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1. Oxford Handbook of Palliative care 2nd edition (2009)

Palliative care เป็นสาขาใหม่ของวงการแพทย์ที่กำเนิดขึ้นมาบนพื้นที่ทับซ้อนของหลาย ๆ สาขาที่มีอยู่ เพราะ

พื้นที่ว่าง (no man’s land) นี้ เกิดจากความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองของคนไข้และสังคมจากวงการแพทย์ในเรื่อง

“การตาย” และการดแูลผูป่้วยในระยะสดุทา้ยของชวีติ

ในประเทศที่เอ่ยคำว่า “ตาย” กับผู้ป่วย ไม่ใครไ่ด้ เพราะคิดว่าเป็นคำที่ไม่เป็นมงคล เช่นประเทศไทย การพัฒนา

การดูแลรักษาคนไข้ในสาขานี้ จึงเป็นไปได้อย่างช้า ๆ แต่ก็เริ่มมีให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยจากการผลักดันด้วยจิต

อาสาจำนวนมหาศาล ทั้งจากบุคลากรในวงการแพทย์เอง และวิชาชีพอื่น ๆ รอบข้าง แต่จิตที่เป็นกุศลอย่างเดียวนั้น

ยังมิสามารถช่วยให้คนไข้ “ตายดี” ได้ เราอาจคุ้นชินกับการพยายามเปิดเทปธรรมะและนิมนต์พระมาพบกับผู้ป่วย

ความพยายามที่จะดูแลเรื่องจิตวิญญาณนั้นไม่ใช่เรื่องผิด แต่ยังพลาดในแง่ว่าการดูแลรักษามิได้กระทำอย่างองค์รวม

โดยเฉพาะด้านการควบคุมดูแลอาการ (symptoms control) ที่ขาดการเรียนการสอนและการวิจัยในประเทศไทย แต่เรา

ก็ใช่ว่าจะไร้ซึ่งหลักการหรือที่พึ่ง ตำราทางการแพทย์ที่เป็นคู่มือดี ๆ สักเล่มเพื่อเสริมปัญญาร่วมกับจิตใจที่เมตตาก็คงจะ

เพยีงพอทีท่ำใหแ้พทยท์า่นหนึง่ทีป่ฎบัิตงิาน Palliative care ได ้และนีค่อืหนงัสอืเลม่ทีก่ลา่วมา

หนังสือตระกูล Oxford handbookนี้ หลาย ๆ ท่านคงพบเห็นได้บ่อยในวงการแพทย์ เพราะมีเกือบร้อยเล่มใน

ทุก ๆ สาขา การออกแบบเนื้อหาจะเป็นรูปแบบของ “คู่มือ” เพื่อการปฎิบัติซึ่งแตกต่างจาก textbook ที่ใช้อ้างอิงได้

อยา่งไรกต็าม สำหรบั Handbook of Palliative care เลม่นี ้ยงัมส่ีวนทีเ่ปน็เนือ้หาซึง่สรปุมาไดอ้ยา่งกระทดัรดัและเนือ้หา

จับใจ ตัง้แตส่่วนของ Introduction ทีก่ลา่วถงึ Principle of Palliative care ตามดว้ยบททีห่นึง่เรือ่ง Ethical issues เพือ่

ตกลงความเข้าใจในพื้นฐานว่าอะไรคือสิ่งที่ควรจะทำเมื่อพิจารณาจากเหตุและผลทั้งมวล (มิใช่แต่หลักการของศาสนาใด)

บทที่สองพูดถึงเรื่องการสื่อสารและบทที่สามเป็นเนื้อหาการทำวิจัยเบื้องต้น จากนั้นก็จะเป็นส่วนของเนื้อหาทางการแพทย์

ที่เข้มข้น ในเรื่องเภสัชวิทยาสำหรับคนไข้กลุ่มนี้ การรักษาอาการต่าง ๆ เรียงตามระบบสาขาเฉพาะทาง เช่น  อาการปวด

อาการระบบทางเดินอาหาร  ระบบการหายใจ ระบบประสาท ฯลฯ ซึ่งได้ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นประสานเนื้อหากับแพทย์

ที่ทำงานด้าน Palliative care โดยตรง นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาอื่นที่เป็นประโยชน์จากวิชาชีพอื่นเช่น Occupational

therapy, Nutrition, Physiotherapy, Social work, Art & Music therapy และ Chaplaincy (บาทหลวงในศาสนาครสิต์

