ทุกคร้ังท่ีทอดสายตามองลึกลงไปในภาพ  

ซึ่งเกิดขึ้นจากการกดชัตเตอร์ด้วยใจที่เบิกบาน และสงบลึกซึ้ง 

 

 ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้ม คราบน้ำาตา เสียงหัวเราะ หรือความตื้นตันใจ

 พวกเขาได้สะท้อนความงดงามไว้ ในภาพถ่ายเหล่านี้แล้ว ...ตลอดไป



ภาพสะทอนระบบ

และวิธีการดูแลผูปวยระยะทาย

	 ภาพในหมวดระบบและวิธีการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย	 เป็นการรวบ

รวมภาพที่เกี่ยวข้องกับส่วนหนึ่งของการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย	 ในระบบ

สาธารณสขุตามบรบิทประเทศไทย	ประกอบดว้ยบคุคลหลายฝ่ายท่ีเกีย่วข้อง	

ท้ังทีมรักษา	 ครอบครัว	 ชุมชน	 พระสงฆ์	 ที่มีวิถีทางเลือก	 แนวทางดูแล

รักษาในแบบท่ีแตกต่างกัน	 แต่เป็นไปเพื่	อการดูแลรักษาผู้ป่วย	 เยียวยา

จิตใจครอบครัวผู้อยู่เบื้องหลัง	 สะท้อนความสัมพันธ์ที่ปรารถนาดีระหว่าง

ผู้รักษาและญาติ	 รวมทั้งเหตุการณ์น่าประทับใจที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นทาง

การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะท้าย
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คำ�อธิบ�ย

	 แมพ้ระสงฆร์ปูนีจ้ะเปน็มอืใหม่ในทมีดแูลผู้ปว่ยระยะท้ายและนีคื่อการเย่ียมคร้ังแรกของท่าน	

แต่สัมผัสและการให้กำาลังใจอย่างอ่อนโยนก็ทำาผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้น	 ในขณะที่พยาบาลชุมชนและจิต

อาสาก็รู้สึกมีกำาลังใจและเบิกบาน

	 หนึ่งในภาพประทับใจในโครงการ	"สังฆะกับการดูแลผู้ป่วย"	เครือข่ายพุทธิกา	ถ่ายที่	ต.ห้วย

ทราย	จ.เชียงใหม่	นำาเยี่ยมโดยทีม	Home	Health	Care	โรงพยาบาลนครพิงค์

	 12	สิงหาคม	2555

ชื่อภาพ	 :	 ในโอบอ้อมแห่งสังฆะ		

โดย	 :	 เอกภพ		สิทธิวรรณธนะ



ภาพสะทอนแงงามของการเจ็บปวยเรื้อรังและระยะทาย 5

ชื่อภาพ	 :	 องค์รวม
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คำ�อธิบ�ย

	 เมื่อปี	พ.ศ.	2552	ผมไปดูงานที่วัดคำาประมงกับทีมสปสช.	ตอนที่กำาลังเดินขึ้นตึกพักผู้ป่วย	 

กม็องเหน็สิง่ของที่ไมน่า่จะมาอยูด่ว้ยกนั	คอื	ถงัออกซเิจน	ตู้ โทรศพัทท์ีม่ปีา้ยวดั	เกา้อีป้รบัพนกัพงิ	

ซึง่ตอนแรกผมคดิถงึเตยีงตรวจภายในดว้ยซ้ำา	และเกา้อีร้บัแขก	มนับง่บอกถงึระบบการดแูลผูป้ว่ย	

ระยะท้ายของที่นี่จริงๆ



โครงการจัดการความรู สุขภาวะระยะทาย เลม 46

ลำ�ดับที่ 3

 

คำ�อธิบ�ย 

	 หากจะสิน้วาระของพอ่จรงิๆ	หนขูอทำาบางสิง่ตามคำาแนะนำาของผูเ้ฒา่ผูแ้กท่ีบ่อกใหบ้งัสกลุ

เป็น	บังสกุลตาย	หากวาระสุดท้ายยังมาไม่ถึงก็จะมีชีวิตฟื้นกลับมา	แต่หากเป็นวาระสุดท้ายแล้ว

ก็จะจากไป	ด้วยการคลุมตัวด้วยผ้าขาวในขณะที่หลวงพ่อสวดมนต์ต่ออายุ	

	 แต่...	พ่อไม่ฟื้นกลับมา	เสียแล้ว

ชื่อภาพ	 :	 บังสกุลเป็น	บังสกุลตาย

โดย	 :		รัชวรรณ		พลศักดิ์	



ภาพสะทอนแงงามของการเจ็บปวยเรื้อรังและระยะทาย 7

ลำ�ดับที่ 4

 

คำ�อธิบ�ย 

	 ทุก	3	เดือน	เราจะนิมนต์พระอาจารย์มาช่วยพรมน้ำามนต์ให้คนไข้ของเรา	ญาติคนไข้เตียง	

นี้เอ่ยกับพระอาจารย์ว่า	"เอาฝ้ายผูกแขนต่ออายุให้มันด้วยเถิดหลวงพ่อ"

ชื่อภาพ	 :	 ฝ้ายผูกแขน

โดย	 :	 รัชวรรณ		พลศักดิ์	



โครงการจัดการความรู สุขภาวะระยะทาย เลม 48

ลำ�ดับที่ 5

 

คำ�อธิบ�ย 

	 เมื่อหลานตัวเล็กๆไม่สามารถเข้ามาเยี่ยมคุณตาในไอซียูได้	 จึงอัดคลิปวีดิโอส่งให้พยาบาล	 

ให้ช่วยเอาให้คุณตาดู	และขอ	Facetime	พูดคุยกับคุณตา	เล่นเอาพยาบาลน้ำาตาคลอเบ้า

ชื่อภาพ	 :	 เวลากับใบหน้า	

โดย	 :		รัชวรรณ		พลศักดิ์



ภาพสะทอนแงงามของการเจ็บปวยเรื้อรังและระยะทาย 9

 

ลำ�ดับที่ 6

 

คำ�อธิบ�ย 

	 ลูกสาวคนไข้ขออนุญาตนำากระติบข้าวมาไว้ ใกล้ๆ	 แม่	 เพราะได้ทำาพิธีนำาขวัญของแม่ลงไว้ 

ในกระติบข้าวใบนี้

ชื่อภาพ	 :		กระติบขวัญแม่

โดย	 :		รัชวรรณ		พลศักดิ์



โครงการจัดการความรู สุขภาวะระยะทาย เลม 410

ลำ�ดับที่ 7

 

คำ�อธิบ�ย 

 ทารกแรกเกิดบนเตียงในแผนก	NICU 

มีความผิดปกติที่พบตั้งแต่ตอนมาฝากครรภ์

หลายอยา่ง	หวัใจดวงนอ้ยเตน้อยา่งแผว่เบา

เป็นจังหวะอยู่นอกตัว	 เนื่องจากหลังการ

ผ่าตัดเกิดภาวะแทรกซ้อนจนไม่สามารถปิด

ช่องอกได้	แผง	condo	ด้านข้างคือยาหลาย

ชนิดที่ไหลไปรวมกันในร่างของทารกน้อย	

	 พ่อแม่รับทราบดีแต่แรกว่าลูกของตน

ไม่อาจอยู่โดยปราศจากยาทั้งหมดนั้นได้	 รู้ดี

ว่าส่ิงแรกที่ลูกได้รับรู้นับแต่ลืมตาดูโลกคือ

ความเจ็บปวดที่ต้องถูกผ่าตัดเปิดช่องอกและสอดใส่ท่อหลายอย่าง	 และรู้ดีเป็นท่ีสุดว่าอาการ 

ของลูกจะไม่ดีขึ้นไปกว่านี้	สิ่งที่ทำาให้พวกเขายังลังเลคือปู่และย่าที่ไม่เคยมาเห็นสภาพหลานได้ขอ

ไว้ว่าให้ยื้อชีวิตหลานไว้ ให้นานที่สุด

	 หลงัจากการคยุกบัพอ่แมย่าวนานหลายครัง้	มารดาตดัสนิใจวา่ไมอ่ยากใหล้กูตอ้งทรมานอกี

ต่อไป	 ส่ิงที่ทาง	 ward	 และ	 team	 palliative	 care	 ทำาคือปรับยาแก้ปวดเพื่อให้มั่นใจว่าชีวิต 

ดวงน้อยนี้จะไม่ต้องทนเจ็บอีกต่อไป	 เชิญพระสงฆ์มาทำาพิธีกรรมทางศาสนา	 แต่งตัวให้เด็กน้อย

อย่างตั้งใจ	 พร้อมกับจัดให้มารดาได้อุ้มบุตรไว้ ในอก	 สายระโยงระยางจากแผง	 condo	 ค่อยๆ	 

ถูกปลดออกทีละเส้นๆ	เมื่อถึงเส้นสุดท้ายทุกคนรู้ดีว่ามันหมายถึงอะไร

	 ไม่มีใครไปเร่งเร้าช่วงเวลาสุดท้ายของพ่อแม่ลูก	พวกเขาอยู่ด้วยกันเงียบๆ	น้ำาตาคลอ	และ	

นั่นก็เป็นภาพสุดท้ายของครอบครัวนี้ที่ผมจำาได้

	 รวมไปถึงหยาดน้ำาตาที่เอ่อท้นใบหน้าของผมเองเช่นกัน

ชื่อภาพ	 :	 Release/Relieve

โดย	 :	 ธารินทร์		เพ็ญวรรณ



ภาพสะทอนแงงามของการเจ็บปวยเรื้อรังและระยะทาย 11

ลำ�ดับที่ 8

คำ�อธิบ�ย 

	 ญาตผิูป้ว่ยทีเ่ปน็หญงิชาวบา้นธรรมดาๆ	คอ่ยๆ	หยบิกระดาษทีพ่บัเกบ็ไว้ ในกระเปา๋เสือ้ออก

มาแล้วคล่ีออกอย่างทะนุถนอม	 ก่อนยื่นให้ผม	 เมื่อผมถามถึงแบบบันทึกการรับประทานยาระงับ

ปวดของผู้ป่วย	ซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถปรับยาได้เหมาะสมกับอาการปวดของผู้ป่วยมากที่สุด

	 สภาพกระดาษยบัเยนิ	มรีอยแปะซอ่มหลายจดุ	แสดงวา่ผา่นมอืมาอยา่งโชกโชน	และบง่บอก

ถึง	‘ความใส่ใจ	ตั้งใจ’	อย่างยอดเยี่ยมของผู้ดูแลผู้ป่วยคนนี้

	 ผมเชื่ออย่างสนิทใจในข้อมูลที่ได้	 ว่าเป็นการบันทึกข้างเตียงตลอด	 24	 ชม.	 ที่เขาเฝ้าดูแล

