
  

26 เมษายน 2562  เช้าวันที่ฉันต่ืนมาด้วยความทรมานจากอาการปวดท้องอย่างรุนแรง “เกิดอะไรข้ึนกับ

ฉัน” ฉันปวดท้องมาก ปวดจนตัวส่ัน  ฉันถูกส่งตัวมาที่ห้องฉุกเฉิน ตอนน้ันฉันคิดแค่ว่าฉีดยาแก้ปวดแล้วก็คงกลับ

บ้านได้ แต่ปรากฏว่าเรื่องมันใหญ่กว่านั้น ฉันถูกส่งตรวจทุกอย่างภายในเวลาอันรวดเร็ว ผล x-ray ช่องท้องพบว่า

ลําไส้ด้านหน่ึงโป่งพองมาก คุณหมอบอกวา่ “อาจต้องผ่าตัดนะ เพราะลําไส้โป่งพองมากผิดปกติ” จากนั้นก็มีคุณ

หมอศัลยกรรมเข้ามาดูอาการและส่งตรวจ CT SCAN อีกครั้ง ผลพบว่ามีก้อนเนื้อโตอยู่ในผนังลําไส้ใหญ่ส่วนปลาย  

“อะไรกันน่ี ฉันเป็นอะไร พบก้อนเน้ือท่ีผนังลําไส้” คําว่าก้อนเนื้อเพียงได้ยินก็ใจส่ัน มะเร็งลอยเข้ามาในหัวฉันทันที 

แม้คุณหมอยังยืนยันไม่ได้ว่าก้อนเนื้อท่ีพบนั้นจะใช่เนื้อร้ายหรือไม่ ต้องนําช้ินเน้ือออกมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ก่อนจึงยืนยันได้ คุณหมอพยายามพูดไม่ให้ฉันกังวล แต่ฉันดูท่าทีและวิเคราะห์คําพูดของคุณหมอแล้ว ฉันรู้เลยว่า

ประสบการณ์ของคุณหมอสามารถวินิจฉัยเจ้าก้อนเน้ือน้ันจากภาพถ่าย CT SCAN ได้โดยไม่ต้องรอผลช้ินเนื้อ 

เพียงแต่คุณหมอยังยืนยันไม่ได้ตามหลักการแพทย์เท่าน้ันเอง   ดังน้ันฉันจึงค่อนข้างม่ันใจว่าฉันเป็นผู้ป่วยมะเร็ง

แล้วแน่นอน...  คุณหมอให้ฉันเตรียมตัวเข้าผ่าตัดทันที  ใช่ “ทันที”  ฉันได้รับการผ่าตัดภายในวันน้ัน หลังจากรู้ว่า

เป็นมะเร็งเพียงครึ่งช่ัวโมง 

 ฉันฟ้ืนจากยาสลบในเช้าวันต่อมา คุณหมอเข้ามาเย่ียมไข้และแจ้งผลการผ่าตัด คุณหมอตัดลําไส้ใหญ่

ออกไปราว 10 ซม. พบก้อนเน้ือขนาด 3 ซม.อุดตันอยู่ในลําไส้  ตัวอย่างช้ินเนื้อถูกส่งไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ

คุณหมอนัดยืนยันผลอีก 2 สัปดาห์  แต่ตามที่กล่าวไปแล้วฉันค่อนข้างม่ันใจว่าฉันเป็นผู้ป่วยมะเร็งแน่นอน ดังน้ันจะ

รอผลก่ีวันก่ีคืนก็ไม่ส่งผลต่อฉันเลย แต่ส่ิงที่ฉันกังวลมากกว่าในตอนน้ันคืออาการติดเช้ือในลําไส้  หากแผลภายใน

ติดเช้ือจะต้องมีการผ่าตัดรอบสองและมีโอกาสที่ฉันจะต้องขับถ่ายผ่านถุงหน้าท้อง นี่จึงเป็นเรื่องที่ฉันกังวลมากกว่า 

การรู้ว่าฉันจะเป็นหรือไม่เป็นมะเร็ง...  ด้วยเหตุผลใดก็สุดแล้วแต่ผลปรากฏว่าแผลผ่าตัดทั้งภายนอกและภายในไม่