ทีรั่บปรึกษาปญัหาทางจติวญิญาณ) รวมทัง้เนือ้หาทีอ่าจเปน็ประโยชนส์ำคญัในบางกรณ ี เชน่  เมือ่ผู้ป่วยตอ้งการเดนิทาง

โดยเครื่องบินจะทำอย่างไร   มีประเด็นใดต้องสนใจเป็นพิเศษ ในทางเนื้อหาจึงจัดว่าครบถ้วนครบครันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เมื ่อเปรียบเทียบแล้ว  การพิมพ์ second edition ซึ ่งขนาดหนังสือมีความหนากว่า first edition เกือบเท่าตัว

แสดงว่ามีการเพิ่มเติมเนื้อหาส่วนที่เป็นสาระประโยชน์เข้ามาอีกมากมาย

ยกตัวอย่างหัวข้อหนึ่งจากหนังสือเล่มนี้ คือ Breakthrough pain ซึ่งเป็นปัญหาที่พบอยู่เสมอในการดูแลคนไข้

คูมื่อไดอ้ธิบายลกัษณะของปญัหาจากคำจำกดัความ  อธิบายถงึสาเหตทุีเ่ปน็ไปได ้และแนะนำการจดัการ (Management)

เป็นขั้นตอน มีตัวอย่างการสั่งจ่ายยาเพื่อรักษา  สรุปยาเป็นตารางและแนวทางการรักษา Flowchart ที่ผู้อ่านสามารถ

เปดิดแูลว้ทำตามไดอ้ยา่งไมสั่บสน ทีส่ำคญัคอืการรกัษาทีแ่นะนำนัน้มาจากระบบ Evidence based medicine มีเอกสาร

อ้างอิงชัดเจน
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อีกเรื่องที่จะขอยกตัวอย่างคือ อาการที่เป็นปัญหาพบได้บ่อยที่สุดเรื่องหนึ่งคือ delirium สำหรับ delirium

ในกลุ่มคนไข้ระยะสุดท้ายนั้นมีหลายสาเหตุที่เป็นไปได้ คู่มือก็ได้ให้รายชื่อ ทั้งสาเหตุที่รักษาได้และรักษาลำบาก

รวมทัง้แนะนำแนวทางการรกัษาดว้ยยาตา่ง ๆ   สรุปเปน็ตารางรวมทัง้ขอ้ควรระวงัของยานัน้ ๆ

ปัญหาที ่เราอาจจะพบได้จากคู ่มือเล่มนี ้  คือความเหมาะสมที ่จะนำมาใช้ในบริบทของการแพทย์ไทย

หนงัสอืคูมื่อเปน็ตำราจากประเทศองักฤษ   แตภ่าษาองักฤษมใิช่ปัญหาเพราะภาษาองักฤษทีใ่ช้นัน้อา่นงา่ย  อยูใ่นระดบั

ไม่ซับซ้อนสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา  ปัญหาคือบริบทความแตกต่างเรื่องปัจจัยพื้นฐานที่มี เช่น  ยา มียาและเวชภัณฑ์

หลายชนิดที่ไม่มีในประเทศไทย  การรักษาหลายชนิดก็ไม่ตรงกับที่มีอยู่ในประเทศไทย รวมทั้งปัญหาในระดับลึกซึ้ง คือ

เรื่องสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน หนังสือคู่มือเล่มนี้พัฒนาจาก Evidence based medicine อย่างน่าเชื่อถือ

แต่การศึกษาวิจัยที่เป็นข้อมูลดิบล้วนแต่ไม่ใช่คนไข้ไทย อย่างไรก็ตามปัญหานี้คงไม่เป็นปัญหาถ้าเราศึกษาคู่มือโดย

ตระหนักได้อยู่เสมอว่า ต้องพิจารณาเรื่องบริบทของการปฏิบัติงานและปรับให้ใช้กับกลุ่มคนไข้ของเรา

ขอแนะนำหนงัสอืเลม่นี ้ เมือ่ไปพบเหน็หนงัสอืเลม่นีท้ีร้่านหนงัสอืหรอืงาน text fair ทีใ่ด กข็อแนะนำใหล้องหยบิ

มาเปิดพลิกดู และหากงานของท่านเกี่ยวข้องกับ Palliative care หนังสือเล่มนี้ก็เป็นคู่มือที่ปรึกษายามยากให้กับท่าน

ได้อย่างแน่นอน.