จริง	 ต่างจากในบางครั้งที่แบบบันทึกสะอาดตา	 ดูเขียนเป็นระเบียบ	 ลายมือรอยหมึกสม่ำาเสมอ	 

ไม่มีร่องรอยแก้ไข	ซึ่งทำาให้ผมจับได้ว่า	เพิ่งมานั่งเขียนเอาตรงหน้าห้องตรวจนี่เอง

ชื่อภาพ	 :		ยับเยิน..ยอดเยี่ยม

โดย	 :		เต็มศักดิ์		พึ่งรัศมี



โครงการจัดการความรู สุขภาวะระยะทาย เลม 412

ลำ�ดับที่ 9

 

คำ�อธิบ�ย 

	 การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะท้าย	 @	 Home	 "แม้หนทางจะห่างไกล	 เรา 

ไม่หวั่น"	 ...กับความทรงจำาดีๆ	 กับบริบทพื้นที่หมู่บ้านสกาดกลาง	 บนดอยสกาด	 อำาเภอปัว	 

จังหวัดน่าน	ค่ะ

ชื่อภาพ	 :		แม้หนทางจะห่างไกล	เราไม่หวั่น

โดย	 :		ไพรินทร์	สมบัติ



ภาพสะทอนแงงามของการเจ็บปวยเรื้อรังและระยะทาย 13

ลำ�ดับที่ 10

 

คำ�อธิบ�ย

	 การดูแลวาระสุดท้ายในชุมชน	มีวิธีหนึ่งที่จะรู้ได้ว่าผู้ป่วยได้จากเราไปอย่างสงบ	คือ	ให้ลูก

หลานใช้หูแนบกับหน้าอกซ้ายเพื่อแน่ใจว่า	เสียงหัวใจเต้นครั้งสุดท้ายได้เงียบหายไปแล้ว

ชื่อภาพ	 :		หัวใจเสียงสุดท้าย

โดย	 :		วิมลนันท์	ทรัพย์วราชัย



โครงการจัดการความรู สุขภาวะระยะทาย เลม 414

ลำ�ดับที่ 11

 

คำ�อธิบ�ย

	 รอยเท้าน้อยน้อยของไทฟ้า	พิมพ์ประทับแดนหล้า	ณ	กาลสมัย	

	 ยลเหนี่ยวดวงกมลเปื้อนชลนัยน์	เยียวยาดวงหทัยยามท้อทารุณ	

	 โดย	ก่อพงษ์	พงษพรชาญวิชช์

ชื่อภาพ	 :		ประทับไว้ ในใจแม่	

โดย	 :		สุธีรา		พิมพ์รส	



ภาพสะทอนแงงามของการเจ็บปวยเรื้อรังและระยะทาย 15

ลำ�ดับที่ 12

 

คำ�อธิบ�ย 

	 ณ	ค่ายธรรมชาติบำาบัด	ดิฉันเป็นพยาบาลไปประจำาที่ค่าย	สามวันสองคืนที่ได้อยู่ด้วยกันไม่

ได้พูดคุยซักเท่าไร	พอถึงวันสุดท้าย	น้องคนในภาพเข้ามาบอกว่า	ขอกอดหน่อย	เราก็ให้แต่โดยดี	

แล้วเธอก็ขโมยหอมแก้มฟอดใหญ่	 เด็กในภาพเธอมาเป็นญาติคนไข้ท่ีทางค่ายสนับสนุนให้ผู้ป่วย

มะเร็งพาญาติมาร่วมเรียนรู้ด้วยได้	เธอมากับพ่อของเธอ

	 ...พ่อของเธอป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย

ชื่อภาพ	 :	 ขอกอดหน่อย

โดย	 :		เสาวนีย์		ขาวกระโทก



โครงการจัดการความรู สุขภาวะระยะทาย เลม 416

ลำ�ดับที่ 13

 

คำ�อธิบ�ย 

	 คุณแม่ชื่อบุญธรรม	วิสิทธิกาศ	 เป็นมะเร็งที่โคนลิ้น	ระยะเวลานับจากที่ทราบว่าเป็นมะเร็ง

จนถึงเสียชีวิต	9	 เดือน	เจ็ดเดือนแรกเป็นช่วงที่คุณแม่ทรมานมาก	แต่หลังจากที่ได้พบทีมแพทย์	

palliative	 ของ	 รพ.จุฬาที่เข้ามาพูดคุยให้ลูกๆ	 ฟังถึงความทรมานของคุณแม่แล้วแนะนำาวิถีการ 

ตายอยา่งสงบเรากน็ำาคณุแมก่ลบับา้น	โดยมคีณุหมอใหค้ำาแนะนำาสอนวธิกีารลา้งแผล	ฉดียาระงบั

ปวดยานอนหลับใต้ผิวหนัง	ทำาให้คุณแม่สงบมีความสุขกับลูกและหลาน	นิมนต์พระเดินเข้าบ้านได้

ใสบ่าตรทกุเชา้แลว้แตท่่านจะสามารถทำาได	้เปดิธรรมะและบทสวดมนต์ใหฟั้งทัง้วนั	ไดย้นิจนกระทัง่

หลับไป	

	 และท่านก็จากไปด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มมีความสุข	 จากก่อนหน้าที่ต้องทำาคีโมและฉายแสง 

รวมทั้งการผ่าตัดและการไปกลับที่	รพ.ที่มีความทรมานมาก	รวมทั้งแผลบริเวณใต้คางที่ใหญ่มาก 

เกือบจะกินเข้าไปถึงหลอดเลือดดำาใหญ่และต้องไป	รพ.เพื่อล้างแผลทุกวัน

ชื่อภาพ	 :		ความสุขสงบที่เลือกได้	

โดย	 :		โศรดา		หาวารี



ภาพสะทอนแงงามของการเจ็บปวยเรื้อรังและระยะทาย 17

ลำ�ดับที่ 14

คำ�อธิบ�ย 

	 หลังจากให้เคมีบำาบัดคอร์ส

แรกจบแล้ว	 แม่ได้คุยกับคุณหมอ 

ที่ดูแลคนใหม่เรื่องแนวทางในการ

รักษา	 ว่ามีทางใดบ้าง	 และแม่ก็

ตัดสินใจทีจ่ะเลอืกการให้เคมบีำาบดั

คอร์สที่	2	ต่ออีก	โดยไม่สนใจเรื่อง

การปลกูถา่ยไขกระดูก	(Bone	Mar-

row	Transplant)	

	 และเมื่อคุณหมอเห็นว่า	 แม่

ทำาตารางเพื่อบันทึกผลการตรวจ

เลือดของลูกมาตลอด	 6	 เดือน	 และจดรายละเอียดการให้เคมีบำาบัดทุกๆ	 ครั้ง	 พอจะเริ่มให้เคมี

บำาบัดคอร์สที่	2	วันที่คุณหมอมา	Round	Ward	แม่ได้ยินคุณหมอบอกคุณหมอประจำาวอร์ดว่า	

	 “ให้ถ่ายสำาเนา	Protocal	ให้คุณแม่ด้วย”	

	 หลังจากนั้นราว	10	นาที	แม่จึงได้เอกสารฉบับดังกล่าวมา

 ก�รที่ญ�ติผู้ป่วยหรือตัวผู้ป่วยจะมีคว�มรู้สึก “ว�งใจ” ผู้ ให้ก�รรักษ�นั้น ส่วนหนึ่งก็

เพร�ะผู้ ให้ก�รรักษ� “เปิดใจ” ที่จะฟัง เปิดใจที่จะทำ�คว�มรู้จักตัวตนของญ�ติและตัวผู้ป่วย 

ว่�แต่ละคนเป็นอย่�งไร ต้องก�รอะไร อย�กทร�บร�ยละเอียดของโรคและก�รรักษ�ม�ก

น้อยขน�ดไหน 

	 หากผู้ ให้การรักษาสามารถตอบสนองส่ิงต่างๆ	 ในขอบเขตท่ีเหมาะสมได้	 ความวางใจของ

ของญาติและตัวผู้ป่วยที่มีต่อผู้ ให้การรักษาก็จะเริ่มขึ้น	และดำาเนินต่อๆ	ไป

	 24	พ.ค.	58

ชื่อภาพ	 :	 วางใจเพราะเปิดใจ

โดย	 :		อภิชญา	วรพันธ์



โครงการจัดการความรู สุขภาวะระยะทาย เลม 418

สรุปก�รส� อคว�มหม�ยของภ�พสะท้อนระบบและวิธีก�รดูแลผู้ป่วยระยะท้�ย

	 ภาพในหมวดระบบและวิธกีารดแูลผูป้ว่ยระยะท้าย	เปน็ภาพถา่ยเกีย่วกบัวิธกีารดแูล		แนวทางการ

เลือกรักษา	 อุปกรณ์เทคโนโลยีในการรักษาเยียวยา	 วิถีชีวิตช่วงบั้นปลาย	 วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	

ความรักและเอาใจใส่ของญาติต่อผู้ป่วย	ความตื้นตันใจ	และความรู้สึกของผู้คน	ต่อการจากไปของบุคคล

อันเป็นที่รัก	ที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลรักษาเยียวยาผู้ป่วยในโรงพยาบาล	ซึ่งผสานกับบ้านและชุมชน	

โดยถูกถ่ายทอดในเชิงบวก	หรือเปิดใจเรียนรู้และเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น	ดังเช่น

	 1.	 ภาพสะท้อนความร่วมมือของบุคคลต่างบทบาท	 ทั้งทีมรักษา	 ครอบครัว	 และพระสงฆ์ในการ

	 	 ดูแลผู้ป่วยด้วยความห่วงใย	(ในโอบอ้อมแห่งสังฆะ โดย เอกภพ สิทธิวรรณธนะ หน้� 4)

	 2.	 ภาพอุปกรณ์การดูแลรักษา	 เทคโนโลยี	 และสิ่งอำานวยความสะดวก	 ที่สะท้อนความคิดที่ใส่ใจ

	 	 ดูแลผู้ป่วยและญาติไปพร้อมกัน	 (องครวม โดย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี หน้� 5 และ เวล�กับ

  ใบหน้� โดย รัชวรรณ พลศักดิ์ หน้� 8) 

	 3.	 ภาพความเชื่	อ	ความศรัทธาพื้นบ้านผ่านการมองของทีมรักษาที่ยอมรับ	เข้าใจจิตวิญญาณของ