พบการติดเช้ือ ฉันเริ่มขับถ่ายปกติได้ในวันที่ 3 หลังการผ่าตัด  และคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันท่ี 6 และ

นัดติดตามอาการในอีก 1 สัปดาห์ข้างหน้า 

 เม่ือวันนัดมาถึง คุณหมอแจ้งผลช้ินเน้ือพบว่า  ฉันเป็นมะเร็งลําไส้ใหญ่ส่วนปลายระยะที่ 3 เช้ือมะเร็งลาม

ไปที่ต่อมน้ําเหลืองบริเวณใกล้เคียง 2 จุด จากที่ตัดไปตรวจ 16 จุด  และการรักษาต่อไปคือการให้ยาเคมีบําบัด  

แม้จะทําใจมาแล้วว่าฉันเป็นมะเร็งแน่ ๆ แต่ก็ยอมรับว่า ฉันไม่คิดว่าจะเป็นถึงระยะท่ี 3 ก่อนหน้าน้ันฉันพยายามหา



ข้อมูลและคาดเดาเอาเองว่า เจ้ามะเร็งของฉันน่าจะอยู่ระยะที่ 1หรือ 2 เพราะอาการก่อนหน้าน้ันไม่มีอะไรรุนแรง

เลย ฉันทํางานได้ปกติ กินได้นอนดี นํ้าหนักไม่เคยลด ไม่เคยท้องเสียหรือท้องผูกติดต่อกันนาน ๆ ไม่เคยถ่ายเป็น

เลือด ไม่เคยต้องนอนโรงพยาบาลด้วยอาการทางกายใด ๆ เลย จะมีก็แต่เพียงอาการปวดท้องที่พอทนได้ เป็นอยู่

เร่ือย ๆ มาราว  1 ปี อาการปวดท้องที่ว่าคือ ปวดนิด ๆ หน่อย ๆ ปวดเป็นบางเวลา ปวดเหมือนจะถ่ายแต่พอไปน่ัง

กลับถ่ายไม่สุด อุจจาระก้อนเล็กลีบ แต่อาการนี้ไม่ได้เป็นทุกวัน ใน 1 เดือนจะเป็นแบบน้ีอยู่ 2-3 วันแล้วหาย แต่

อาการเหล่าน้ีเป็นมากข้ึนใน 6 เดือนหลัง ฉันตัดสินใจไปพบแพทย์แต่อย่างที่กล่าวมาอาการที่ฉันเป็นไม่ได้ช้ีชวนให้

นึกถึงคําว่ามะเร็งเลย และฉันก็ปากเบาไม่ได้แจ้งให้แพทย์ทราบว่า พ่อของฉันเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งก่อนอายุ 60 ปี  

และด้วยความที่ฉันค่อนข้างม่ันใจว่าฉันดูแลตนเองดีพอสมควร ไม่คิดว่าฉันมีพฤติกรรมใดที่กระตุ้นให้เกิดโรคมะเร็ง 

การตรวจคัดกรองมะเร็งจึงถูกลืมเลือนไป  ความจริงคือฉันมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงมากจากพันธุกรรม...  ร้ายจริงนะ

เจ้ามะเร็งที่หลอกให้ฉันคิดว่าไม่เป็นอะไร ปวดนิด ๆ หน่อย ๆ  ฉันทนได้ แต่ท้ายที่สุดก็ระยะที่ 3 แล้ว  

 ฉันถูกส่งตัวมาพบหมอมะเร็ง คุณหมออธิบายการรักษาด้วยการให้ยาเคมีบําบัดเพ่ือลดอัตราการกลับมา

เป็นซ้ํา หากให้เคมีบําบัดแล้วโอกาสกลับมาเป็นซ้ําภายใน 5 ปี จะลดลงเหลือร้อยละ 10  ฉันผ่านการให้ยาเคมี

บําบัดท้ังหมด 12 ครั้ง ให้สัปดาห์เว้นสัปดาห์ ในแต่ละครั้งจะนอนให้ยา 3 วัน พักอยู่บ้าน 2 วันและสามารถมา

ทํางานได้ปกติ   

 

