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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเรื่องราวชีวิตและการเดินทางมารักษาพยาบาลของ
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่สะท้อนให้เห็นถึงความทุกข์ทางสังคมอันเป็นผลมาจากการกระท าโดยโครงสร้าง
สังคม ผ่านวิธีการท างานภาคสนามทางมานุษยวิทยาในการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคมะเร็งจ านวน 10 ราย ที่อยู่ในระยะรักษาตัวและมารับการรักษา ณ โรงพยาบาลภูมิพลอ
ดุลยเดช เพ่ือน าขอ้มูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยกรอบแนวคิดความทุกข์ทางสังคม (social suffering) 

จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งแต่ละคนนอกจากการเผชิญกับความทุกข์
ทางกายอันเป็นผลของโรคร้ายและกระบวนการรักษาแล้ว ยังมีความทุกข์ที่เป็นผลกระทบจาก
โครงสร้างสังคมร่วมด้วย ประการแรกคือปัญหาทางโครงสร้างระบบสาธารณสุข ซึ่งสะท้อนผ่าน
อุปสรรคและความซับซ้อนในเส้นทางการรักษาพยาบาลของคนไข้ เนื่องด้วยความไม่พร้อมของ
สถานพยาบาลใกล้บ้าน คนไข้จึงถูกส่งตัวมารักษาต่อยังโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในเมืองต้องเผชิญกับ
ความแออัดบวกกับข้อจ ากัดในการรอคิวใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐ ท าให้ผู้ป่วยต้อง
เดินทางไปรักษาร่วมกับอีกหลายโรงพยาบาล ส่งผลต่อการรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งปัญหา
ทางการเงินนับเป็นปัญหาหลักของผู้ป่วยที่มีฐานะทางการเงินไม่มั่งคงเป็นทุนเดิม จนเมื่อพวกเขาต้อง
กลายเป็นผู้ขาดรายได้แต่กลับมีรายจ่ายเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารักษาพยาบาล 
ซ่ึงกระทบไปถึงสมาชิกในครอบครัว จึงแสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาของการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยแต่ละ
คนมีความทุกข์ทรมานทางกายพร้อมกับความทุกข์ทางใจในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้การดิ้น
รนใช้ชีวิตท่ามกลางภาวะสังคมเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ืออ านวย 
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กิตติกรรมประกาศ 

กว่าจะเกิดเป็นรายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลเล่มนี้ ผู้ศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มี
อุปการะคุณมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผศ.ดร. แพร ศิริศักดิ์ด าเกิง หรือ พ่ีแพร อาจารย์ที่ปรึกษาใน
การท างานศึกษาชิ้นนี้ ผู้ที่ให้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้ที่คอยช่วยเหลือตลอดระยะเวลา
การท างานศึกษาวิจัย ทั้งการสละเวลามาให้ค าปรึกษา ชี้แนะแนวทาง และรับฟังเพ่ือตอบทุกข้อสงสัย 
ไปจนถึงการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องในการท างานวิจัยจนส าเร็จลุล่วงมาด้วยดี และ อาจารย์    
วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์ หรือ พ่ีฝ้าย กรรมการสอบที่คอยให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขงานเพ่ือให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ในการปรับแก้งานวิจัยต่อไป ผู้ศึกษาจึง
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ น.อ.หญิง ม.ล.อภิรดี กฤดากร หัวหน้าศูนย์มะเร็ง หน่วยรังสีรักษา 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช น.ท.หญิงสกุลพร สมจิตรมูล พยาบาลช านาญการและหัวหน้าหน่วยเคมี
บ าบัด น.ท.หญิงสุพัตรา กิจวิสาละ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ท่านอ่ืนๆ ที่ไม่ได้เอ่ยนาม ที่ได้
สละเวลาในการท างานมาช่วยเหลือผู้ศึกษา และที่ขาดไม่ได้คือขอขอบพระคุณผู้ป่วยมะเร็งและ
ครอบครัวของผู้ป่วยทุกท่าน ที่อนุญาตให้ผู้ศึกษาเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวพร้อมทั้งยินดีเปิดเผยเรื่องราว
ชีวิต โดยความกรุณาของท่านได้ท าให้งานศึกษาชิ้นนี้เกิดขึ้น  

ขอบคุณเพ่ือนๆ ในเอกมานุษฯ ทุกคนที่ให้ค าปรึกษา แนะน า พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
รวมทั้งแบ่งปันความรู้สึกที่มีร่วมกันตลอดระยะเวลาการท างานศึกษาวิจัย ทั้งความสุข ความทุกข์ 
ความกังวล ความเหนื่อยล้า ความเศร้า หรืออุปสรรคปัญหาที่ต้องเผชิญ และคอยสร้างก าลังใจให้กัน
และกันเสมอมาจนสามารถผ่านวิกฤตเหล่านั้นมาได้ 

ขอขอบคุณครอบครัว ที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต ทั้งคุณพ่อผู้เป็นเสมือนอาจารย์ที่ปรึกษา
อีกท่านในการแนะแนวทางความคิดต่องานวิจัย คุณแม่ (น.อ.หญิงวิภา พูนสวัสดิ์) ผู้ที่คอยช่วยเหลือใน
การประสานงานภายในโรงพยาบาล ท าให้ปัญหาต่างๆ ในการเข้าถึงข้อมูลภาคสนามนั้นคลี่คลาย และ
พ่ีสาวผู้เป็นที่รักยิ่ง ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นก าลังใจส าคัญในการมอบความรัก ความห่วงใย ท าให้ผู้
ศึกษามีแรงใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคจนท าให้งานศึกษาฉบับนี้ส าเร็จดังตั้งใจในที่สุด 
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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 “ อโรคยา ปรมาลาภา การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ” ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีพุทธพจน์นี้ก็
ไม่เคยล้าสมัย เนื่องจากการมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนพึงปรารถนา เพราะคงไม่มีใครอยากให้
ความเจ็บป่วยเข้ามาขัดขวางการด าเนินชีวิตประจ าวันของตน แต่ความเจ็บป่วยนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เข้า
ใครออกใคร เป็นภาวะธรรมชาติหรือความจริงหนึ่งทางสังคมที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญและจัดการกับ
ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น หากเป็นการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยผู้ป่วยอาจหาวิธีการรักษาตนเองหรือใช้
เวลาบ าบัดในระยะเวลาอันสั้นได้ แต่กับโรคบางชนิดอาจต้องใช้ระยะเวลาการรักษาที่ยาวนานจน
กลายเป็นภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรังในที่สุด  

ภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรัง เป็นภาวะของการเจ็บป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งมี
ระยะเวลาในการด าเนินโรคนานและไม่สามารถระบุระยะเวลาของการเกิดโรคที่ชัดเจนได้ อีกทั้ง
อาการจะปรากฏในเวลาที่ไม่แน่นอน เป็นการเจ็บป่วยที่ไม่หายขาดแต่สามารถทุเลาหรือเข้าสู่ระยะ
สงบของโรคได้ อาจมีการก าเริบของโรคหรืออาการรุนแรงเป็นบางครั้ง เป็นภาวะการเจ็บป่วยที่ท าลาย
โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกายอย่างช้าๆ และถาวร ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาฟ้ืนฟูอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นระยะไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือตลอดชีวิต (ณัฏฐพร พันแพง, 2552 : 13) ซ่ึงในสังคมไทย
ปัจจุบันมีแนวโน้มของการเจ็บป่วยเรื้อรังที่เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ในสังคมปัจจุบันที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตได้นานขึ้น จึงเป็นการยืดอายุการรักษา
ของผู้ป่วยให้ยาวนานขึ้นอีกเช่นกัน โดยข้อมูลจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
กล่าวว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังถึง 14 ล้านคน รวมถึงเป็นสาเหตุหลักในการ
เสียชีวิตของประชากรทั้งประเทศ โดยจากสถิติพ.ศ. 2552 พบว่า มีประชากรเสียชีวิตจากกลุ่มโรค
ดังกล่าวมากกว่า 300,000 คน หรือ คิดเป็น 73% ของการเสียชีวิตของประชากรไทยทั้งหมด  ซึ่ง
ตัวอย่างโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีอัตราผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูง เช่น โรคเบาหวาน, โรคหลอด
เลือดสมอง, โรคหัวใจ, โรคมะเร็ง เป็นต้น (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2561: 
ออนไลน์) 

ทั้งนี้หนึ่งในโรคเรื้อรังอย่างมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประชากรไทยในพ.ศ. 
2558 ซึ่งมีอัตรา 113.7 คน ต่อประชากร 100,000 คน รองลงมา คือ อุบัติเหตุและโรคหัวใจ โดย
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่าคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งประมาณ 60,000 คนต่อปีหรือ
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เฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ 7 ราย ต่อมาในพ.ศ. 2559 มะเร็งยังครองอันดับ 1 ของสาเหตุการเสียชีวิตอยู่ 
โดยมีอัตรา 119.3 คน ต่อประชากร 100,000 คน ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.92 จากปี 2558 (ส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2558: ออนไลน์) จึงเห็นได้ว่ามะเร็งเป็นโรคร้ายแรงที่
คร่าชีวิตผู้คนไปจ านวนมาก เป็นโรคที่สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบด้านลบในระดับประเทศ  

โดยปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งนั้นมีหลายประการ ทั้งจากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น สารก่อ
มะเร็งที่ปนเปื้อนในอาหาร บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อากาศเป็นพิษ หรือการได้รับสารก่อมะเร็งที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพการท างาน รวมถึงการได้รับรังสี เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย ส่วนปัจจัยจากภายใน
ร่างกาย เช่น ความผิดปกติทางพันธุกรรม ความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกันและภาวะทุพโภชนา เป็น
ต้น ท าให้โรคมะเร็งสามารถเกิดได้กับผู้คนทุกเพศทุกวัย ซึ่งกระบวนการการเกิดโรคมะเร็งมาจากเซลล์
ในร่างกายเกิดการแบ่งตัวที่ผิดปกติท าให้เซลล์ที่ผิดปกติมีจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้เซลล์ของ
อวัยวะนั้นๆ เป็นก้อนเนื้องอกโตขึ้นมา เซลล์มะเร็งจะเติบโตอย่างรวดเร็วและแย่งอาหารจากเซลล์
ปกติ รวมถึงสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอ่ืนๆ จนท าลายร่างกายของผู้ป่วยในที่สุด  (สุจิรา จรัส
ศิลป์, 2541: 27) ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในร่างกายนั้นได้ส่งผลให้เกิดความเจ็บปวด (pain) ทั้งอาการ
ปวดจากก้อนมะเร็งที่ไปกดเบียดอวัยวะ เส้นประสาท หรือกระดูก หรืออาการปวดจากการรักษา เช่น 
การได้รับยาเคมีบ าบัด การฉายแสง หรือการผ่าตัด ซึ่งล้วนก่อให้เกิดความเจ็บปวดได้ทั้งสิ้น ทาง
การแพทย์จึงได้มีการวัดระดับความเจ็บปวดในหลากหลายวิธี เช่น การวัดผ่านตัวเลข 0 – 10 
(Numerical rating scale) หรือ การวัดผ่านรูปภาพ (The faces pain rating scale) เป็นต้น (Chula 
cancer, 2559: ออนไลน์) 