                  ภุชงค ์เหลา่รุจสิวัสด ิ์

2. คลายเครยีดดว้ยลมหายใจ : เยยีวยาความเครยีดดว้ยวถิพุีทธ

จอหน์  แมคคอนแนล เขียน  สุรภี ชูตระกูล แปล พิมพ์คร้ังท่ี 2 (2553)

จัดพิมพ์โดย ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัติวิธี (ศพส.) มหาวทิยาลยัมหดิล

สำหรับวงการจิตเวชศาสตร์ วิธีการผ่อนคลายความเครียดและความวิตกกังวล  มีมากมายหลากหลายวิธี

ตั้งแต่การใช้ยาโดยตรง และวิธีการรักษาที่ไม่ใช้ยาซึ่งเรียกรวม ๆ ว่า Relaxation Technique อันมีตั้งแต่การสะกดจิต

การใช้จินตนาการโดยการกล่าวนำ (guided imaginary) ร่วมกับดนตรีบำบัด หรือสุวคนธ์บำบัด(aromatherapy)

และการฝึกหายใจ ( ฺBreathing Exercise) ซึ่งในการฝึกหายใจเพื่อผ่อนคลายความเครียดนี้ เมื่อนำมาใช้สำหรับกลุ่ม

คนไทย พบว่ามีความคล้ายคลึงกับการกำหนดลมหายใจสำหรับนั่งสมาธิ  ซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมในแนวของศาสนาพุทธ

เป็นอย่างมาก

แต่เมื่อพิจารณาแล้ว การฝึกหายใจที่เป็นองค์ความรู้มาจากทางตะวันตกนั้น  เน้นการควบคุมให้หายใจลึก

และหายใจยาว  เพื่อผลทางกายภาพคือให้ร่างกายเกิดความผ่อนคลาย และให้เกิดความรู้สึกมั่นใจที่ยังควบคุมสิ่งต่าง ๆ

ได ้ (sense of control)  ซ่ึงในขัน้ตน้นี ้คอืควบคมุการหายใจของตนเอง แตค่ลายเครยีดดว้ยลมหายใจวถิพีทุธตามความ

หมายของหนังสือเล่มนี้ คือ การสงบจากการหยุดคิด ดึงการทำงานของจิตมาอยู่กับปัจจุบันขณะ โดยใช้การหายใจของ

ตนเองเปน็สิง่ทีด่งึใจมาจดจอ่ เพือ่ใหจิ้ตใจหลดุจากความคดิวติกกงัวล ทีเ่ปน็เรือ่ง “ภายในความคดิ”

ผู้เขียนคือ จอห์น แมคคอนแนล เป็นผู้ศึกษาปรัชญาและศาสนาระดับปริญญาเอก และทำงานองค์กรอิสระ

เกี ่ยวกับเรื ่องการจัดการปัญหาความขัดแย้ง เขาเป็นนักการศึกษา นักสันติวิธีและปฏิบัติสมาธิวิปัสสนามานาน

นอกจากนี้ยังเป็นอาสาสมัครช่วยบำบัดจิตใจให้กับผู้ป่วยใน Hospice ที่อังกฤษ จอห์นเป็นวิทยากรอบรมการใช้สมาธิ

จัดการกับความเครียด และเยียวยาตนเองยามเจ็บป่วยให้กับองค์กรและผู ้สนใจต่าง ๆ ในหลายประเทศ ด้วย

ประสบการณ์ตรงของเขาเอง ดังที่เขาบรรยายในหนังสือว่า
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“....มีหลายครั้งหลายคราวที่ผมเป็นทุกข์เพราะความวิตกกังวล ครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่ผมกำลังเรียนรู้

เกีย่วกบัการทำสมาธ ิและเปน็ชว่งเวลาเดยีวกบัทีผ่มพบวา่ผมกำลงัมปัีญหารา้ยแรงเกีย่วกบัโรคตา เนือ่งจากเสน้เลอืดฝอย

บริเวณม่านตาเกิดอาการโป่งพองและเคลื่อนเข้าไปในใจกลางของเลนส์ตา เส้นเลือดที่โป่งพองฉีกขาดและมีเลือด

ทะลักออกมาเป็นจุดเล็ก ๆ เหมือนก้อนเมฆสีน้ำตาลแดงที่เข้ามาบดบังเลนส์ตา อาการเหล่านี้เกิดขึ ้นกับดวงตา

ทัง้สองขา้ง และมอีาการแยล่งทกุ ๆ วนั

(...) เรื่องนี้เป็นความน่าสะพรึงกลัวแบบใหม่ที่เข้ามาสู่ชีวิตของผม ผมตื่นนอนในตอนเช้ามองไปยังต้นไม้และ

ท้องฟ้านอกหน้าต่าง ทันใดนั้นสิ่งที่ผมเห็นกลับเป็นเส้นเลือดฝอยที่โป่งพองสีแดงคล้ำเคลื่อนไหวโยกเยกไปมา แต่ละวัน