	 	 ญาตผิูป้ว่ยและวถิชีมุชน	โดยเปดิโอกาสและใหพ้ืน้ทีแ่กญ่าต	ิในการแสดงความหว่งใย	ผา่นการ

	 	 จัดพิธีกรรมทางศาสนา	 และจัดวางสิ่งที่ศรัทธาเพื่	อคุ้มครองผู้ป่วย	 ทำาให้ช่วยเยียวยาจิตใจ

	 	 ของญาติได้ (บังสุกุลเป็น บังสุกุลต�ย หน้� 6, ฝ�ยผูกแขน หน้� 7 และกระติบขวัญแม่ 

  หน้� 9 โดย รัชวรรณ พลศักดิ์)

	 4.	 ภาพที่สะท้อนถึงการทำาความเข้าใจ	 ยอมรับการตัดสินใจของญาติ	 เห็นอกเห็นใจ	 และให้

	 	 พื้นที่ส่วนตัวในการแสดงความรู้สึกร่วมกันของครอบครัว	(Release/Relieve โดย ธ�รินทร 

  เพ็ญวรรณ หน้� 10)

	 5.	 ภาพที่สะท้อนความสำาคัญของการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์	 ซึ่งเป็นแนวทางช่วยเหลือให้ผู้ป่วย

	 	 และญาตไิดม้ทีางเลอืกในการตดัสนิใจ (คว�มสขุสงบทีเ่ลอืกได ้โดย โศรด� ห�ว�ร ีหน�้ 16) 

  ในขณะเดียวกัน	 การให้ข้อมูลก็เป็นการแสดงถึงการเอาใจใส่	 การพยายามทำาความเข้าใจส่ิง

	 	 ทีญ่าตติอ้งการ	นำาไปสูค่วามไวว้างใจ	ความสมัพันธ์อนัดีในการรกัษา	และให้ ในสิง่ทีญ่าตติอ้งการ

	 	 อย่างแท้จริง	(ว�งใจเพร�ะเปิดใจ โดย อภิชญ� วรพันธ หน้� 17)

	 6.	 ภาพสะท้อนคุณค่าและการชื่	นชมสิ่งดีๆ	ในการดูแลผู้ป่วยของญาติ	(ยับเยิน ...ยอดเยี่ยม โดย 

  เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี หน้� 11)

	 7.	 ภาพสะท้อนการทำางานเพื่	อผู้ป่วยด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท	ตระหนักในคุณค่าสิ่งที่ทำา	แม้ต้องเจอ

	 	 ความลำาบาก	(แม้หนท�งจะห่�งไกลเร�ไม่หวั่น โดย ไพรินทร สมบัติ หน้� 12)
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	 8.	 ภาพแสดงวิธีการของชุมชนในการตรวจสอบการเสียชีวิตอย่างใกล้ชิดของคนในครอบครัว	

	 	 ทำาให้เรื่	องการตายเป็นสิ่งท่ีกลมกลืนไปกับวิถีชุมชน	 โดยที่ทีมรักษาสังเกตอย่างมีส่วนร่วม	

 	 ยอมรับ	และเขา้ใจคณุคา่ความหมายทีเ่กดิขึน้	(หวัใจเสยีงสดุท�้ย โดย วมิลนนัท ทรพัยวร�ชยั 

  หน้� 13)

	 9.	 ภาพสะท้อนความเข้าใจในจิตวิญญาณของญาติผู้ป่วยของทีมรักษา	และช่วยให้ญาติเก็บความ

	 	 ทรงจำาที่ดีครั้งสุดท้ายก่อนผู้ป่วยจากไป	(ประทับไว้ ในใจแม่ โดย สุธีร� พิมพรส หน้� 14)

	 10.	 ภาพสะทอ้นมติรไมตรรีะหวา่งทมีรกัษาและญาตใินชว่งเวลาการเยยีวยาผูป้ว่ย	(ขอกอดหน�อย 

  โดย เส�วนีย ข�วกระโทก หน้� 15)

	 ภาพเหลา่นีส้ะท้อนไปถึงความคดิ	ความรู้สกึ	การกระทำาของญาต	ิบคุลากร	ผูป้ว่ย	รวมไปถงึบทบาท

ของสถาบนัทางศาสนา	ทีม่จีดุรว่มเดยีวกนั	คอื	เปน็ไปเพื่	อการทำาใหบ้คุคลทีร่กั	คนไข	้ญาตโิยม	หรอืเพื่	อน

มนุษย์มีความสบายทางกายและมีความสุขทางใจ	ภายใต้ระบบการดูแลรักษาที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล	

มีระบบการดูแลผู้ป่วยที่ขับเคลื่	อนด้วยใจ	 เป็นองค์รวม	 และร่วมชุมชน	 บุคคลท่ีดำารงบทบาทต่างกันได้

โยงใย	ปฏิสัมพันธ์ภายใต้บรรยากาศความห่วงใยปรารถนาดี	 เข้าถึงจิตวิญญาณ	 เพื่	อประคับประคองให้

ใครคนหนึ่ง	 อยู่กับโรคที่เป็นได้อย่างมีความสุขมากที่สุด	 ตามวิถีทางของแต่ละคน	 เยียวยาไปตาม

กระบวนการ	และสะท้อนภาพผู้ป่วยที่จากไปอย่างสงบเมื่	อถึงเวลา	ส่วนคนที่อยู่เบื้องหลังก็ได้ ใช้ความรัก

ในการดูแลบุคคลที่เป็นที่รักอย่างดีที่สุด	และผ่านสิ่งนี้ ไปพร้อมบทเรียนชีวิต





ภาพความประทับใจของครอบครัว

 

	 ภาพในหมวดความประทบัใจของครอบครวั	บอกเลา่เรื่	องราวความรกั	

ความผูกพัน	 ความห่วงใยระหว่างกันของผู้ป่วยและครอบครัว	 แม้การเจ็บ

ปว่ยของบคุคลท่ีรักเปน็สิง่ทีต่อ้งเผชญิ	แตภ่าพถา่ยแตล่ะภาพก็ไดส้ะทอ้นถงึ

ความรักความอบอุ่นท่ีมีพลัง	 และการดำาเนินชีวิตอยู่กับโรคที่เป็นอย่างสงบ

และเปน็สขุ	รวมไปถงึการคน้พบสิง่ดีๆ 	ระหวา่งการเจบ็ปว่ย	ดงัที่จะนำาเสนอ

ต่อไปนี้
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ลำ�ดับที่ 1

 

คำ�อธิบ�ย 

	 พ่อหนูป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย	พึ่งตรวจพบเมื่อเดือนเมษา	หมอบอกอยู่ได้อีก	6	 เดือน	

ตั้งแต่วันนั้นมาหนูเฝ้านับวันเวลามาตลอด	จนมาถึงมกรา	หนูฝันว่าพ่อมาหาหนูแต่มีคนมาตามพ่อ

ไป	พ่อบอกกับหนูว่า	ขอเวลาอยู่กับลูกก่อนจะไม่มีเวลา	

	 หนูตื่นมาน้ำาตาไหล	พอตอนเช้าแม่โทรมาบอกว่าพ่อเข้า	รพ.	หนูถึงกับทรุด	ตอนนี้หนูเรียน

ต่างจังหวัด	หนูต้องเดินทางไปกลับดูแลพ่ออยู่	รพ.	

	 ตอนนี้พ่อทรุดมาก	ถ้าเป็นไปได้หนูขอป่วยแทนพ่อ	

	 รักพ่อนะ

ชื่อภาพ	 :	 ไออุ่น

โดย	 :		ขวัญฤทัย		ภูถวิล
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ลำ�ดับที่ 2

คำ�อธิบ�ย 

	 วนัทีธ่รรศผา่ตดัไต	พอนา้แอร์โทรศพัทม์าบอกวา่ผ่าตดัเสร็จแล้ว	แมไ่ปรอรับธรรศท่ีหนา้หอ้ง

ผ่าตัดชั้นใน	 โดยที่น้าแอร์มารับเข้าไป	พอประตูห้องผ่าตัดเปิด	แม่เห็นเจ้าหน้าที่เข็นเตียงที่ธรรศ

นอนออกมาเพื่อพาไปนอนในห้องสังเกตอาการที่ติดกับห้องผ่าตัด	

	 ณ	 เวลานั้นธรรศน่าจะรู้สึกตัวแล้ว	 แต่คงลืมตาไม่ข้ึนด้วยฤทธ์ิยาสลบ	 ธรรศได้แต่หลับตา

ครางเบาๆ	ฮือๆๆ	เจ็บๆๆ	แต่ไม่ได้ร้องแบบโวยวายหรือร้องแผดเสียง	เมื่อแม่ไปจับมือธรรศแน่นๆ	

บีบ	คลาย	บีบ	คลาย	เป็นระยะ	และพูดว่า	“ธรรศครับ	คุณแม่นะลูก	คุณแม่จับมือธรรศอยู่นะ	แม่

อยู่ใกล้ๆ	ธรรศนะลูก”	

	 ปรากฏว่าธรรศก็หยุดครางทันที	และจับมือแม่ไว้แน่น	ทั้งๆที่ตายังปิดอยู่นั่นแหละ	

	 แม่รู้สึกได้ว่า	“สัมผัส”	เป็นสิ่งสำาคัญ	ถึงไม่เห็น	แต่ก็สามารถรับรู้ได้	จำาเสียงได้	และ...สร้าง

ความมั่นใจให้ธรรศได้	เพราะธรรศไม่ครางอีกเลย	จับมือแม่และหลับไปในที่สุด	

	 25	ม.ค.	58

ชื่อภาพ	 :		สัมผัส	...มหัศจรรย์

โดย	 :		อภิชญา		วรพันธ์
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ลำ�ดับที่ 3

คำ�อธิบ�ย 

	 เมื่อลูกชายวัย	3	ปี	11	เดือน	จะต้องไปอยู่โรงพยาบาลเพื่อผ่าตัด	ให้เคมีบำาบัด	และฉายรังสี	

ถึงแม่จะไม่เคยทิ้งลูกให้ลูกอยู่คนเดียว	อีกทั้งห้องพักจะเป็นแบบ	2	 เตียง	แต่ก็มีบางช่วงที่แม่อยู่

ด้วย	แต่ลูกอาจจะ	“ไม่เห็น”	เช่น	ช่วงที่แม่เข้าห้องน้ำา	ฯลฯ

	 ครั้งแรก	แม่ออกมาจากห้องน้ำา	ก็เห็นธรรศนอนกอดหมอน	น้ำาตาไหล	สะอื้นกระซิกๆ	พอแม่	

ถามว่าเป็นอะไร	ธรรศตอบว่า	ธรรศไม่เห็นแม่	ก็เลยร้องไห้	

ชื่อภาพ	 :		แม่	...อยู่กับลูกนะคะ	

โดย	 :		อภิชญา		วรพันธ์
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	 แม่จึงบอกธรรศว่า	“แม่ไม่ทิ้งให้ธรรศอยู่เดียว ถ้าแม่จะออกไปไหนแม่ก็จะบอกลูกทุกครั้ง” 