ความเจ็บป่วยข้างต้นเป็นนิยามทางการแพทย์ที่ ได้ให้ความหมายรวมถึงระดับของความ
เจ็บปวดไว้ หากมองผ่านแนวคิดเกี่ยวกับความเจ็บป่วย จะจัดได้ว่าค าอธิบายข้างต้นนั้นเป็น ‘โรค’ 
(disease) ซึ่งเป็นความผิดปกติของกระบวนการและกลไกทางร่างกายของผู้ป่วย เป็นมิติทางชีววิทยา
ที่แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือกระทบต่อการท าหน้าที่ของร่างกาย ส่งผลให้สมรรถภาพทางร่ายกาย
และอายุขัยสั้นลง  ปรากฏการณ์เหล่านี้สามารถวัดได้บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่ไม่ขึ้นอยู่กับจิตใจ
หรือความรู้สึกใดๆ เรียกกันว่าเป็น ‘โรค’ ซึ่งเป็นการจ าแนกหรือประทับตราโดยวิธีการทางการแพทย์ 
แตกต่างจากความหมายของ ‘ความเจ็บป่วย’ (illness) ที่เป็นความผิดปกติตามการรับรู้รวมถึง
ประสบการณ์ความเจ็บป่วยที่ผู้ป่วยตีความเอง โดยจะสอดคล้องกับปรัชญาของประเพณีวัฒนธรรม
มากกว่าอาการไม่สบายที่ได้จากการวัดอย่างเป็นระบบหรือท่ีเรียกว่า ‘โรค’ ซึ่งเป็นมิติทางสุขภาพที่ถูก
วินิจฉัยโดยแพทย์ไม่ใช่ผู้ป่วย และความเจ็บป่วยเหล่านี้จะถูกเข้าใจว่าเกิดจากโรค และมักเป็นปัจจัยที่
ท าให้คนแสวงหาความช่วยเหลือทางการแพทย์ แต่ ‘ความเจ็บป่วย’ ไม่เหมือน ‘โรค’  เพราะการ
เจ็บป่วยบางกรณีอาจเกิดข้ึนโดยที่ไม่ต้องมีโรคก็ได้ (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. 2549: 19)   
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ภาวะความเจ็บป่วย (illness) ที่บางครั้งไม่ได้มาจากตัวโรคนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยมะเร็งเรื้อรังต้อง
เผชิญ เนื่องด้วยระยะเวลาการรักษาอันยาวนาน จึงท าให้ชีวิตของผู้ป่วยเต็มไปด้วยเรื่องราวความทุกข์
ในการด าเนินชีวิตที่ต้องต่อรองกับสิ่งแวดล้อมหรือผู้คนรอบตัวตลอดเวลา อีกทั้งความไม่สมบูรณ์ทาง
ร่างกายส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตประจ าวันที่เข้าไปสัมพันธ์กับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
มากข้ึน ผู้ป่วยจึงต้องพบเจออุปสรรคหรือปัญหาเกี่ยวกับการมารักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นการตื่นแต่
เช้าไปโรงพยาบาลท่ามกลางสภาพการจราจรที่ไม่เอ้ืออ านวย หรือการเผชิญกับวิกฤตการณ์การรอคิว
โรงพยาบาลรัฐที่มีความล่าช้า เนื่องด้วยการมีผู้ป่วยจ านวนมากซึ่งไม่สอดคล้องกับจ านวนบุคลากร ท า
ให้เกิดสภาพความแออัดของผู้ป่วยนอกที่มารอรับบริการรักษา ณ โรงพยาบาลรัฐ ยืนยันด้วยข้อมูลเชิง
สถิติของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบุว่าในพ.ศ. 2556 มีผู้มีสิทธิ์รักษาพยาบาล
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง ใช้บริการผู้ป่วยนอก 151.86 ครั้ง ต่อคนต่อปี และผู้ป่วยใน 
0.119 ครั้ง ต่อคนต่อปี รวมถึงการใช้บริการของผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการ 
สอดรับกับข้อมูลของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  กระทรวงสาธารณสุข ที่ระบุว่าพ.ศ.2557 
โรงพยาบาลมีอัตราการครองเตียงผู้ป่วยในภาพรวมทั้งประเทศอยู่ที่ 74% และมีอัตราการครองเตียง
มากขึ้นในพ.ศ.2559 อยู่ที่ 76 % แต่มีบางโรงพยาบาลและบางพ้ืนที่มีอัตราการครองเตียงมากกว่า 
100% นั้นหมายความว่ามีผู้ป่วยในมากกว่าจ านวนเตียงและจ าเป็นต้องใช้เตียงเสริม ประกอบกับ
โรงพยาบาลรัฐยังมีการให้บริการรักษาพยาบาลแก่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทยโดย
ยึดตามหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งคนไข้จากประเทศเพ่ือนบ้านก็นิยมเข้ามาตรวจรักษาเช่นกัน (คมชัด
ลึก, 2559: ออนไลน์) 

นอกจากนี้ปัญหาการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขของคนไทย ยังเป็นประเด็นปัญหาส าคัญ
ทีพ่บได้มากอยู่ในปัจจุบัน โดยจากข้อมูลของส านักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย ได้
กล่าวถึงปัญหาระบบบริการสาธารณสุขไทยในปัจจุบันไว้ว่า ความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขยังคงมีอยู่เนื่องมาจาก จ านวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่เพียงพอโดยเฉพาะ แพทย์ ทันต
แพทย์ เภสัชกร พยาบาล ปัญหาในการกระจายบุคลากรสาธารณสุข รวมถึงการกระจายของ
โรงพยาบาลตติยภูมิชั้นสูง1 ที่มีการกระจุกตัวอยู่ในบางพ้ืนที่อย่างกรุงเทพมหานคร ในขณะที่บางเขต
พ้ืนที่ไม่มีบริการดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการเข้าถึงบริการส าหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ตาม
ชนบท นอกจากนี้ระบบบริการปฐมภูมิ2 ยังขาดคุณภาพ ไม่เข้มแข็ง บุคลากรไม่เพียงพอและการได้รับ

                                                           
1 โรงพยาบาลระดับตติยภูมิชั้นสูง คือ โรงพยาบาลศูนย์บางแห่ง โรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง หรือ
โรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งหน่วยบริการภาครัฐและเอกชน มีภารกิจในการขยายขอบเขตการรักษาพยาบาลที่จ าเป็นต้องใช้แพทย์เฉพาะทาง
สาขาต่อยอด รวมถึงยังก าหนดให้เป็นศูนย์การรักษาเฉพาะโรคที่ต้องใช้ทรัพยากรระดับสูง เช่น ศูนย์โรคมะเร็ง ศูนย์โรคหัวใจ เป็นต้น 
2 ระบบบริการระดับปฐมภูมิ (Primary care) หมายถึง สถานบริการตั้งแต่ระดับสถานีอนามัย ศูนย์เทศบาล ศูนย์สุขภาพชุมชน 
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ หรือหน่วยบริการอื่นๆ ทั้งหน่วยบริการของภาครั ฐและเอกชน มีภารกิจด้าน
ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันโรค และการรักษาพยาบาลให้บริการสิ้นสุดที่บริการผู้ป่วยนอก (OPD) 
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งบประมาณน้อยกว่าบริการรักษาเฉพาะทาง ซึ่งในส่วนของคลินิกเอกชนส่วนใหญ่ยังมีการรักษาที่ไม่
ครอบคลุมเพราะเน้นให้บริการรักษาพยาบาลเป็นหลัก อีกทั้งทัศนคติของประชาชนที่ยังไม่เข้าใจและ
ขาดความเชื่อมั่นต่อระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ ประกอบกับบุคลากรมีความสามารถจ ากัดต่อ
การจัดการปัญหาสุขภาพในสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปและมีความซับซ้อนของโรคมากข้ึน (ส านัก
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2552: ออนไลน์) 

