
เคล็ดไม่ลับของการท างานให้สุดยอด 

พรหมวิหาร 4 ......ในใจฉัน 

พระไพศาล วิศาโลได้กล่าวไว้ว่า... “ถ้าเรายอมรับความจริงเหล่านี้ เมื่อแก่เราก็ยอมรับว่าแก่ เมื่อป่วย
เราก็ยอมรับว่าป่วย เมื่อสูญเสียเราก็ยอมรับว่าสูญเสีย นั่นแสดงว่า เราวางใจ สอดคล้องกับกระแสแห่งความ
จริง ความทุกข์ก็จะลดลง” “ส่วนในการท างานกับผู้ป่วยนั้น พรหมวิหารเป็นคุณธรรมที่จะช่วยพัฒนาจิตใจให้
สะอาดบริสุทธิ์ ลดกิเลส ลดปัญหา ขจัดความทุกข์ให้เบาบาง มีความเห็นแก่ตัวน้อยลง ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้น
ทั้งแก่พยาบาลผู้ร่วมงานและคนไข้ ผู้ที่มีพรหมวิหาร 4 ที่แท้จริงนั้น ต้องมีธรรมสี่ประการ คือ เมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา เกิดข้ึนพร้อมเพรียงกัน โดยไม่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง” 
 การดูแลผู้ป่วย นอกจากการดูแลร่างกายแล้วเรายังต้องดูแลด้านจิตใจ เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
อย่างเป็นองค์รวม และรวมถึงเรายังต้องดูแลญาติของผู้ป่วยด้วย 
 
ผู้ป่วยรายที่ 1 

“ไม่กลัว ตัดเถอะ มันปวดและทรมาน แผลก็โต เหม็น” คุณแม่ อายุ 50 ปี หย่ากับสามี มีลูกชาย 2 
คน อายุ 30 ปี และ 25 ปี คุณแม่อยู่กับลูกชายคนเล็ก มีอาชีพขายของ ลูกชายคนโตท างานอยู่ต่างจังหวัด คุณ
แม่ป่วยด้วยอาการมีก้อนที่เข่าซ้าย ปวด และก้อนโตขึ้นเรื่อยๆ จนแตกเป็นแผล แพทย์ลงความเห็นว่าเป็น
มะเร็งกระดูกระยะสุดท้าย ฉันและทีมได้ดูแลผู้ป่วยรายนี้อย่างเต็มก าลังความสามารถ เนื่องจากผู้ป่วยมีความ
ทุกข์ทรมานจากอาการปวด และมีภาวะสับสนก้าวร้าว 

การป่วยของคุณแม่ในครั้งนี้ท าให้ลูกๆ ได้เจอกับคุณพ่อที่ไม่ได้พบกันมาเป็นเวลากว่าสิบปี แต่ถึงอย่าง
นั้นก็ไม่มีใครอยากให้เกิดการเจ็บป่วยที่ร้ายแรงด้วยโรคมะเร็งกระดูกระยะสุดท้าย ลูกชายทั้งสองผลัดกันดูแล
และปรนนิบัติแม่เป็นอย่างดี ถึงแม้บางครั้งแม่จะมีอาการสับสนด่าทอลูก แต่ลูกๆ ก็ไม่เคยโกรธแม่ ยังคงดูแล
แม่อยู่ใกล้ๆ อย่างห่วงใย 

จากการหาเลี้ยงครอบครัวโดยล าพัง ท าให้คุณแม่เป็นหญิงมั่น มีความมั่นใจในตัวเองสูง ไม่ยอมรับ
ความคิดเห็นของใคร โดยเฉพาะคนในครอบครัว ท าให้คุณแม่ไม่ยอมเลิกพฤติกรรมต่างๆ ที่เป็นผลเสียต่อ
ร่างกาย คุณแม่ยังสูบบุหรี่ ทั้งๆ ที่ทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งกระดูก และยังคงสูบบุหรี่จนเข้ารับการรักษาด้วย
การผ่าตัด รอบที่ 3 แต่เป็นการตัดอวัยวะ ตัดตะโพกและขาซ้ายออก และบ่อยครั้งคุณแม่มักมีอาการสับสน
แบบก้าวร้าว ซึ่งต่อมาก็พบว่ามะเร็งได้แพร่กระจายไปที่สมองด้วย  