ทีผ่่านไปผมรูสึ้กเหมอืนอาการยิง่แยล่งไปกวา่เดมิ ผมฝืนทำสหีนา้ยิม้แยม้ แตลึ่กลงไปขา้งในผมกำลงัวติกกงัวลอยา่งหนกั

กลวัวา่ ตอ่ไปจะมอีะไรเกดิขึน้อกี จะมอีาการเสือ่มสภาพแบบไหนปรากฏใหเ้หน็อกี อนาคตดเูหมอืนมดืมนไปหมด

จากประสบการณ์ความทุกข์เหล่านี้นี่เองที่พิสูจน์ว่าหลักอริยสัจสี่ของพระพุทธเจ้าเป็นหลักคำสอนที่ทรงคุณค่า

อย่างยิ่ง ซึ่งช่วยให้ผมเผชิญกับความทุกข์ได้อย่างเป็นระบบขึ้น และเห็นว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนและไม่สามารถ

คาดเดาได้ ด้วยเหตุนี้แทนที่จะทำตัวเป็นเหยื่อของปัญหา ผมจึงเริ่มยอมรับมันและเข้าไปสัมพันธ์กับมันอย่างจริงจัง

พระพุทธเจ้าทรงให้คำตอบสำหรับเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนในเป้าหมายของการสอนธรรมะของพระองค์ ซึ่งเป็นคำตอบที่

สามารถใช้ตอบคำถามของนักวิชาการและนักอภิปรัชญาได้ว่าหลักธรรมของพระองค์เป็นหลักคำสอนที่เกี่ยวข้องกับ

ความทุกข์และการเป็นอิสระจากความทุกข์....”

(จากหนังสือ “คลายเครียดด้วยลมหายใจ: เยียวยาความเครียดด้วยวิถีพุทธ โดย จอห์น  แมคคอนแนล”

ตัดตอนย่อหน้าโดยผู้เขียน)

ผู้เขียนดำเนินเนื้อหาของหนังสือไปตามหลัก อริยสัจจ ๔ ที่คนไทยซึ่งส่วนใหญ่ไปชาวพุทธรู้จักกันดี ร่วมไปกับ

การนำการปฏิบัติทางลมหายใจเป็นแบบฝึกหัดไปทีละขั้น มีการตกตัวอย่างประสบการณ์ตรงของทั้งผู้เขียนและบุคคล

อื่น ๆ ที่ผู้เขียนประสบการณ์ประกอบร่วมเสมอ ทำให้เข้าใจและเห็นภาพได้ง่าย ข้อเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการใช้ภาษา

และการอธิบายที่ทำให้หลักการต่าง ๆ เข้าใจง่าย สามารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้จริง และยังคงความถูกต้องได้

อย่างน่าเชื่อถือเพราะในขั้นตอนการแปลนั้น ผู้แปลได้ปรึกษาพระภิกษุจากมหามกุฎราชวิทยาลัยและมหาจุฬาลงกรณ์

ราชวิทยาลัยในการค้นหาข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิง รวมทั้งมีพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เป็นบรรณาธิการให้ในการจัดทำ

หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ปรารถนาวิธีการคลายเครียดได้ตัวตนเอง ไม่ว่าจะเครียดจาก

ชีวิตประจำวัน   จนไปถึงขั้นโรควิตกกังวลต่าง ๆ ไม่ใช่หนังสือธรรมะหรือหนังสือเพื่อเผยแผ่ศาสนาใด ๆ แต่กำลังพูดถึง

กระบวนการบำบดัอยา่งหนึง่  ทีไ่ด้มาจากหลกัการปฏบัิตขิองปราชญผู้์เปน็ศาสดาของศาสนาหนึง่ ผู้เขยีนขอยำ้วา่หนงัสอื

เล่มนี้เป็นการใช้กระบวนการทางจิตวิญญาณ ซึ่งสำหรับตัวเขาเองหมายถึงการไม่เน้นตรงที่ปัญหาภายนอกแต่ให้

ความสำคัญกับการใช้ชีวิตอยู่กับปัญหานั้นอย่างไร  และไม่ได้เน้นที่ความรู้สึกแต่จะเน้นที่ว่าเราจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ

ความรู้สึกนั้นอย่างไร ซึ่งเป็นมิติทางจิตวิญญาณภายในอันเป็นสากลสำหรับมนุษย์ทุกศาสนา.

                  ภุชงค ์เหลา่รุจสิวัสด์ิ