จากปัญหาของระบบบริการสาธารณสุขข้างต้นส่งผลให้ผู้ป่วยต้องประสบกับปัญหาความทุกข์
จากการใช้บริการของโรงพยาบาลรัฐซึ่งมีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะ
เป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้ป่วยต้องเข้ามาใช้บริการโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็ง เนื่องจากกระบวนการรักษา
โรคมะเร็งใช้ระยะเวลานานประกอบกับหลังจากได้รับการรักษาแล้ว ผู้ป่วยจ าเป็นต้องมาติดตามการ
รักษาอย่างต่อเนื่องอันเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการหายขาดจากโรคมะเร็ง เพราะเซลล์มะเร็งแม้ว่า
ได้รับการรักษาเต็มที่แล้ว แต่ก็ยังมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ าได้อีก ซึ่งโดยปกติแล้วระยะการติดตามอาการ
นั้นจะกระท าไปตลอดชีวิต ตรงจุดนี้จึงแสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายในกระบวนการรักษาโรคมะเร็ง
นอกเหนือจากการรักษาโดยวิธีหลัก อย่างการผ่าตัด ฉายรังสี หรือการใช้ยาเคมีบ าบัดที่มีราคา
ค่อนข้างสูงแล้ว ผู้ป่วยยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารักษาและติดตามอาการอยู่เสมอ โดยเฉพาะ
ผู้ป่วยที่อาศัยตามชนบทห่างไกลจากโรงพยาบาลรัฐ ซ้ าร้ายไปกว่านั้นผู้ป่วยบางกลุ่มที่มีรายได้ต่ า เมื่อ
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งแล้วจึงต้องพบกับความยากล าบากในการได้รับการรักษา รวมถึง
ความจ าเป็นต้องออกจากงานน ามาซึ่งการขาดรายได้  ประกอบกับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาที่เพ่ิม
มากขึ้นเรื่อยๆ ไม่นับรวมความทุกข์ที่กระทบไปยังคนรอบข้างอย่างคนในครอบครัว ที่ต้องคอยดูแล
และร่วมชะตากรรมไปกับผู้ป่วยตลอดระยะเวลาการรักษาอีกด้วย 

จึงเห็นได้ว่าภาวะความเจ็บป่วยจากโรคมะเร็งนอกจากจะสร้างความทุกข์ทรมานแก่ร่างกาย
และจิตใจแล้ว ยังมีส่วนเกี่ยวข้องในการสะท้อนสภาพปัญหาของระบบบริการสุขภาพของสังคมไทย ที่
จัดเป็นหนึ่งในประสบการณ์ความเจ็บป่วยทางสังคมที่ผู้ป่วยต้องเผชิญ แต่สิ่งเหล่านี้กลับถูกมองให้เป็น
เรื่องส่วนบุคคล อีกท้ังการแพทย์แผนปัจจุบันกลับไม่ได้ให้ความส าคัญต่อผลกระทบของความเจ็บป่วย
เหล่านี้ในระบบการรักษาเท่าที่ควร เพราะเน้นการรักษาตามขั้นตอนอันเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ 
ทีอ่าจไม่ได้ใส่ใจถึงความรู้สึก สังคมวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของผู้ป่วยมากนัก  

งานวิจัยชิ้นนี้จึงสนใจศึกษาความเจ็บป่วยที่มองไม่เห็นหรือนอกเหนือจากนิยามทาง
การแพทย์ น ามาซึ่งประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับ “ชีวิตและการเดินทางในยามที่มารักษาความเจ็บป่วย
ของผู้ป่วยโรคมะเร็ง” โดยมีสนามในการศึกษา คือ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช หนึ่งในโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิที่บริการรักษาคนไข้จากทั่วทุกสารทิศ โรงพยาบาลแห่งนี้จึงเป็นแหล่งรวบรวมคนไข้
จ านวนมากจนสะท้อนให้เห็นถึงภาพอุปสรรคของการเดินทางมารักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลรัฐ 
ประกอบกับการมีศูนย์มะเร็งระดับชาติที่รองรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งจากทุกพ้ืนที่ จึงเอ้ือต่อการ
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เข้าถึงตัวผู้ป่วยมะเร็งอันเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ซึ่งมีสาเหตุในการเลือกมาจากความร้ายแรง
และเรื้อรังของโรคดังกล่าวจะท าให้เห็นความทุกข์ของผู้ป่วยได้อย่างชัดเจน อีกทั้งการศึกษาถึงการ
เดินทางมารักษาพยาบาลของผู้ป่วยซึ่งเป็นเรื่องราวความเจ็บป่วยที่แฝงไปด้วยการเผชิญความทุกข์ใน
ช่วงเวลาของการเป็นผู้ป่วยมะเร็ง นับเป็นความเจ็บป่วยนอกเหนือจากจากโรคแต่เป็นความเจ็บป่วย
ทางสังคมที่ถูกละเลย ท าให้เกิดค าถามของการศึกษาที่ว่า ในการเดินทางมารักษาพยาบาลของผู้ป่วย
โรคมะเร็ง นอกจากความทุกข์จากโรคที่เป็นอยู่ ยังมีการปรากฏของความทุกข์ทางสังคมในรูปแบบใด
อีกบ้าง  

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

ศึกษาเรื่องราวชีวิตและการเดินทางมารักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความทุกข์ทางสังคมและท าความเข้าใจความทุกข์ทางสังคมที่เกิดขึ้น 

 

ค าถามของการศึกษา  

ชีวิตและการเดินทางของผู้ป่วยมะเร็งที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็น
อย่างไร ผู้ป่วยต้องเผชิญกับทุกข์ในด้านใดบ้างและความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นสัมพันธ์กับชีวิตของผู้ป่วย
อย่างไร 