	 แม่บอกธรรศว่า “ปกติเวลาแม่ไปไหน ก็จะเอาโทรศัพท์ไปด้วยเสมอ ถ้าธรรศไม่เห็นตัวแม่ 

แต่เห็นโทรศัพท์วางไว้ที่พนักเก้าอี้นอนของแม่ แสดงว่าแม่อยู่กับธรรศนะคะ เพียงแต่ธรรศมองไม่

เห็น เพราะแม่อาจอยู่ในห้องน้ำา”

	 หลังจากนั้นธรรศก็จะคอยดูโทรศัพท์อยู่เสมอ	 ถ้าไม่เห็นแม่	 ซึ่งแม่ก็เข้าห้องน้ำา	 ตากผ้าที่	

ระเบียง	หรือทำาอะไรได้สบายใจขึ้น	ไม่ต้องทำาแบบรีบๆ	จนกระทั่งวันหนึ่งพอแม่อาบน้ำาเสร็จออก

มา	 จากห้องน้ำา	 ก็เห็นธรรศนอนน้ำาตาไหลอยู่บนเตียง	 หันไปมองโทรศัพท์ก็ยังวางอยู่ที่พนักเก้าอี้

เป็นสัญลักษณ์ตามที่ตกลงกันไว้	พอแม่ถามธรรศว่าทำาไมถึงร้องไห้	โทรศัพท์ก็วางอยู่นะ	

	 ธรรศทำาหน้างงๆ	 แต่พอยกตัวสูงข้ึนจึงมองเห็นโทรศัพท์	 สรุปว่าหมอนข้างของธรรศบัง

โทรศัพท์	เลยมองไม่เห็น	จึงคิดว่าแม่ไม่อยู่

	 เพื่อแก้ปัญหาเรื่องโทรศัพท์อาจอยู่ในตำาแหน่งที่มองไม่เห็น	 แม่จึงไปซื้อถุงตาข่ายสำาหรับใส่

ไมห้นบีผา้มาใส่โทรศพัท์	โดยจะแขวนไวท่ี้ปลายเตยีงของธรรศ	ในตำาแหนง่เดยีวกบัปา้ยชื่อ	ซึง่เปน็

ตำาแหน่งที่เห็นได้ง่ายที่สุด	

	 ตั้งแต่นั้นมาธรรศก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องหา	“แม่”	ไม่เจออีกเลย

	 สัญลักษณ์ระหว่างเราแม่ลูก	 เห็นโทรศัพท์คือเห็นแม่	และสามารถสร้างความมั่นใจให้ลูกได้

ว่า	แม่อยู่กับลูกเสมอ	

	 25	ม.ค.	58
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ลำ�ดับที่ 4

 

 

คำ�อธิบ�ย  

	 Super	Hero	อยา่งพวกเรากป็ว่ย

ได้	ไมว่่าเป็น	Batman	หรือ	Superman	

หรือสารพัด	Hero

	 ธรรศในช่วงอายุ	3	ปี	10	เดือน	

จะชอบ	Super	Hero	หลายๆ	ประเภท	

ซึง่เปน็ชว่งทีธ่รรศตอ้งไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคมะเรง็	แมจึ่งหาชดุ	Super	Hero	ใหธ้รรศหลายๆ	

ชุด	โดยจะให้ ใส่เวลาไปโรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่	ไม่ค่อยให้ ใส่เรื่อยๆ	ตามที่ลูกต้องการ

	 ผลที่ตามมาคือ	 ธรรศจะกระตือรือร้นที่จะไปโรงพยาบาลมาก	 พอทราบว่าวันไหนต้องไป 

โรงพยาบาลก็จะไปหยิบชุด	Super	Hero	เตรียมไว้ล่วงหน้า	ทั้งชุดที่จะใส่ไปโรงพยาบาล	และชุด

ที่จะใส่กลับบ้าน	

	 การไปโรงพยาบาลของธรรศจงึเปน็เรื่องงา่ย	เปน็เรื่องสนกุ	และอยากใหถ้งึวนัไปโรงพยาบาล

เร็วๆ	

	 25	ม.ค.	58

ชื่อภาพ	 :		Super	Hero	ก็ป่วยได้	

โดย	 :		อภิชญา		วรพันธ์
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ลำ�ดับที่ 5

 

คำ�อธิบ�ย 

	 เด็กป่วย	หรือเด็กปกติ	...ก็มีสิทธิเท่าเทียมกัน	ทั้งการเที่ยว	การกิน	การเล่น	ทั้งนี้ก็ขึ้น

อยู่กับว่าพ่อแม่	หรือผู้ดูแลจะให้สิทธิ	หรือทอนสิทธิของเด็กมากน้อยขนาดไหน

	 การทอนสิทธิของเด็กนั้น	อาจเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า	ความห่วงใย	

	 ในมุมมองของแม่นั้น	ถ้าอยากให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กปกติ	ก็ต้องดูแลแบบเด็กปกติ

ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้	 เพราะถ้าเราให้ความสำาคัญกับโรคมากเกินไป	 ไม่ว่าจะคิดอะไรก็จะ

เหน็แตเ่รื่องโรคมาเปน็อนัดบัแรก	แตถ่า้เราใหค้วามสำาคญักบัการใชช้วีติ	ลกูกจ็ะได้ ใชช้วีติ	ได้

ประสบการณ์ชีวิตอย่างเต็มที่และคุ้มค่า	

	 25	ม.ค.	58

ชื่อภาพ	 :		สิทธิของเรา	...	เท่าเทียมกัน

โดย	 :		อภิชญา		วรพันธ์		
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ลำ�ดับที่ 6

 

คำ�อธิบ�ย 

	 ชีวิตสวยงามเสมอแม้ยามขึ้น	 และยามลง	 ...ภาพนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขอย่างที่ไม่คิด

วา่จะรูส้กึอยา่งนี้ ได้	คณุสามกีด็ทูา่จะสนกุกะการได้ โกนผม	คณุภรรยากส็นกุกะการถา่ยเซลฟีม่อง

หน้าละยิ้มให้กันได้อย่างเป็นสุข	 ทั้งๆ	 ที่	 คร้ังนี้เป็นมะเร็งรอบที่สาม	 ลามจากเต้านม	 ไปตับและ

กระดูกหน้าอก	...และสุดท้าย	ลุกลามไปที่กระดูกสันหลัง	และที่สมอง	มีถึง	6	ก้อนทีเดียว	

	 นับเป็นโชคดีที่ได้เคยฝึกปฏิบัติธรรมมาบ้าง	ธรรมะโอสถ	นี่สุดยอดมากๆ	ค่ะที่สามารถทำาให้

เราสุขได้ ในภาวะที่ควรจะทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยระยะสุดท้าย

	 เรียกว่าเป็น	“มหัศจรรย์แห่งพุทธะ”	ก็ว่าได้

ชื่อภาพ	 :		Life	is	beautiful

โดย	 :		วรรณา		ศักดิ์จำาปา
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ลำ�ดับที่ 7

 

คำ�อธิบ�ย

	 การเล่นหรือการได้ทำาอะไรสนุกๆ	 คือ

ธรรมชาตขิองเดก็	แต่ในปจัจบุนัเดก็หลายคน

อาจจะถกูบงัคบัใหท้ำาอะไรทีผ่ดิธรรมชาต	ิเพราะไมค่อ่ยไดเ้ลน่	ไมค่อ่ยไดท้ำาอะไรทีส่นกุๆ	เนื่องจาก

ผู้ ใหญ่อาจเห็นสิ่งอื่นสำาคัญกว่า	เช่น	การเรียนพิเศษ	เป็นต้น

	 ในเดก็ปว่ยนัน้	ถงึแมก้ายจะปว่ย	แต	่“ใจ”	ของเดก็มกัจะไมป่ว่ยไปดว้ย	ถา้สขุภาพไมแ่ยจ่รงิๆ	

เด็กจะยังเล่นได้	มีอารมณ์สนุกได้เสมอ	ถึงแม้จะลุกไม่ไหวเดินไม่ได้	แต่ความสนุกสนานไม่จำาเป็น

ต้องอาศัยร่างกายทุกส่วน	

	 ภาพนีถ้า่ยรปูไวเ้มื่อ	6	พ.ค.	56	กอ่นนอ้งเดนิทางไกล	12	วนั	วนันัน้ไปเย่ียมนอ้งท่ีโรงพยาบาล	

เผอญิเหลือบไปเห็นเจา้จิง้จกนอ้ยนอนรอคอยเหยื่ออยูบ่นเครื่องใหน้้ำาเกลอื	(Infusion	pump)	โดย

เจา้ของจิง้จกยางจะใหค้ณุแมเ่อามาวางไวเ้พื่อรอตอ้นรับพ่ีพยาบาลกจ็ะเปล่ียนเวรเข้ามาดนู้ำาเกลือ	

หรือเข้าดูความเรียบร้อย	 แล้วเจ้าของจิ้งจกก็จะสนุกสนานเวลาเห็นพ่ีพยาบาลตกใจ	 หรืออุทาน

อะไรตลกๆ	

	 บอกแล้วไงคะ	สนุกสนาน	...ได้ทุกระยะจริงๆ	สนุกได้ไม่จำากัดโรค	ไม่จำากัดเวลา

	 7	ก.พ.	58

ชื่อภาพ	 :		สนุกสนาน	...ได้ทุกระยะ	

โดย	 :		อภิชญา		วรพันธ์	
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ลำ�ดับที่ 8

 

คำ�อธิบ�ย

	 จากที่บ้านเรามี	“มะเร็ง	วรรณะ	IV”	เป็นเพื่อนกับลูกชาย	....น้องธรรศมาตั้งแต่ลูกอายุ	3	

ปี	10	เดือน	จนปัจจุบัน	(มี.ค.	58)	ธรรศอายุ	11	ปี	4	เดือน	เราก็ยังอยู่กันด้วยดีตลอดมา	มะเร็ง

กับลูกเราจึงเป็นเสมือนเงาซึ่งกันและกัน	มีฉันก็มีเธอ	มีเธอก็มีฉัน	

	 แม้แต่ตัวธรรศเองก็ยังเขียนเรียงความในวิชาภาษาไทยว่า	“เพื่อนๆ ทราบไหมครับว่า ผมมี

เพื่อนเป็นโรคชนิดหนึ่ง เขาเป็นเพื่อนกับผมมาประมาณเกือบ 7 ปี ตอนนี้เขาจะยังอยู่กับผมหรือ

ไม่ ผมก็ไม่ทราบ แต่ ผมก็ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่น ...”