จากแผลผ่าตัดที่ยาว เมื่อถึงตอนตัดไหมพยาบาลต้องช่วยกันตัดใหมถึงสองคน เพ่ือเป็นการลดอาการ
ปวดที่ต้องนอนในท่าตะแคงนานๆ ฉันต้องใช้เวลาในการตัดไหมให้น้อยที่สุด  ลูกๆ พยายามช่วยเราโดยการ
เบี่ยงเบนความสนใจ กอดคุณแม่ไว้และหลอกล่อให้คุณแม่เล่าเรื่องต่างๆให้ฟัง จนฉันอดคิดไม่ได้ว่าถึงแม้จะเป็น
ลูกชาย แต่น้องทั้งสองก็มีความละเอียดอ่อน พูดคุยหลอกล่อคุณแม่จนพยาบาลตัดไหมส าเร็จ ปกติการตัดใหม
ถือว่าเป็นงานง่ายๆส าหรับพยาบาลแต่คุณแม่รายนี้เป็นงานหินส าหรับพวกเรา เพราะต้องใช้ทั้งศาสตร์ในการ
ตัดให้เร็วแต่เจ็บน้อยที่สุด และศิลป์ในการพูดจาหว่านล้อมให้ผู้ป่วยทนอยู่นิ่งๆ กับการตัดใหมที่ยาวถึงประมาณ 
1 ฟุตเห็นจะได้  



ถึงแม้ผู้ป่วยจะได้รับการผ่าตัดก้อนมะเร็งไปแล้ว แต่คุณแม่อยู่ในระยะสุดท้ายท าให้อาการของคุณแม่
ทรุดลงเรื่อยๆ ฉันให้ค าปรึกษาลูกๆ เรื่องโรค และแผนการรักษา รวมถึงอธิบายการดูแลให้คุณแม่จากไปอย่าง
สงบเมื่อถึงวาระสุดท้าย ไม่ต้องมีการยื้อชีวิตซึ่งจะท าให้ทุกข์ทรมานจากการใส่ท่อช่วยหายใจ การปั้มพ์หัวใจ 
ซึ่งลูกๆ และคุณพ่อเข้าใจดีและปรารถนาให้เป็นดังนั้น 

จนเมื่อถึงวาระสุดท้าย คุณแม่ก็จากไปอย่างสงบ เป็นการตายดี ลูกๆ ก้มลงกราบเท้าคุณแม่พร้อมทั้ง
น้ าตา และอธิษฐานขอให้เกิดมาเป็นแม่ลูกกันอีกทุกชาติไป ฉันและทีมท าพิธีอโหสิกรรมให้คุณแม่อย่างสมศักดิ์
ศรีของความเป็นมนุษย์ ฉันเฝ้ามอง คิดในใจว่า ชีวิตล้วนไม่เที่ยงมีอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องจากบุคคลอันเป็นที่รักไป
อีกแล้ว ฉันขอให้คุณแม่ไปสู่ภพภูมิที่ดี ขออโหสิกรรมในสิ่งใดๆ ก็ตามที่เป็นการล่วงเกินคุณแม่ ขอให้ลูกๆ อัน
เป็นที่รักของคุณแม่ได้ตั้งใจในการด าเนินชีวิตต่อไป 

หลังจากคุณแม่จากลูกๆไปแล้ว ก่อนที่ลูกจะน าร่างคุณแม่กลับบ้าน ลูกได้น ากระเช้าขนมผลไม้พร้อม
เงินอีกจ านวนหนึ่งมามอบให้ทีมพยาบาลและกล่าวขอบคุณเราที่ดูแลคุณแม่ พูดพร้อมทั้งน้ าตาคลอเบ้า  