 
สมมติฐานของการศึกษา 

โรคมะเร็งส่งผลเสียต่ออวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายอันก่อให้เกิดเป็นความเจ็บป่วย ซึ่งมะเร็ง
ถือเป็นโรคร้ายแรงชนิดหนึ่งที่ท าให้ชีวิตของคนธรรมดากลายสภาพเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ส่งผลให้ การ
ด าเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ด้วยการที่ผู้ป่วยต้องเตรียมรับมือกับภาวะความเจ็บป่วยทางร่างกายและ
จิตใจ รวมถึงการต่อรองกับคนรอบข้างทั้งจากคนในครอบครัวและที่ท างาน อีกท้ังระยะเวลาการรักษา
ที่ยาวนานท าให้ผู้ป่วยต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตและการเดินทางมา
รักษาพยาบาลหรือการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข ทั้งนี้ความทุกข์ของผู้ป่วยจึงไม่ได้เกิดจาก
อาการของโรคเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความทุกข์ทางสังคมร่วมด้วย 
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ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตเชิ ง พ้ืนที่   โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  แขวงคลองถนน เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร โดยสาเหตุที่เลือกโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเป็นพ้ืนที่ในการศึกษา 
เนื่องจากโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลตอนบน ที่มีศักยภาพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยขั้นบาดเจ็บรุนแรงหรือมีโรคเรื้อรัง
ซับซ้อน โดยรับบริการประชาชนจากทั่วทุกสารทิศประเทศไทย อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 10 ของ
ศูนย์มะเร็งระดับชาติ ที่ได้จัดตั้งขึ้นและเป็นเพียงศูนย์เดียวที่ตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือของ
กรุงเทพมหานคร แต่ทั้งนี้ด้วยข้อจ ากัดทางพ้ืนที่สนามในการศึกษาซึ่งได้แต่เพียงใน
โรงพยาบาลเท่านั้น เนื่องจากการเดินทางไปเก็บข้อมูลยังบ้านผู้ป่วยพบปัญหาด้านระยะทาง
ค่าใช้จ่าย รวมถึงระยะเวลาในการเก็บข้อมูลที่มีอย่างจ ากัด จึงส่งผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงโครงสร้างที่ได้แต่เพียงมิติด้านระบบสาธารณสุข ระบบภายในโรงพยาบาล และเศรษ
ฐานะของผู้ป่วย ซึ่งการวิเคราะห์ความทุกข์ทางสังคมในมิติอ่ืนๆ อาจมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอ 

2. ขอบเขตเชิงประชากร  ศึกษากลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งเรื้อรัง ระยะรักษาตัวที่ต้องมารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชตามการนัดของแพทย์ โดยมีระยะนัดไม่เกิน 3 เดือน ผ่านการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน 10 คน รวมถึงการพูดคุยกับผู้ดูแลหรือญาติผู้ป่วย และบุคลากร
ทางการแพทย์ร่วมด้วย เพ่ือให้ทราบถึงความทุกขท์างสังคมของผู้ป่วยมะเร็งมากยิ่งขึ้น 

3. ขอบเขตเชิงเนื้อหา งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาความทุกข์ทางสังคมผ่านเรื่องราวของชีวิตและ
การเดินทางมารักษาความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพ่ือท าความเข้าใจถึงความทุกข์ของ
ผู้ป่วยที่นอกเหนือจากอาการของโรคมะเร็ง แต่เป็นภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นโดยปัจจัย
แวดล้อมทางสังคม ซึ่งพิจารณาจากการสัมภาษณ์และพูดคุยเชิงลึกเกี่ยวกับชีวิตและการ
เดินทางมารักษาพยาบาล เพ่ือให้ทราบถึงความทุกขท์างสังคมว่ามีรูปแบบใดบ้าง  

 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง “ชีวิตและการเดินทางในยามที่มารักษาความเจ็บป่วย ของผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 

1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยการ
ค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร หนังสือ บทความวิชาการ เว็บไชต์ทางอินเทอร์เน็ตที่
น่าเชื่อถือในข้อมูลของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับนิยามโรคมะเร็ง 
ความเจ็บป่วยจากโรคมะเร็ง เรื่องเล่าประสบการณ์ความเจ็บป่วย แนวคิดและงานศึกษาที่
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สะท้อนถึงความทุกข์ทางสังคม รวมถึงประเด็นใกล้เคียง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
ต่อไป 

2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการท างานภาคสนามทางมานุษยวิทยาด้วยวิธีการ
สังเกตการณ์ประกอบกับการพูดคุยและสัมภาษณ์ เชิงลึกในกลุ่มประชากรตัวอย่าง ซึ่ง
นอกจากจะมีการสัมภาษณ์ผู้ป่วยโรคมะเร็งภายในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชแล้ว ในบาง
รายอาจมีการติดตามพูดคุยถึงเรื่องราวชีวิตและความเจ็บป่วยเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการ
เดินทางมารักษาในโรงพยาบาล เพ่ือให้ทราบถึงความทุกข์ทางสังคมของแต่ละบุคคล ซึ่งมี
เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ การจดบันทึก การอัดเสียง การถ่ายภาพสถานที่ ทั้งนี้ได้ท าเรื่อง
ขออนุญาตเก็บข้อมูลและผ่านการรับรองโดยผู้อ านวยการโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

3. การจ าแนกและวิเคราะห์ข้อมูล คือ การรวบรวมและจ าแนกข้อมูล ที่ได้จากการค้นคว้าข้อมูล
เบื้องต้น การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึก น าไปสู่การวิเคราะห์ผ่านแนวคิดความทุกข์
ทางสังคมและสรุปรวบรวมข้อมูลที่ได้มา โดยมีการแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ได้ ดังนี้ 
- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็งและการรักษาโรคมะเร็ง  
- เรื่องราวประสบการณ์ความเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง   
- งานวิจัยที่ว่าด้วยความทุกข์ทางสังคม (Social suffering)  
จากนั้นจึงน าข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์และสรุปผลต่อไป 

 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ท าให้เข้าใจประสบการณ์ความเจ็บป่วยผ่านการเดินทางมารักษาพยาบาล รวมถึงท าความ
เข้าใจต่อความเจ็บป่วยที่เกิดจากความทุกข์ทางสังคม โดยคาดหวังว่าข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้จะช่วย
เปิดมุมมองประสบการณ์ความเจ็บป่วยอีกด้านเพ่ือสร้างความเข้าใจในความทุกข์ทางสังคม อีกท้ังเป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของไทยได้ต่อไป 

 

ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน 

การศึกษาเรื่องชีวิตและการเดินทางในยามที่มารักษาความเจ็บป่วย ของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การลงพ้ืนที่ภาคสนามรวมถึงการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเก็บข้อมูล รวมระยะเวลาทั้งหมด 10 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 จนถึง
เดือน พฤษภาคม 2562 โดยมีแผนการด าเนินงานดังนี้ 
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สิงหาคม 2561 – ตุลาคม 2561 - ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ 
วารสาร บทความวิชาการ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
- ก าหนดขอบเขตการศึ กษา /ระยะ เวลา
ด าเนินงาน/สถานที่/ระเบียบวิธีการวิจัย /
วัตถุประสงค์/ตั้งสมมติฐานการศึกษา/ก าหนด
แนวคิดทฤษฎีและประโยชน์ของงานวิจัย 

ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561 - เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
อย่างไม่เป็นทางการและทางการ รวมถึงการ
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 

มกราคม 2562 – เมษายน 2562 น าข้อมูลทั้งหมดจัดจ าแนก เรียบเรียง และ
ตีความ 

เมษายน 2562 – พฤษภาคม 2562 วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ชีวิตความเจ็บป่วย คือ เรื่องราวของชีวิตในช่วงเวลาการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง ซึ่งมีผล
ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันในทุกๆ ด้าน  

2. การเดินทาง 
- ความหมายนัยตรง คือ การเดินทางของผู้ป่วยจากบ้านไปยังโรงพยาบาลโดยรถ

ส่วนตัวหรือการใช้บริการขนส่งสาธารณะ  
- ความหมายโดยนัย คือ การเดินทางของผู้ป่วยในเส้นทางการรักษาพยาบาล ที่

ต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาตั้งแต่เริ่มป่วยจนการเข้าถึงสถานพยาบาล 
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กรอบคิดในการศึกษา  

 

 

   

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เศรษฐกิจ ระบบบริการสาธารณสุข ครอบครัว อาชีพ + การท างาน 

ผู้ป่วย 

ความทุกข์ทางสังคม 

ชีวิตและการเดินทาง 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาเรื่อง ชีวิตและการเดินทางในยามที่มารักษาความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือท าความเข้าใจความทุกข์ทางสังคมของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ศึกษา
ได้ค้นคว้าและท าความเข้าใจในกรอบแนวคิดหลักคือ ความทุกข์ทางสังคม (social suffering) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

แนวคิดความทุกข์ทางสังคม (social suffering) 

 แนวคิดความทุกข์ทางสังคมเป็นที่ได้รับความสนใจในแวดวงมานุษยวิทยา โดยเฉพาะสาขา
มานุษยวิทยาการแพทย์ ซึ่งมีความสนใจเกี่ยวกับความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความทุกข์
ทางสังคม (social suffering) มาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1990s  โดยหนึ่งในนักมานุษยวิทยาผู้ที่สนใจ
ประเด็นดังกล่าวอย่าง Paul Farmer ได้ตั้งประเด็นว่าความทุกข์นั้นให้ค าจ ากัดความไม่ได้ เพราะ
ขึ้นอยู่กับการให้ความหมายในความเจ็บป่วยซึ่งมีความแตกต่างกันตามแต่ละบุคคล จึงไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นกราฟหรือสถิติตัวเลขได้ (บุญเลิศ วิเศษปรีชา, 2559: 113)  

Arthur Kleinman นักมานุษยวิทยาทางการแพทย์ที่เป็นผู้ขยายความสนใจจากปรากฏการณ์
แห่งความทุกข์ทรมานของแต่ละบุคคลและความเจ็บป่วยจากวัฒนธรรมสมัยนิยม การแพทย์พ้ืนบ้าน 
และมุมมองต่อความทุกข์ทางสังคม ซึ่งการแสดงออกของความทุกข์ทางสังคมจะแตกต่างกันไปในแต่
ละท้องถิ่นและแสดงถึงประสบการณ์ความทุกข์ในหลายรูปแบบ เช่น ขั้นตอนความเจ็บปวด ความ
โศกเศร้า ประสบการณ์การเจ็บป่วย และอิทธิพลทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการความเจ็บป่วย โดย
ประสบการณ์ของความทุกข์อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลกซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ความ
ทันสมัย ส่งผลต่อระบบจริยธรรมจนกลายเป็นเรื่องปกติทางสังคม (Mondha Kengganpanich, 
2547: 28-30) 

โดยความทุกข์ทางสังคมเป็นปัญหาอันเกิดจากการให้ความส าคัญกับโครงสร้างทางสังคมที่มี
ผลต่อความทุกข์ทรมาน ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของอ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ระดับมหภาคในยุคที่ทุนนิยมโลกาภิวัตน์ก าลังเฟ่ืองฟู เกิดปัญหาช่องว่างทางเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหา
การตายก่อนวัยอันควร อาจมีสาเหตุมาจากความยากจน ซึ่งองค์การอนามัยโลกเห็นว่าความยากจน
เปรียบเป็นมือสังหารและผู้ร้ายที่ท าให้ผู้คนบาดเจ็บล้มตาย แต่ไม่ใช่ความยากจนเพียงอย่างเดียวที่ท า
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ให้เกิดอันตรายถึงตาย แต่ยังมีการเหยียดสีผิว อคติทางชาติพันธุ์ ฯลฯ ที่ส่งผลให้เกิดความยากจนและ
ท าให้ผู้คนมีสุขภาพท่ีย่ าแย่ได้เช่นกัน (นวพรรณ สามไพบูลย, 2553: 7)  

ความทุกข์ทางสังคมเป็นองค์ประกอบหลักของเศรษฐกิจการเมืองแบบสากลและกลายเป็น
ภาวะปกติ หรือสภาพธรรมชาติที่ไร้ซึ่งอ านาจในการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจการเมือง ซึ่ง
กระบวนการทางการเมืองและบางสมาคมวิชาชีพมีอิทธิพลต่อการตอบสนองความทุกข์ยาก เช่น  
Medicalization ระบุถึงสถาบันและกลุ่มที่เข้าร่วมการแข่งขันเพ่ือควบคุมทางการแพทย์ของรัฐ เพ่ือ
ประโยชน์ในการควบคุมบุคลากรและเครือข่ายของตน แต่กระบวนการทางการเมืองและนโยบาย
สาธารณะที่เกิดขึ้น เป็นการสร้างความทุกข์ทรมานทางสังคมโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจซึ่งส่งผลกระทบให้
เกิดความทุกข์ยากท่ีรุนแรงแก่ผู้คน (Mondha Kengganpanich, 2547: 28-30)  