ชื่อภาพ	 :		ชีวิต	...	เราเลือกได้

โดย	 :		อภิชญา		วรพันธ์



ภาพสะทอนแงงามของการเจ็บปวยเรื้อรังและระยะทาย 31

 

	 และพอปี	 พ.ศ.	 2555	 เราก็เริ่มที่จะต้องมีเพื่อนร่วมบ้านคนใหม่เพิ่มมาอีกคน	 เพราะพี่แป๊ะ	

ซึ่งเป็นสามีหรือคุณพ่อของลูกเริ่มมีอาการไตวายเรื้อรัง	หรือจะเรียกว่าไตขี้เกียจทำางานก็คงได้	มี

แนวโน้มอย่างชัดเจนว่า	จะต้องใช้ไตเทียมทำางานแทนในอนาคตอันใกล้นี้	 ซึ่งพอ	21	ธ.ค.	56	พี่

แปะ๊กม็ไีตเทยีมมาทำางานแทนของเดมิเปน็ที่เรยีบรอ้ย	โดยจะตอ้งไปฟอกไตที่โรงพยาบาล	3	ครัง้/

สัปดาห์	ถ้าเป็นวันธรรมดาพอฟอกไตเสร็จพี่แป๊ะก็จะไปทำางานต่อ	ไปทำางานที่ออฟฟิตบ้าง	ไปต่าง

จังหวัดบ้าง	แล้วแต่งาน	หากเป็นวันเสาร์	พอฟอกไตเสร็จก็พาลูกไปเที่ยวกันต่อในช่วงบ่าย

 ก�รที่เร�เป็นโรคอะไร ก็เป็นไปแล้ว แก้ ไขอย่�งไรก็คงไม่ได้ จะไม่อย�กเป็นโรคก็คงไม่

ได้ ณ ตอนนี้สิ่งสำ�คัญกว่�ก�รเป็นโรคอะไร น่�จะเป็น “เร�จะใช้ชีวิตอย่�งไร” ม�กกว่� เร�

อย�กใช้ชีวิตแบบหดหู่ทุกๆวันหรืออย�กจะใช้ชีวิตแบบมีคว�มสุขในทุกๆ วัน 

 “เร�” เป็นผู้กำ�หนดทั้งสิ้น 

	 บางครั้งเราอาจจะอยากเป็นยอดมนุษย์	หรือ	Super	Hero	เราก็สามารถเป็นได้	แล้วแต่เรา

จะหาวิธีที่จะเป็น	

 ชีวิตเป็นของเร� เร�เป็นผู้เลือกวิธีที่จะใช้ชีวิต 

	 11	เม.ย.	58
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ลำ�ดับที่ 9

 

 ภาพนี้ระหว่างรอทำา BONE 

SCAN เมื่อ 15 ก.ค. 52 ตอนนั้นธรร

ศอายุ 5 ปี 9 เดือน

	 การทำา	BONE	SCAN	นั้น	จะ

ต้องมาฉีดเภสัชรังสีช่วง	 09.00	 น.	 

และรออีกประมาณ	4	ชั่วโมง	ซึ่งเป็น

ช่วงบ่ายถึงจะมาเข้าเครื่องทำา	BONE	

SCAN	 ได้	 และเพราะธรรศยังเด็ก	 

คุณหมอถึงให้งดอาหารด้วย	เนื่องจากถ้าเด็กไม่ให้ความร่วมมือก็อาจจะต้องวางยาสลบ	

	 การที่เด็กอายุ	5	ปี	9	เดือน	จะต้องงดอาหารครึ่งวันจนบ่ายนั้น	เด็กย่อมหิวแน่ๆ	ซึ่งธรรศ 

ก็เช่นกัน	 พอหิวมากๆ	 ก็คงนึกอยากกินอาหารสารพัดชนิด	 แถมยังกลัวว่าอาหารที่อยากกินจะ 

หมด	ธรรศก็เลยขอแม่ซื้อของกินเล็กๆ	น้อยๆ	เตรียมไว้	อาทิ	ขนมจีบ	พิซซ่า	แซนวิชปูอัด	แซนวิช

ไก่	ที่จริงมีไอศครีมอีก	แต่มันจะละลาย	เลยตกลงกันว่า	ทำาเสร็จแล้วรีบไปกินทันที	…นี่คืออาหาร

เล็กๆ	น้อยๆ	ของธรรศ

	 หลังจากแม่ซื้อของกินให้แล้ว	ธรรศก็จะถือของเองทุกชิ้น	ระหว่างที่ธรรศรอจนหลับในห้อง

ทำา	BONE	SCAN	ธรรศก็ยังหอบมหาสมบัติด้วยตัวเอง	ไม่ยอมให้ ใครช่วยถือ	แม่เห็นรูปแล้วก็ขำา

มาก	 ธรรศทำาราวกับว่าเป็นคนงก	แต่ก็เป็นสิ่งที่ทำาให้ธรรศไม่งอแง	 เพราะมั่นใจได้ว่าทำา	 BONE	

SCAN	เสร็จจะมีของที่ตัวเองชอบให้กินทันทีเลย	…เตรียมพร้อมมาก

	 11	เม.ย.	58

ชื่อภาพ	 :	 	มหาสมบัติ

โดย	 :		อภิชญา		วรพันธ์
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ลำ�ดับที่ 10

 

คำ�อธิบ�ย 

	 ในหลายคร้ังท่ีคณุทวดจะมอีาการทรุดลง	

หลับตลอด	ทานข้าวไม่ได้	แต่ทุกครั้งเมื่อได้ยิน

เสยีงเจือ้ยแจว้ของหลาน	กจ็ะลกุขึน้นัง่ทนัท	ีมี

พลังขึ้นทันใด	ทานข้าวได้	ยิ้มได้	ยาใดก็ไม่สำาคัญเท่ายาใจของทวด	(คุณทวดมีโรคความดันโลหิต

สูง	โรคหัวใจ	เดินไม่ได้	ร่างกายถอยกำาลังลง	ปัจจุบันท่านปฏิเสธการรักษาในโรงพยาบาล)

ชื่อภาพ	 :		ยาใจของทวด	

โดย	 :		กนกธร		เพี้ยนศรี
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ลำ�ดับที่ 11

 

คำ�อธิบ�ย 

	 น้องต่อสู้กับโรคมะเร็งรังไข่มาหลายปี	 ด้วยเป็นคนเข้มแข็งจึงเห็นแต่รอยย้ิมให้คนรอบข้าง

ได้เห็น	โดยเฉพาะกับหลาน	อยู่ด้วยกันมีแต่เรื่องสนุกกับเสียงหัวเราะ	บอกอยากให้จดจำาแต่ความ

สุขที่อยู่ด้วยกัน

ชื่อภาพ	 :		ช่วงสุดท้ายของชีวิต	

โดย	 :		ตุ๊กตา	(นามแฝง)	



ภาพสะทอนแงงามของการเจ็บปวยเรื้อรังและระยะทาย 35

 

	 วันที่น้องจากไป	เพื่อนของน้องสาวเล่าว่า	น้องเคยบอก	ดีแล้วที่น้องป่วยเสียเอง

	 ถ้าแม่เป็น	แกแก่แล้ว	ร่างกายคงทนไม่ไหว

	 ถ้าพี่สาวเป็น	คงไปไว	เพราะเป็นคนคิดมาก

	 ถ้าพี่ชายเป็น	ครอบครัวเค้าคงลำาบาก	ลูกยังเล็ก	

 

	 พอได้ฟังหายใจแทบไม่ออก	ขอบคุณสิ่งที่น้องคิด	

 การปว่ยของนอ้ง	ทำาใหต้วัเองเขา้ถงึธรรมดว้ย	รูส้กึดเีมื่อไดห้อม	ไดก้อด	ไดล้บูหวัเหมง่ๆ	

ทั้งที่ก่อนหน้านี้	...ตั้งแต่เล็กจนโตมาด้วยกัน	ไม่เคยได้แสดงความรักแบบนี้เลย

	 ความอยากให้น้องหาย	จะไปเอาน้ำามนต์มาให้เพื่อจะให้กำาลังใจ	น้องกลับบอกว่ารองน้ำา

จาจากก๊อกตั้งใจท่องนโม	 3	 จบก็เป็นน้ำามนต์ที่บริสุทธิ์แล้ว	 และอีกหลายเรื่องราวที่อยากให้

เค้าหาย	

	 กลายเป็นคนป่วยใจสงบกว่า

	 ก่อนที่น้องจะจากไป	 บอกจากนี้ ไปให้ ใช้ชีวิตให้มีความสุขกับเวลาท่ีเหลือ	 การอยู่ใกล้

ชดิลมหายใจสดุท้ายของนอ้ง	เห็นแลว้วา่	ท่ีผา่นมาเราไขวข่วา้อะไรนะ	การที่ไดอ้ยู่กบัครอบครวั	

อยู่กับคนที่เรารัก	มันที่สุดของชีวิตแล้ว

	 การจากไปของน้อง	 สิ่งที่นึกถึงคือ	 มีความสุขท่ีได้นึกถึงเรื่องดีๆ	 และความดีที่เค้าทำา	

ตอนมีชีวิตอยู่	

	 ร้านค้าต่างๆ	พี่	น้อง	เพื่อนๆ	แถวที่ทำางานน้องร่วมจัดงานศพน้อง

	 รู้สึกซาบซึ้งใจอยากขอบคุณทุกคน

	 รวมถึงคู่ชีวิตของน้องที่ดูแลน้องอย่างดี
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ลำ�ดับที่ 12

 

คำ�อธิบ�ย

	 เรารู้จักกันที่โรงพยาบาล	เพราะน้องก็ป่วยเหมือนพี่ธรรศ	เป็นเด็กร่าเริงสนุกสนาน	ช่างพูด

ช่างคุยจากที่ได้รู้จักกันครั้งแรกแล้ว	ทุกครั้งที่มากรุงเทพคุณพ่อคุณแม่ของน้องจะมาพักที่โรงแรม

ตรงข้ามบ้านเสมอ	 เพราะน้องก็จะได้มาเล่นกับพี่ธรรศ-พี่ธรณ์ที่บ้าน	 หรือพี่ก็เดินไปเล่นกับน้องที่