ฉันได้โทรศัพท์ถึงลูกๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นการให้ก าลังใจ หลังจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ลูก
คนเล็กได้ปิดร้านขายของช าที่เคยดูแลกับแม่ แล้วย้ายไปท างานกับพ่ีชายที่ต่างจังหวัด พี่น้องได้อยู่ด้วยกันเพ่ือ
เป็นก าลังใจซึ่งกันและกัน ฉันยังคงอธิษฐานในใจขอให้ลูกๆ ทั้งสองจงเป็นคนดี มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีครอบครัว
ของตัวเองท่ีอบอุ่น และด าเนินชีวิตต่อไปอย่างมั่นคง 

ผู้ป่วยรายที่ 2 

“น้องอยากกินส้มต าแซ่บๆ” “เดี๋ยวพ่ีแอนไปซื้อมาให้” “ไม่เป็นไรพ่ีแอน เดี๋ยวหนูจะกลับไปกินที่
บ้านให้แม่แป้ดท าให้ หนูอยากกินฝีมื่อแม่แป้ดก่อนที่หนูจะจากโลกนี้ไป” เป็นค าพูดของผู้ป่วยรายหนึ่ง น้อง
อายุ 32 ปี ป่วยด้วยโรคมะเร็งกระดูกตะโพก รับการรักษาด้วยการผ่าตัดและเคมีบ าบัด แต่ก้อนกลับเป็นซ้ า 
และโตขั้นเรื่อยๆ จนเข้าไปถึงอวัยวะในช่องท้อง และเบียดปอด ท าให้ไม่สามารถท าการผ่าตัดได้อีก ต้องรักษา
แบบประคับประคอง ปัญหาหลักคืออาการปวด และไม่สามารถนอนราบได้ จากประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย
ท าให้ฉันคิดหาวิธีการที่จะให้น้องสามารถพักหลับได้ในท่าที่สบายที่สุด โดยใช้หมอนวางบนโอเวอร์เบดและปรับ
ให้มีความสูงพอดีที่จะฟุบหลับได้ และน้องยังต้องนอนบนที่นอนแบบพิลโลแกป เนื่องจากน้องมีแผลกดทับทั้ง
ต าแหน่งก้นกบและตะโพกซ้าย จากการที่ต้องอยู่ในท่านั่งตลอดเวลา การพลิกตะแคงตัวเป็นไปได้ล าบาก 
เนื่องจากน้องมีอาการปวดรุนแรงคะแนน 8-10 เมื่ออยู่ในท่าตะแคง ช่วงแรกที่ก าลังปรับยาแก้ปวดน้องจะกรีด
ร้องด้วยความเจ็บปวดในขณะพลิกตะแคงตัว ฉันและทีมพยายามดูแลน้องอย่างนุ่มนวลที่สุด เพ่ือให้น้อง
เจ็บปวดน้อยท่ีสุด  

น้องพ่ึงแต่งงานได้ 2 ปี ก าลังอยู่ในวัยท างาน น้องท างานในบริษัทแห่งหนึ่งวาดฝันไว้ว่าจะท างานเก็บ
เงินแล้วจะมีบ้านหลังเล็กๆ อยู่กับสามีอันเป็นที่รัก และมีลูกน่ารักสักหนึ่งคน แต่ภาพที่วาดฝันไว้ค่อยๆ จาง
หายไป เมื่อต้องมารับรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งกระดูกระยะสุดท้าย น้อยสามีอันเป็นที่รักได้นอนเฝ้าภรรยาอยู่ข้าง
กายอย่างไม่ห่าง แต่ในตอนเช้าน้อยต้องออกไปท างานขับรถส่งของ บางคืนแทบไม่ได้นอนจากอาการของน้อง 
บ่อยครั้งที่ฉันอดเป็นห่วงสุขภาพของน้อย และกลัวว่าน้อยจะเกิดอุบัติเหตุจากสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมในการ
ขับรถ แต่น้อยบอกกับฉันว่า “ท าอย่างไรได้ล่ะพ่ี ผมต้องอดทน ผมต้องท างานเพ่ือจะได้เงินมาดูแลเมียผม และ