ดังนั้นความทุกข์จากความเจ็บป่วยทางสังคม จึงเป็นการบ่งชี้ถึงความไม่ก้าวหน้า ไร้อ านาจ 
และผลกระทบจากความสูญเสียเนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึงเป็นดัชนีเชิงศีลธรรม 
(moral indicator) ของความเจ็บป่วยทางวัฒนธรรมหรือสังคมด้วย (Kleinman 1999: 391 อ้างถึง
ใน นวพรรณ สามไพบูลย, 2553: 7) ความทุกข์จากการเจ็บป่วยของปัจเจกชนจึงไม่ใช่ประเด็นการ
เจ็บป่วยจากเชื้อโรคหรือการเจ็บป่วยในตัวมันเอง อีกทั้งไม่ใช่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่ปัจเจกบุคคลต้อง
เผชิญด้วยตัวเอง แต่ความจริงแล้วความทุกข์จากการเจ็บป่วยของคนเรานั้นเป็นผลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมโดยมาจากปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นบริบทรอบข้างผู้ป่วยเหล่านั้น 
(อรัญญา ศิริผล, 2554: 15) แนวคิดความทุกข์ทางสังคม (social suffering) จึงเป็นการศึกษาและท า
ความเข้าใจถึงความทุกข์ที่นอกเหนือจากความทุกข์ทางกายอันเนื่องมาจากโรคภัย แต่เป็นความทุกข์
จากการกระท าของโครงสร้างสังคมโดยรอบและส่งผลต่อปัจเจกผ่านเรื่องราวความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น  

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

จากการสืบค้นเอกสารงานวิจัยในบทความวิชาการ วารสาร และวิทยานิพนธ์ต่างๆ เพ่ือน ามา
เป็นข้อมูลประกอบงานวิจัยเรื่อง “ชีวิตและการเดินทางในยามที่มารักษาความเจ็บป่วยของผู้ป่วย
โรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช”  สามารถแบ่งงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มงานศึกษาวิจัยเรื่องความทุกข์ทางสังคมและกลุ่มงานศึกษาวิจัยว่าด้วยเรื่องความเจ็บป่วยที่
เกี่ยวเนื่องจากการเป็นโรคมะเร็ง 

วรรณกรรมว่าด้วยความทุกข์ทางสังคม 

ความทุกข์ทางสังคม คือ ความทุกข์หรือความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการกระท าของ
โครงสร้างทางสังคม ซึ่งเป็นภาวะความเจ็บป่วยที่แตกต่างจากแบบจ าลองค าอธิบายของแพทย์ ที่
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เรียกว่า ‘โรค’ (disease) อันมาจากความผิดปกติของกลไกภายในร่างกาย แต่เป็น ‘ความเจ็บป่วย’ 
(illness) ที่เกิดจากความผิดปกติตามการรับรู้หรือประสบการณ์ความเจ็บป่วยที่ผู้ป่วยตีความหรือให้
ความหมาย (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. 2549: 19) โดยสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยประเภทนี้จึงมิ
ใช้ความเจ็บป่วยจากตัวโรคแต่มาจากปัจจัยทางสังคม ซึ่งล้วนเป็นการสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่
ผู้ป่วยเป็นอย่างมาก  

โดยความทุกข์ทางสังคมนั้นมีปฏิสัมพันธ์กับประสบการณ์ความเจ็บป่วยร่วมด้วย เห็นได้จาก
งานวิจัยเรื่อง ประสบการณ์ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าเรื้อรัง ของ สศิธร ปัทม
เมธิน (2551) ที่มีการศึกษาโดยใช้แนวคิดของ Pierrel (2003) ที่ว่า กรอบแนวคิดประสบการณ์ความ
เจ็บป่วย คือ การอธิบายความคิดหรือการให้ความหมายของประสบการณ์ความเจ็บป่วยของแต่ละ
บุคคล มีผลมาจากจินตนาการ ความรู้สึก การตีความ ซึ่งเน้นถ่ายทอดเรื่องราวของตราบาป ความ
ละอาย หรือการสูญเสียตัวตน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยส าคัญอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น ตัวแปรทางสังคม อายุ 
เพศ ระดับทางสังคม สิ่งแวดล้อม ความเชื่อเรื่องสุขภาพ ฯลฯ อีกทั้งกลวิธีปรับตัวในชีวิตประจ าวัน 
เนื่องจากการเจ็บป่วยจะส่งผลต่อความไม่แน่นอนในชีวิตผู้ป่วยและคนใกล้ชิด อีกทั้งยังคุกคามการใช้
ชีวิตให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป เช่น การตีตราทางสังคม การลาออกจากงาน การแยกตัวจากสังคม 
เป็นภาระครอบครัว เป็นต้น ผู้ป่วยจึงต้องมีการปรับตัวและแสวงหาการช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน 
นอกจากนี้ความเจ็บป่วยเรื้อรังยังมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างเชิงสังคมที่ส่งผลกระทบให้เกิดการ
เจ็บป่วยอีกด้วย ประสบการณ์ความเจ็บป่วยจึงเป็นเรื่องของการให้ความหมายของแต่ละบุคคลซึ่งเป็น
สิ่งที่อยู่ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมรอบตัวที่มีโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมก ากับอยู่เสมอ   

การศึกษาประสบการณ์ความเจ็บป่วยของบุคคลหนึ่ง จึงแฝงไปด้วยความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบทางสังคมในหลากหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ครอบครัว ฯลฯ ซึ่งส่งผล
กระทบในทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ป่วย เช่น การกระท าของรัฐกับนายทุน ความละเลยของ
การแพทย์ หรือการปฏิบัติของคนรอบข้างต่อผู้ป่วยซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากคนปกติและเป็นไปในเชิง
ลบเสียส่วนใหญ่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทางสังคมของผู้ป่วย ผู้ศึกษาจึง
ได้ท าการจัดกลุ่มงานวิจัยเกี่ยวกับความทุกข์ทางสังคมไว้ดังนี้ 