โรงแรม	

ชื่อภาพ	 :		ภาพมหัศจรรย์

โดย	 :		อภิชญา		วรพันธ์
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	 ตอนช่วงอายุ	5	ปี	น้องชอบเล่นซ่อนหามาก	พบกันทีไรจะต้องชวนเล่นซ่อนหาทุกครั้ง	แล้ว

ก็ชอบชวนเล่นเบย์เบลด	(ลูกข่าง)	เวลาอยู่บ้านก็จะชอบวิ่งเล่น	ชอบขี่จักรยาน	ชอบเล่นในสระน้ำา

	 เมื่อ	4	ก.พ.	58	น้องมากรุงเทพเพื่อมาพบแพทย์	ซึ่งจะมาถึงกรุงเทพราวตี	5	คุณแม่จึงพา

น้องมาหาพี่ธรรศ-พี่ธรณ์ก่อนที่จะพาน้องไปโรงพยาบาลและก่อนที่พ่ีๆ	 จะไปโรงเรียน	 เพื่อจะได้

เล่นกันอย่างเคย	และน้องก็อยากมาหาพี่ธรรศ-พี่ธรณ์มาก	เนื่องจากไม่ได้พบกันปีเศษแล้ว	เพราะ

ช่วงหลังน้องจะไปรับเคมีบำาบัดที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน	ได้แต่โทรศัพท์คุยกันเท่านั้น

	 ครั้งน้ีน้องชวนพี่ๆ	 เล่นการ์ดพลัง	 (ลักษณะคล้ายคล้ายไพ่	 ด้านหน้าของการ์ดจะบอกไว้ว่า

การ์ดแต่ละใบมีพลังระดับเท่าไหร่	เช่น	5,000	,	20,000	เป็นต้น)	น้องจะจำาการ์ดปึกที่ตัวเองเอา

มาได้ดีมาก	แค่จับหน้าการ์ดก็บอกได้ว่า	แต่ละใบมีพลังเท่าไหร่	 ได้นั่งดูเด็กเล่นการ์ดพลังก็อดขำา

ไม่ได้	เด็กน้อย	3	คน	มาเล่นการ์ดตั้งแต่ตี	5	เศษ	

	 จากเรื่องที่เล่าดูเหมือนจะเป็นการเล่นธรรมดาๆ	 เด็กเล่นซ่อนหา	 เล่นลูกข่าง	 วิ่งเล่น	 

ขี่จักรยาน	 เล่นในสระน้ำา	 เล่นการ์ดพลัง	แต่การเล่นที่อาจดูธรรมดาของเด็กทั่วไปนั้น	น้องที่เล่น

กับพี่	ธรรศ-พี่ธรณ์เป็นเด็กที่สูญเสียการมองเห็นโดยสิ้นเชิงเมื่ออายุประมาณ	4	ปีเศษ	เนื่องจาก

มะเร็งกระจายไปที่สมอง	แม้จะได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกแล้ว	แต่โรคก็กลับมาอีก

	 เด็กท่ีสูญเสียการมองเห็นโดยสิ้นเชิง	 แต่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ	 และมีความสุข

อยา่งยิง่	รื่นเรงิแจม่ใส	ชา่งพดูชา่งคยุ	สิง่เหลา่นีค้งตอ้งชื่นชมคณุพอ่คณุแมข่องนอ้งทีส่ามารถดแูล	

สร้างกำาลังใจ	ทำาให้น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี	สามารถใช้ชีวิตได้ตามวัย	ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีข้อแตก

ต่างกับเพื่อนๆ	

	 ทุกภาพของน้องที่ได้เห็นจึงเป็นภาพที่มหัศจรรย์อย่างเหลือเกิน	

	 30	พ.ค.	58
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ลำ�ดับที่ 13

 

คำ�อธิบ�ย

	 สัปดาห์ที่แล้วพอมีเวลาว่างในช่วงกลางคืนจึงมาจัด	file	จัด	folder	ให้เป็นหมวดหมู่	ไปเจอ

รูปที่	 scan	 เก็บไว้	 เป็นตารางผลตรวจเลือดของธรรศช่วงที่ให้เคมีบำาบัดคอร์สแรก	 ทุกครั้งที่ไป 

โรงพยาบาลธรรศจะต้องเจาะเลือด	 แม่ก็จะจดผลเอาไว้	 กระดาษแผ่นนี้แม่จะเก็บติดตัวไว้เสมอ		

เพราะบางครั้งลูกก็ต้องไปหาหมอแบบกระทันหัน	 จึงเป็นส่ิงท่ีต้องพกติดกระเป๋าไว้ตลอดเวลา	 

ดังนั้นสภาพของกระดาษจึงมีรอยพับ	ดูยับเยินมาก	แต่ก็ใช้งานได้นานและคุ้มค่ามากเช่นกัน		

	 สำาหรับตัวเลขในกระดาษแผ่นนี้	 ก็ขึ้นๆ	ลงๆ	คล้ายดัชนีหุ้น	แต่แผ่นนี้เป็นดัชนีชีวิต	พอตัว

เลขเริ่มเป็นขาลงก็ต้องคอยสังเกต	คอยระวังอาการต่างๆ	ของลูกเพิ่มขึ้น				

	 ณ	ปัจจุบัน	“ดัชนีชีวิต”	แผ่นยับๆ	นี้	ก็ยังเก็บไว้ ในแฟ้มของลูก	เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของ

ชีวิตของลูก	แสดงให้เห็นว่าลูกพบอะไรมาบ้าง	ผ่านอะไรมาบ้าง										

	 23	พ.ค.	58

ชื่อภาพ	 :		ดัชนีชีวิต

โดย	 :		อภิชญา		วรพันธ์
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สรุปก�รส� อคว�มหม�ยของภ�พคว�มประทับใจในครอบครัว

	 ภาพในหมวดความประทับใจในครอบครัว	 ที่เป็นภาพถ่ายเชิงบวกของความรักและความอบอุ่น

ที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงการเจ็บป่วย	 ประกอบด้วยภาพของเหตุการณ์ที่น่าจดจำา	 น่าประทับใจ	 เกี่ยวกับ

แนวความคิดเชิงบวก	 การใช้ชีวิตตามความปรารถนาและมีสุขได้แม้เจ็บป่วย	 และวิธีการดูแลรักษาที่

ตัดสินใจตามความต้องการที่แท้จริง	โดยถ่ายทอดด้วยมุมมองที่สร้างสรรค์	และลึกซึ้งในความรู้สึกผูกพัน

ต่อกันของคนในครอบครัว	ดังเช่น

	 1.	 ภาพสะท้อนพลังความรัก	 ความห่วงใยที่ส่งผ่านถึงกันและกันในครอบครัวเมื่	อยามเจ็บป่วย	

	 	 ซึ่งเป็นสิ่งที่เยียวยาซึ่งกันและกัน	เช่น

  •	 การสัมผัสกายที่ช่วยส่งมอบความรักและห่วงใยเมื่	อมีคนในครอบครัวเจ็บป่วย	 เป็นสายใย

	 	 	 อนัลกึซึง้ทีเ่ยยีวยาจติใจ (ไออุน่  โดย ขวญัฤทยั ภถูวลิ หน�้ 22 และ สมัผสั ...มหศัจรรย ์

   โดย อภิชญ� วรพันธ์ หน้� 23)

  •	 การอยู่ใกล้ชิด	คอยเคียงข้างเป็นกำาลังใจให้กันในครอบครัว	 (แม่ ...อยู่กับลูกนะคะ โดย 

   อภิชญ� วรพันธ์ หน้� 24) และการได้ ใกล้ชิดลูกหลานทำาให้ผู้สูงวัย	มีกำาลังใจที่ดี	และ

	 	 	 ใช้ชีวิตช่วงบั้นปลายอย่างมีความสุข (ย�ใจของทวด โดย กนกธร เพี้ยนศรี หน้� 33)

	 2.	 ภาพบันทึกเหตุการณ์ประทับใจในช่วงการเจ็บป่วย	 สะท้อนการมองความเจ็บป่วยในแง่บวก

	 	 ของคนในครอบครัว	เช่น	

  •	 การมองความเจ็บป่วยเป็นเรื่	องธรรมดา	 ที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน	 และสามารถใช้ชีวิตปกติ	

	 	 	 สามารถหาความสุขและสีสันชีวิตได้จากช่วงการรักษา	 ด้วยการมีทัศนคติท่ีดีต่อชีวิตและ

	 	 	 เข้าใจการเจ็บป่วย	(Super Hero ก็ปวยได้ หน้� 26, สนุกสน�น ...ได้ทุกระยะ หน้� 29

   และ ชีวิต ...เร�เลือกได้ หน้� 30 โดย อภิชญ� วรพันธ์)

  •	 การใส่ใจดูแลสมาชิกในครอบครัวที่เจ็บป่วยอย่างดีที่สุด (ดัชนีชีวิต โดย อภิชญ� วรพันธ์ 

   หน้� 36) 

  •	 การสนบัสนนุใหส้มาชกิในครอบครัวท่ีเจ็บปว่ยสามารถใชช้วีติปกตเิท่าท่ีจะเปน็ได	้มคุีณภาพ

	 	 	 ชีวิตที่ดี	 ไม่ตัดสิน	 ลดทอนตัวตนหรือสิทธิผู้ป่วยในฐานะคนธรรมดาท่ีต้องการ	 “ใช้ชีวิต”	

	 	 	 เช่นกัน	(สิทธิของเร� ...เท่�เทียมกัน โดย อภิชญ� วรพันธ์ หน้� 27) 

  •	 การใช้ชีวิตช่วงเจ็บป่วยอย่างมีความสุขได้	 เพราะใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา (Life is 

   beautiful โดย วรรณ� ศักดิ์จำ�ป� หน้� 28) 

สรุปก�รส� อคว�มหม�ยของภ�พคว�มประทับใจในครอบครัว

	 ภาพในหมวดความประทับใจในครอบครัว	 ที่เป็นภาพถ่ายเชิงบวกของความรักและความอบอุ่น

ที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงการเจ็บป่วย	 ประกอบด้วยภาพของเหตุการณ์ที่น่าจดจำา	 น่าประทับใจ	 เกี่ยวกับ

แนวความคิดเชิงบวก	 การใช้ชีวิตตามความปรารถนาและมีสุขได้แม้เจ็บป่วย	 และวิธีการดูแลรักษาที่

ตัดสินใจตามความต้องการที่แท้จริง	โดยถ่ายทอดด้วยมุมมองที่สร้างสรรค์	และลึกซึ้งในความรู้สึกผูกพัน

ต่อกันของคนในครอบครัว	ดังเช่น

	 1.	 ภาพสะท้อนพลังความรัก	 ความห่วงใยที่ส่งผ่านถึงกันและกันในครอบครัวเมื่	อยามเจ็บป่วย	