ระยะเวลาราว 8 เดือนที่ฉันอยู่กับการรักษาด้วยยาเคมีบําบัด   นับต้ังแต่วันที่รู้ว่าพบก้อนเนื้อในลําไส้ของ

ฉันจนถึงวันสุดท้ายที่คุณหมอแจ้งผลตรวจภายในช่องท้องว่าไม่พบมะเร็งอยู่ในร่างกายฉันแล้วน่ันกินเวลา 1 ปีพอ

ดิบพอดี  ฉันผ่านเรื่องร้ายน้ีมาได้อย่างไร เรื่องที่ใครหลายคนไม่อยากพบเจอ โรคที่คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นแล้วต้อง

ตายแน่ๆ ฉันผ่านเรื่องน้ีมาได้อย่างไร  น่ีคือส่ิงที่ฉันอยากบอกให้ผู้อ่านได้ทราบ 

 หลังจากที่คุณหมอแจ้งว่าพบก้อนเนื้ออุดตันในลําไส้ต้องผ่าตัดด่วน หลังจากน้ันเพียงครึ่งชั่วโมง ฉันก็

ถูกคุณหมอผ่าเอาก้อนเน้ือร้ายน้ันออกไปจากร่างกายฉันแล้ว สรุปว่าฉันมีเวลาอยู่กับเจ้าก้อนมะเร็ง

ของฉันเพียงครึ่งช่ัวโมง  ฉันน่ีโชคดีจริง ๆ  

 เช้ือมะเร็งลามไปต่อมนํ้าเหลืองแล้วนะ โอ้โห ! เจ้ามะเร็งน่ีเจ้าเล่ห์จริง ๆ หลอกฉันได้ต้ังนาน ระยะ 3 

แล้ว แต่เอาน่าอย่างน้อยก็รักษาทัน ฉันยังไม่ตาย ฉันน่ีโชคดีจริง ๆ  

 



 ฉันปล่อยตัวเองให้รู้สึกไปตามความจริงที่ปรากฏ  ร้องไห้ในวันท่ีอาการแพ้ยามีมาก ท้อในวันที่การให้

ยามาถึงอีกแล้ว เจ็บในวันที่ต้องโดนเข็มเจาะแขนจนเป็นรูพรุน  เหน่ือยในวันที่ฉันต้องทํางานด้วยกาย

ที่อ่อนแรง  แต่เม่ือเหตุการณ์จบความรู้สึกฉันก็จบลงไปด้วย ฉันเจ็บเฉพาะตอนที่เข็มโดนเน้ือและฉัน

หายเจ็บเม่ือเข็มน้ันถูกดึงออกไป ฉันร้องไห้ในวันที่ฉันคล่ืนไส้อาเจียนหนักแต่แล้วฉันก็หยุดร้องเม่ือฉัน

หายจากอาการน้ัน  ความทุกข์จึงเกาะกุมใจฉันไว้ไม่นาน  

 ใช่ว่าไม่เศร้า ใช่ว่าไม่ท้อ ใช่ว่าไม่มีนํ้าตา คุณไม่จําเป็นต้องเข้มแข็งตามคําบอกของใคร  คุณมีสิทธิ์ท่ีจะ

กังวล คุณมีสิทธ์ิที่จะกลัว คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องไหดั้ง ๆ โดยไม่ต้องอายใคร  แต่เด๋ียวมันก็ผ่านไป หาก

คุณเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์ คุณจะรู้ว่ามันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไป  เพียงคุณอย่าไปเกาะกุมมันไว้ มัน

มาช่ัวครู่ช่ัวคราวแล้วเด๋ียวมันก็ไป 

 คิดตามความที่เป็นจริงคือคุณต้องคิดได้ทั้งด้านบวกและลบ ถ้าคุณคิดแต่ด้านบวกน่ันคือคุณโลกสวย 

มันจะทําให้คุณผิดหวังในท้ายที่สุด (มะเร็งรักษาได้เด๋ียวก็หาย ไม่ตายหรอก...แล้วถ้ารักษาไม่หายและ

ตายหละ)  ถ้าคุณคิดแต่ด้านลบน่ันคือคุณโลกมืด มันจะทําให้คุณส้ินหวัง ไม่ยอมเปล่ียนแปลงอะไร 