เป็นค่าผ่อนบ้าน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ผมต้องสู้ครับพี่แอน” ฉันก็ได้แต่รับค า และกล่าวเป็นก าลังใจให้น้อยเท่าที่
ฉันจะท าได้ แม่แป้ดแม่ของน้อยมักหอบหิ้วอาหาร ขนม ผลไม้ต่างๆ มาให้น้องได้ทาน น้องบอกกับฉันว่าแม่แป้
ดถึงจะเป็นแม่สามีแต่ท่านก็ดูแลเอาใจใส่น้องเป็นอย่างดี เพราะแม่ของน้องได้เสียไปนานแล้ว แม่แป็ดจึงสงสาร
น้องและรักเหมือนลูกในใส้ถึงแม้จะเป็นลูกสะใภ้ แม่แป้ดมักจะมาคุยกับฉันบ่อยๆ ถึงอาการของน้อง ฉันได้ให้
ก าลังใจแม่แป้ดและน้อยทุกครั้งที่เราคุยกัน  

จนกระทั่งวันหนึ่ง น้องรู้สึกว่าน้องไม่ไหวแล้ว น้องบอกน้องง่วงตลอดเวลาทั้งๆที่น้องอยากตื่น แต่น้อง
ลืมตาไม่ขึ้น บางครั้งลืมตาขึ้นมาได้ แต่เหมือนเป็นภาพเบลอๆ น้องมองไม่เห็นหน้าน้อย มองไม่เห็นหน้าแม่
แป้ด ได้ยินแต่เสียงแต่เหมือนอยู่ไกลมาก น้องบอกกับฉันว่า “พ่ีแอนหนูอยากกลับบ้านแล้ว พาหนูกลับบ้าน
เถอะ หนูจะได้กลับไปกินส้มต าแซ่บๆ ที่แม่แป้ดสัญญาว่าจะท าให้หนู” หลังน้องพูดจบ น้องตาลอยๆ สลับกับ
ง่วงหลับเป็นพักๆ ฉันกับทีมจึงรีบจัดการทุกอย่างตามที่น้องปรารถนาภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งนั่นหมายถึงถ้า
ช้าน้องอาจไม่ได้ท าตามที่น้องต้องการ เริ่มตั้งแต่รายงานให้แพทย์ทราบ สรุปเอกสารทุกอย่าง ประสานกับ
หน่วยประกันสังคม ติดต่อรถรับส่งกลับบ้าน ประสานให้ญาติเตรียมสิ่งแวดล้อมที่บ้าน จัดที่นอนวางหมอนสูง
ไว้เพ่ือให้น้องได้นอนฟุบกับหมอน ทุกอย่างถูกจัดการภายในเวลาจ ากัด จนกระทั่งน้องได้กลับบ้าน ฉันมาส่ง
น้องถึงที่รถ จัดสิ่งแวดล้อม จัดท่าให้น้องได้นอนอย่างสุขสบายที่สุด เมื่อฝากระโปรงรถตู้ปิดลง ฉันใจหายหวาบ 
น้องไปแล้ว น้องจะมีลมหายใจถึงบ้านมั้ยหนอ น้องจะเป็นอย่างไรบ้าง น้องจะได้ในสิ่งที่น้องปรารถนามั้ย น้อง
จะได้กินส้มต าแซ่บๆ มั้ยหนอ จนรถเลื่อนลับตาฉันออกไป…….. 

 การดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งกระดูกระยะสุดท้าย เป็นการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
ซึ่งผู้ป่วยยังคงมีความต้องการการดูแลที่หลากหลาย และซับซ้อนตามอาการของผู้ป่วย การบอกความจริงแก่
ผู้ป่วยและครอบครัว ท าให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถตั้งเป้าหมาย และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจดูแลร่วมกัน 
เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวม ยึดผู้ป่วยและครอบครัวเป็นจุดศูนย์กลาง ให้ผู้ป่วยได้รับการ
บรรเทาความทุกข์ทรมานจากอาการปวด อาการรบกวนต่างๆ ให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีตาม
ความเหมาะสม และมีความพ่ึงพอใจในการบริการของเรา 

 การใช้พรหมวิหาร 4 ในการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ ถือเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความรัก ความ
เมตตา กรุณาในการดูแล และยังเป็นธรรมมะสอนใจเราทุกคนในฐานะเป็นทีมผู้ดูแล  
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