	 	 ซึ่งเป็นสิ่งที่เยียวยาซึ่งกันและกัน	เช่น
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  •	 การมองเห็นช่วงเวลาท่ีสร้างรอยยิ้มได้	 แทนที่จะไปมองเรื่องความยากลำาบากของการ

	 	 	 เจ็บป่วย	(มห�สมบัติ โดย อภิชญ� วรพันธ์ หน้� 32)

  •	 การชื่นชมช่วงเวลาที่น่าจดจำา	 แง่มุมที่สวยงาม	 มีคุณค่าตราตรึงใจระหว่างการเจ็บป่วย		

   (ภ�พมหัศจรรย์ โดย อภิชญ� วรพันธ์ หน้� 35) 

	 3.	 ภาพสะทอ้นการใชช้วีติในชว่งเจบ็ปว่ยกบัครอบครัวอย่างมคุีณค่า	และมคีวามสุขตามท่ีตอ้งการ	 

	 	 ยอมรับและอยู่กับการเจ็บป่วยได้	 รวมทั้งได้มีการเตรียมใจก่อนที่จะจากไปอย่างหมดห่วง	 

  (ช่วงสุดท้�ยของชีวิต โดย ตุ๊กต� หน้� 36) 

	 ภาพสายใยความผูกพันของพ่อลูก	แม่ลูก	พี่น้อง	สามีภรรยา	ผู้สูงอายุกับลูกหลาน	ที่สัมผัสจาก

ใจถงึใจ	เป็นความผูกพันที่รับรู้ถึงกนั	ร่วมเผชิญสิ่งที่เกดิขึ้น	และมีช่วงชีวิตที่ดี	ประสบการณ์ที่มีค่าร่วมกัน	

แม้บางกรณอีาจไมไ่ดห้ายจากโรคท่ีเปน็	หรือเปน็ระยะทา้ยของโรค	กส็ามารถคน้พบความสขุและบทเรยีน

ในช่วงเวลาที่ดีเหล่านั้นได้	สำาหรับช่วงเวลาเจ็บป่วยแล้ว	ความสำาคัญของครอบครัวนั้นถูกขับเน้นให้แจ่ม

ชัดผ่านการสัมผัส	รอยยิ้ม	เสียงหัวเราะ	การอยู่เคียงข้าง	ความเข้าอกเข้าใจ	ห่วงใยดูแล	และปฏิบัติต่อ

กันอย่างอย่างอ่อนโยนและอบอุ่น



ภาพความประทับใจ

ของผูดูแลสัตวเลี้ยง

 

	 ภาพถา่ยหมวดนี	้สะทอ้นความรกัความผูกพันระหวา่งคนและสัตวเ์ล้ียง

ในช่วงเวลาท่ีสตัวเ์ลีย้งเจบ็ปว่ย	รา่งกายออ่นแอ	เขา้สูร่ะยะทา้ยของโรคและ

จากไปในที่สุด	ด้วยความที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาในช่วงระยะหนึ่ง	สำาหรับผู้ดูแล

แล้ว	สัตว์เลี้ยงอาจไม่ใช่แค่สิ่งมีชีวิตร่วมชายคา	แต่คือเพื่	อนที่รักและผูกพัน	

ยิ่งไปกว่านั้น	 จากการถอดบทเรียนคำาบรรยายภาพของผู้ดูแลสัตว์เลี้ยง

ยังพบว่า	 การตายของสัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งที่ให้บทเรียนในการยอมรับความ

ไม่แน่นอนของชีวิต	 ปล่อยวางสิ่งผิดพลาด	 แม้จะมีความเศร้าโศกเสียใจที่

ต้องพลัดพราก	 แต่ก็สามารถย้อนระลึกถึงเหตุการณ์นั้นด้วยความทรงจำา

ที่ดีได้	ดังภาพต่อไปนี้

 



โครงการจัดการความรู สุขภาวะระยะทาย เลม 442

 

ลำ�ดับที่ 1

 

คำ�อธิบ�ย 

	 ทู่	 เป็นหมาวัดท่ีวิ่งตามรถมอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่ยังเล็กอยู่	 จนอดสงสารไม่ไหวจึงต้องนำาขึ้น

รถกลับมาเลี้ยงที่บ้าน	ในสภาพลูกหมาขี้เรื้อน

	 ชีวิตความเป็นอยู่อาจไม่ดีเลิศอะไร	 ไม่มีที่ให้วิ่งเล่น	 ไม่มีอาหารดีๆให้กิน	 ไม่ค่อยได้ไปเที่ยว

ไหน	แต่ระยะเวลา	12	ปีที่ผ่านมา	ทู่ได้รับความรักและการเอาใจใส่อย่างดีมาตลอด

	 เมื่อวันที่ไปหาหมอคร้ังสดุท้าย	หมอดผูลเลอืดแลว้	บอกใหห้ยดุการรกัษาและใชเ้วลาอยูด่ว้ย

กันให้คุ้มที่สุด	เป็น	15	วันที่เจ็บปวดใจมาก	เมื่อรู้ว่าเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันนับถอยหลังลงเรื่อยๆ

	 เสยีใจทีต่อ้งรับรู้วา่	วนัพรุ่งนีจ้ะไมม่ทู่ีอีกตอ่ไปแลว้	แตไ่มเ่สยีดาย	เพราะอยา่งนอ้ยทีส่ดุ	ชวีติ

นี้ดีกว่าอยู่อย่างหมาวัดอย่างแน่นอน

	 ดีใจ	ที่ช่วงชีวิตนึงเคยมีเพื่อนที่ซื่อสัตย์และรักเรามากที่สุด

	 ทู่จากไปเมื่อ	24/12/57	ด้วยโรคชราและมะเร็งและอีกหลายๆ	โรค

	 รักและคิดถึงเสมอ

ชื่อภาพ	 :		เสียใจแต่ไม่เสียดาย

โดย	 :	 สุทิศา		เจษฎารมย์



ภาพสะทอนแงงามของการเจ็บปวยเรื้อรังและระยะทาย 43

 

ลำ�ดับที่ 2

 

คำ�อธิบ�ย 

	 คิดถึงเคโมะ...	ชีวิตนี้	มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันเพียง	15	วัน	รู้เต็มอกว่าป่วยแต่ก็ซื้อมา	หวังว่า

จะช่วยรักษาให้หายได้	 หอบหิ้วกันข้ามน้ำาข้ามทะเลไปหาหมอ	 โถ...ชาตินี้เกิดมาเป็นนก	 ไม่มีเงิน 

สักบาท	พูดไม่ได้ว่าเจ็บตรงไหนอย่างไร...

	 15	วนัท่ีเห็นวา่เคโมะพยายามท่ีจะมชีวีติอยู	่พยายามปนีเกาะไหล	่พยายามจะลมืตากต็าปรอื	

ยืนก็ล้ม	 ก้าวก็เซ	 เอาปีกพาดขอบตะกร้าพยุงตัว	 ตาปรือลืมตาได้นิดเดียวก็เหลียวมองหาแม่	 

แม่ก็พยายามรักษาชีวิตหนูไว้อย่างดีที่สุด	

ชื่อภาพ	 :		คิดถึงเคโมะ

โดย	 :		วันชมพู		บุญทวงษ์
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 	 แต่ด้วยความสงสารว่าเคโมะอยู่แต่ในตู้กก	 วันนั้นจึงแอบพาออกมารับแสงแดดโคนต้นไม้	

อากาศเย็นปลายเดือนธันวา	 57	 ท่ีผ่านมานี้	 เคโมะเริ่มหายใจแรงและแหงนหน้า	 จึงพาเข้าบ้าน	

ไม่คิดเลยว่า	...นี่คือช่วงสุดท้ายของชีวิตเคโมะ	1	ชั่วโมงสุดท้ายจริงๆ

	 แต่แปลกใจทำาไมวันนี้เคโมะลืมตาและมองหน้าแม่ตลอดเวลา	 ทำาไมวันนี้จึงลืมตามองแม่ได้

นานขนาดนี้	จึงเอามือประคองไว้ไม่ห่าง	เคโมะลุกขึ้นยืน	ดีใจรีบบอกลูกสาวว่าเคโมะยืนได้	แหงน

มองหน้าแม่ด้วย	

	 แต่	อ้าว	ทำาไมล้มลง	...เคโมะ	เงียบไป	และไม่หายใจอีกเลย	...แม่นี่เองทำาให้หนูต้องตาย	แม่

เอาหนอูอกมาจากตูก้ก	ท้ังท่ีคณุหมอกำาชบัไวว้า่	หา้มเอาออกมาโดนลมและอากาศเยน็เดด็ขาด	แม้

จะกล่าวคำาขอโทษ	ก็ไม่มีวันได้เคโมะกลับคืนมา	

	 15	วันที่อยู่ด้วยกัน	เด็กคนนี้นำาความสุขใจมาให้ตลอดเวลา	

	 ขอโทษนะเคโมะ	แม่คิดถึงหนูเหลือเกิน

สรุปก�รส� อคว�มหม�ยของภ�พคว�มประทับใจของผูดูแลสัตวเลี้ยง

	 แง่มุมเชิงบวกท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเจ็บป่วยและช่วงชีวิตระยะท้ายไม่ได้เกิดขึ้นแต่เพียงกับ

ผู้คนเท่านั้น	แต่เรื่	องราวความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงก็สามารถสะท้อน	ความสวยงามของ

มิตรภาพ	 ความเมตตาปรารถนาดี	 และธรรมชาติของสัจธรรมชีวิตในเชิงบวกได้	 ดังภาพและคำา

บรรยายที่บอกเล่าถึงการพบกันครั้งแรก	ไปจนถึงการดูแลสัตว์เลี้ยงในระยะสุดท้ายให้ดีที่สุด	และ

ใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้คุ้มค่าที่สุดก่อนถึงวันสุดท้าย	(เสียใจแตไมเสียด�ย โดย สุทิศ� เจษฎ�รมย 

หน� 42)	และ	ภาพและเรื่	องราวการต่อสู้กับโรคเพื่	อที่จะมีชีวิตรอดของสัตว์เลี้ยงแต่ก็ต้องจากไป

ในที่สุด	เหลือไว้เพียงความคิดถึงช่วงเวลาแห่งความสุข	และการทำาใจให้ปล่อยวางอดีต	(คิดถึงเค

โมะ โดย วันชมพู บุญทวงษ หน� 43) 



หมวดภาพเชิงสัญลักษณ

 