(ตายแน่ ๆ ใครเป็นมะเร็งก็เห็นตายกันทุกคน... แล้วถ้ารักษาหายไม่ตายหละ) ดังน้ันส่ิงที่คุณควรคิด

คือ “ฉันอาจจะหายหรือฉันอาจจะตาย พรุ่งน้ีไม่รู้ว่าฉันจะหายหรือตาย แต่วันน้ีฉันยังอยู่”  

 หากคุณคิดที่จะกังวลให้คุณคิดถึงมันไปให้สุดเท่าที่คุณกังวล  อย่ากังวลแบบค้างๆ คาๆ ให้คุณกังวลไป

ให้สุดและจัดการสิ่งท่ีคุณกังวลนั้นด้วยการลงมือทํา  หากความตายคือที่สุดของความกลัวให้คุณคิดไป

เลยว่าถ้าวันตายของคุณมาถึง อะไรจะเกิดข้ึนบ้าง ค่อย ๆ คิดวางแผนคุณจะเตรียมตัวตายอย่างไร 

ทรัพย์สิน ลูกหลานที่ต้องดูแล หน้าที่การงาน ให้คุณวางแผนเละจัดการไว้ล่วงหน้า การเตรียมตัวตาย

ไม่เท่ากับคิดฆ่าตัวตาย ขอให้คุณมองความตายอย่างเป็นธรรมดา ยอมรับในวันที่มันมาถึง ความตาย

มาเยือนได้ในทุกวันและทุกคนไม่ใช่เฉพาะคุณ หากคุณนึกถึงความตายแล้วใจคุณสงบน่ันคือคุณจะไม่

กลวัส่ิงใดแล้ว   

 ความตายอาจไม่ใช่ส่ิงที่ผู้ป่วยมะเร็งกลัวที่สุด แต่การมีชีวิตอยู่แบบคนป่วยเร้ือรัง อ่อนแอ ไร้

ความสามารถ เป็นภาระ ความคิดเหล่าน้ีทําให้ผู้ป่วยมะเร็งส้ินหวัง เป็นทุกข์ และอยากตายมากกว่า

อยากอยู่  ฉันยอมรับว่าฉันเคยมีความคิดน้ีในช่วงท่ีแพ้ยาเคมีบําบัด อาการหนักจนท้อ ความคิด

ชั่วขณะผุดข้ึนมาในหัว “ปล่อยฉันไปเถอะ ฉันสู้ไม่ไหวแล้ว ไม่ต้องช่วยฉันแล้ว” แต่ด้วยความมีสติรู้ตัว 

รู้ธรรมชาติของอารมณ์ ความคิดน้ันมันจึงเกิดและดับลงได้ในที่สุด  



 ฉันไม่รู้ได้ว่าในอนาคตฉันจะกลับมาเป็นผู้ป่วยมะเร็งซํ้าอีกหรือไม่ เพราะน่ันคืออนาคต ฉันรู้แค่ว่าใน

วันน้ีฉันหายแล้ว ฉันทํางานใช้ชีวิตได้ปกติ  หากฉันต้องกลับมาเป็นซํ้าฉันก็พร้อมที่จะใช้วิธีคิดแบบที่

ฉันเคยคิด ปรับตัวและอยู่ร่วมกับความเจ็บป่วยน้ันได้อีกครั้ง   

 ฉันขอขอบพระคุณคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่านที่ใส่ใจ ดูแลให้

การรักษาฉันอย่างดีที่สุด    

 ขอบคุณเพ่ือนที่ทําให้ฉันหัวเราะได้ในวันที่ฉันอยากร้องไห้ที่สุด ขอบคุณที่คอยช่วยเหลือปลอบโยน

และห่วงใย 

 ขอบพระคุณคุณแม่ที่ดูแลเฝ้าไข้ฉันตลอดการรักษา  ฉันเหมือนกลับไปเป็นลูกน้อยของแม่อีกคร้ัง 

อบอุ่นและปลอดภัย 

          

จากประสบการณ์จริง  

    พีรดา อุ่นไพร 

นักจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 