	 ภาพในหมวดสัญลักษณ	 เป็นภาพถ่ายสรรพส่ิงในมุมมองอิสระ	 ไม่มี

กรอบกฏเกณฑของการตดัสินความหมาย	มเีพียงความสรา้งสรรคในการมอง

เห็นแง่มุมเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับชีวิต	 การเจ็บป่วย	 และวาระสุดท้าย	 ซึ่ง

สะท้อนจากสญัลกัษณทีเ่ปน็ตวัแทนการสื่	อความหมายเหลา่นัน้	เมื่	อประกอบ

กับคำาบรรยายภาพก็ทำาให้เกิดความคิด	 ความรู้สึกเชื่	อมโยงกับส่ิงที่ซ่อนอยู่	

โดยทีส่ญัญะในภาพถา่ยเปน็สะพานทีท่อดไปยงัจนิตนาการของผูค้น	ตามแต่

จะเพ่งพิศให้ลึกลงไปในทิศทางใด
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ลำ�ดับที่ 1

 

คำ�อธิบ�ย 

	 เวลาของชีวิตมีหลายช่วง	 และเมื่อชีวิตได้ดำาเนินมาถึงช่วงสุดท้าย	 จงอย่าปล่อยให้มัน 

สูญเปล่าไปกับความเศร้า	จงใช้ช่วงเวลานั้นให้คุ้มค่าที่สุดกับตัวเองและคนที่รัก

ชื่อภาพ	 :		หมุนไปตามเวลา

โดย	 :		วันวิสาข์	(นามแฝง)
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ลำ�ดับที่ 2

 

คำ�อธิบ�ย

	 กุหลาบต้นนี้อยู่ในกระถางวางไว้ ใกล้ๆประตูรั้วบ้าน	ออกดอกที่ไรก็อยู่ได้ไม่นาน	กลีบดอก

จะไหม้	กรอบแห้ง	และร่วงไป	

	 วันหนึ่งฉุกคิดขึ้นได้ว่า	กุหลาบต้นนี้แม้ดอกจะแห้งเหี่ยว	แต่ยังชูคอได้อย่างสง่างาม	เพราะ

ลำาต้นยังแข็งแรง	จึงถ่ายรูปเก็บเอาไว้	

	 "หากฐานรากยังแข็งแรง	เราก็ยังสามารถชูคอได้อย่างสง่างาม	

	 หากจิตใจเป็นเหมือนฐานราก	แม้ร่างกายจะร่วงโรยไป	

	 ก็ยังสามารถมีความสง่างามหลงเหลืออยู่ได้"

ชื่อภาพ	 :		ใกล้โรยรา	แต่สง่างาม

โดย	 :		รัชวรรณ		พลศักดิ์
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ลำ�ดับที่ 3

 

 

คำ�อธิบ�ย

	 วัดเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ	เกิด	เจ็บ	แก่	ตาย	ได้งาน	เสียงาน	แต่งงาน	ก็มากราบ

ขอพรและทำาบุญที่วัด	"เราทุกคนล้วนมาจากที่เดียวกันและกลับมาอยู่ที่เดียวกัน"

ชื่อภาพ	 :		จุดยึดเดียวกัน

โดย	 :	 รัชวรรณ		พลศักดิ์
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ลำ�ดับที่ 4

 

คำ�อธิบ�ย 

	 กุหลาบพวงเดียวกัน	มีทั้งสวยงาม	สดใส	และแห้งเหี่ยว	แต่ก็สามารถชูช่อล้อลมไปด้วยกัน

อย่างเข้มแขง็	คนเรากเ็ชน่กนั	มทีั้งเจบ็ปว่ย	ไมส่บาย	สขุสบาย	เรากส็ามารถอยูร่ว่มกนั	ชว่ยเหลือ

กันและกัน	ให้สามารถดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง	และสวยงาม

ชื่อภาพ	 :		กุหลาบพวงเดียวกัน

โดย	 :		รัชวรรณ		พลศักดิ์
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สรุปก�รส� อคว�มหม�ยของภ�พเชิงสัญลักษณ

	 ภาพเชิงสัญลักษณ	 สำาหรับการถอดบทเรียนในครั้งนี้	 เป็นส่ิงแทนความหมายที่เชื่	อมโยงกับเรื่	อง

ราวของชีวิต	คุณค่า	และจิตใจของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับสัจธรรมชีวิต	ความสวยงามของชีวิต	ทางเลือกใน

การใช้ชีวิตให้คุ้มค่า	และจิตวิญญาณภายใน	ดังเช่น	

 คุณค�ของเวล�ชีวิต

	 ภาพนาฬ�กา	 ท่ีบ่งบอกถึงเวลาของชีวิตท่ีเดินไปข้างหน้า	 และมีขีดจำากัดที่ต้องหยุดลงในวันหนึ่ง	

 (หมุนไปต�มเวล� โดย วันวิส�ข หน� 46)

 คุณค�และคว�มง�มของปล�ยท�งชีวิต

	 ภาพดอกไม้ท่ีกลีบกำาลังเข้าสู่ความแห้งโรยรา	 ทว่ายังอยู่บนก้านได้อย่างมั่นคงสง่างาม	 สื่	อถึง

	 คนที่กายที่เสื่	อมถอยแต่ใจยังเข้มแข็ง	เบิกบาน	เพราะมีรากฐานจิตใจที่แข็งแรง	(ใกล โรยร� แต

 สง�ง�ม โดย รัชวรรณ พลศักดิ์ หน� 47) 

 คว�มเช� อมโยงกันของวิถีแหงชีวิต

	 ภาพวัดสะท้อนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคมไทย	 ท่ีอยู่คู่ไปกับการดำาเนินชีวิตในแต่ละช่วงวัย	

	 และประสบการณที่ผ่านพบตั้งแต่เกิดจนตาย	(จุดยึดเดียวกัน โดย รัชวรรณ พลศักดิ์ หน� 48) 

 คว�มง�มของชีวิตที่แตกต�ง แตเกื้อหนุนกัน

	 ภาพดอกไม้ที่บานบนก้านช่อเดียวกัน	ประกอบด้วยดอกที่มีลักษณะต่างกัน	บ้างสดใส	บ้างโรยรา	

	 เพิ่งบาน	และบานนานแล้ว	เสมือนคนในสังคมที่มีทั้งแข็งแรงและเจ็บป่วย	สบายและไม่สุขสบาย	

	 ที่อยู่ร่วมและเกื้อหนุนได้แม้แตกต่าง	 เป็นความสัมพันธที่สวยงาม (กุหล�บพวงเดียวกัน โดย 

 รัชวรรณ พลศักดิ์ หน� 49) 

 

	 จะเห็นได้ว่าแต่ละภาพนั้นล้วนสื่	อถึงการเชื่	อมโยงกายและใจ	 ชีวิตและธรรมชาติ	 สัจธรรมและ

สิ่งธรรมดารอบตัว	ไร้ซึ่งขอบเขตการตีความหากจะสร้างสรรคมองในแง่อื่	นให้ลึกซึ้งต่อไป



บทสงทาย

	 แมก้ารเจบ็ปว่ยเรือ้รงั	เจบ็ปว่ยระยะทา้ย	และความตาย	จะเปน็เรื่	อง

ธรรมดาทีเ่กดิขึน้กบัผูค้นและทกุสิง่มชีวีติไมว่า่จะชา้หรอืเรว็	ตามแตบ่รบิทที่

แตกต่างกัน	 แต่สำาหรับใครหลายคนอาจรู้สึกประหวั่นพรั่นพรึง	 วิตกกังวล	

เศร้าโศก	และไม่อยากจดจำาหรือรับรู้สิ่งที่เป็นเหตุของความทุกข์ใจนั้น	

	 กระนั้นเอง	นี่เป็นสัจธรรมที่ไม่อาจเลี่ยงได้	

	 ...แต่ก็เลือกที่จะมองและเรียนรู้ได้เช่นกัน

	 การแบ่งปนภาพบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยเรื้อรัง	

ช่วงชีวิตระยะท้าย	 และความตาย	 เป็นตัวอย่างของการเลือกที่จะมองสิ่งที่

เกิดขึ้นในเชิงบวก	และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่ให้สูญเปล่า



โครงการจัดการความรู สุขภาวะระยะทาย เลม 452

	 ภาพและเรื่องราวดังกล่าวกว่า	 40	 ภาพ	 ไม่ว่าจะเป็นภาพสะท้อนระบบและวิธีการดูแล 

ผู้ป่วยระยะท้าย	 ความประทับใจในครอบครัว	 ความประทับใจของผู้ดูแลสัตว์เล้ียง	 หรือภาพ 

เชิงสัญลักษณ์	 ซึ่งถูกแบ่งตามลักษณะของเหตุการณ์และการสื่อความหมายนั้น	 ถูกถ่ายทอดจาก

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	และจากมุมมองในชีวิตจริงของทีมรักษา	ผู้ป่วย	ญาติ	และบุคคลทั่วไป	

	 ภาพเหล่านี้ ได้สะท้อนให้เห็นว่า	 เรื่องราวของชีวิต	 ความเจ็บป่วย	 และความตาย	 เป็นสิ่ง 

ที่เกี่ยวข้องโยงใยกันระหว่างคนในครอบครัว	 ผู้ดูแลรักษา	 ชุมชน	 ศาสนา	 รวมไปถึงระหว่างคน 

กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ	ที่จิตใจมีความผูกพัน	ที่ขาดไม่ได้คือจิตวิญญาณภายในตัวของบุคคล	...ช่วงชีวิต

ของคนเราไม่อาจดำาเนินไปโดยผู้เดียว	เช่นเดียวกับกายที่ไม่อาจแยกจากจิตวิญญาณและสังคม

	 นอกจากนี้	 ภาพถ่ายยังแสดงให้เห็นว่าการมองเรื่องเหล่านี้ ให้เป็นแง่มุมเชิงบวกได้นั้น 

เป็นสิ่งสำาคัญ	 เพราะทำาให้สามารถยอมรับ	 เท่าทัน	 และอยู่กับสภาวะความไม่แน่นอน	ความเป็น

ทุกข์ได้	 สามารถค้นพบบทเรียนชีวิตจากสิ่งท่ีเกิดขึ้นจากการตระหนักรู้	 รวมไปถึงอาจเกิดการ

เปลี่ยนแปลงภายในและพัฒนาสภาพจิตใจจากการที่เจอสิ่งยากลำาบาก	 โดยอาศัยทัศนคติที่ดี	 

เปิดใจที่จะมองให้เห็นมุมสวยงาม	มีคุณค่า	มีความหมาย	มีความหวัง	เป็นบทเรียนแห่งชีวิต	และ

เป็นความทรงจำาที่งดงาม

 