1. ความทุกข์จากความรุนแรงของโครงสร้างสังคม 

จากงานวิจัยของ นวพรรณ สามไพบูลย์ (2553) ในการศึกษาผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรังกับความ
เจ็บป่วยของสังคมไทย ได้น าเรื่องเล่าความเจ็บป่วยรวมถึงประสบการณ์ชีวิตทางสังคมของผู้ป่วยพิษ
สุราเรื้อรัง อีกท้ังปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ที่น าไปสู่การเกิดโรคและอาการเรื้อรังของโรค 
เพ่ือหาค าตอบว่าท าไมผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรังส่วนใหญ่ในสังคมไทยจึงไม่สามารถเลิกดื่มสุราและพ้นจาก
โรคพิษสุราเรื้อรังได้ จนพบว่าความเจ็บป่วยของผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรังไม่ได้เกิดจากการกระท าของผู้ป่วย
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แต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังสัมพันธ์อยู่กับความเจ็บป่วยของสังคม อันเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของสุรา ที่รัฐร่วมมือกับกลุ่มทุนรายใหญ่ผูกขาดธุรกิจดังกล่าว 
ส่งผลให้สุราแพร่กระจายสู่พ้ืนที่ทางสังคมวัฒนธรรม นอกจากนี้การพยายามขยายตลาดการบริโภค
สุรา ยังท าให้ภาพตัวแทนของผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรังอยู่ในสถานะชายขอบ เนื่องจากสุราไม่ใช่สิ่งผิด
กฎหมาย การติดสุราเรื้อรังจึงไม่ใช่ปัญหาทางการแพทย์หรือวิกฤตร้ายแรงที่รัฐต้องเร่งแก้ไข ผู้ป่วยพิษ
สุราเรื้อรังจึงไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางการแพทย์เท่าที่ควร อีกทั้งการที่ครอบครัวรับรู้เรื่องราว
ความเจ็บป่วยจากวาทกรรมทางการแพทย์และปฏิบัติต่อคนในครอบครัวที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังใน
ฐานะผู้ป่วยและมองว่าผู้ป่วยขาดวินัย ไม่เชื่อฟัง ไม่อยากหาย หรือเป็นปัญหา ไม่สามารถควบคุม
ตนเองได้ ไร้ความสามารถที่จะแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันโดยวิธีการอ่ืนๆ ที่ไม่เป็นภัยต่อตนเอง 
ประกอบกับการกระท าจากครอบครัวในบางกรณีอาจส่งผลให้ผู้ป่วยรู้สึกแปลกแยก โดดเดี่ยวจาก
ครอบครัว ชุมชน และสังคม  

ความเจ็บป่วยพิษสุราเรื้อรังจึงไม่ได้เป็นเรื่องของปัจเจกชนเท่านั้น เนื่องจากความเจ็บป่วยนี้
ไปสัมพันธ์กับผู้อ่ืนทั้งในครอบครัว ชุมชน และสังคม นอกจากนี้ความเจ็บป่วยยังแสดงถึงความไร้
ระเบียบทางศีลธรรมสังคมที่ผู้ป่วยมีประสบการณ์ร่วมกัน ดังนั้นความทุกข์จากความเจ็บป่วยของ
ปัจเจกชนจึงเป็นความเจ็บป่วยของสังคมนั่นเอง 

รวมถึงงานศึกษาของ Paul Farmer (1997)  ที่ใช้วิธีการศึกษาจากประสบการณ์ความ
เจ็บป่วย ความทุกข์ที่ชาวไฮติเผชิญในชีวิตประจ าวัน ว่าประสบการณ์เหล่านี้ล้วนมีที่มาจากปัญหาทาง
โครงสร้างสังคม ความทุกข์ของชาวไฮติเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาเอดส์ ได้เชื่อมโยงให้เห็นว่า ความ
รุนแรงทางโครงสร้างในสังคมไฮติ เช่น ความยากจน ปัญหาการเมือง อคติทางเชื้อชาติ ท าให้ความ
ทุกข์แทรกซึมอยู่ในประสบการณ์ของบุคคล  

จากตัวอย่างชีวประวัติของนาง Acephie Joseph ที่แสดงให้เห็นว่าการติดเชื้อ HIV ไม่ใช่
เรื่องของความโชคร้ายหรือความบังเอิญ หากแต่เป็นผลทางตรงและทางอ้อมจากน้ ามือมนุษย์ผู้มี
อ านาจในการกระท าต่อชีวิตมนุษย์ด้วยกัน และสะท้อนถึงความทุกข์ทางสังคมผ่านความเจ็บไข้ได้ป่วย
ของคนที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงเชิงโครงสร้าง จากการที่ชาวนาไฮติในหมู่บ้านเคย์ (key) ในหุบเขา
อาร์ติโบไนท์ (Artibonite Valley) ที่นาง Joseph อาศัยอยู่ ชุมชนแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของที่
ราบลุ่มริมแม่น้ าที่ชาวบ้านใช้ท าการเกษตรเพ่ือหาเลี้ยงชีพ ในเวลาต่อมาหมู่บ้านเคย์กลับได้รับ
ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ท าให้หมู่บ้านเคย์ถูกน้ าท่วมภายหลังการก่อสร้าง ชาวบ้านจึงต้องอพยพออกไป
จากท่ีท ากินเดิม ไปอาศัยบนเนินเขาหินแห้งแล้งท าการเพาะปลูกล าบาก การสร้างเขื่อนท าให้พวกเขา
ต้องสูญเสียทรัพย์สิน บ้านเรือน ผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลให้คนในชุมชนมีฐานะความเป็นอยู่ที่แย่
ลง สะท้อนให้เห็นว่าการที่ผู้คนจากชุมชนเคย์ในไฮติเกิดความยากล าบาก ความทุกข์ทน และ
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กลายเป็นเหยื่อของความรุนแรงเชิงโครงสร้างนั้นเป็นผลมาจากนักการเมืองและข้าราชการ (Farmer, 
1997: 264 อ้างถึงใน อรัญญา ศิริผล และ เสถียร ฉันทะ, 2552: 19)  

โครงสร้างส่วนบนจึงกลายเป็นตัวการส าคัญที่ก่อให้เกิดความทุกข์ของผู้คนและน ามาซึ่งความ
เจ็บป่วยทางสังคม อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้คนบางกลุ่มไร้ซึ่งอ านาจในการต่อรอง เห็นได้จากงานของ 
Nancy Scheper Hughes ที่พยายามท าความเข้าใจเกี่ยวกับการด ารงอยู่และการผลิตซ้ าความรุนแรง 
โดยมีการเสนอแนวคิดความรุนแรงในชีวิตประจ าวัน ที่ไม่ได้หมายถึงความรุนแรงทางกายภาพที่
เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน แต่หมายถึงการที่สถาบันทางสังคมท าให้ความรุนแรงที่กระท าต่อร่างกายและ
ชีวิตมนุษย์เป็นเรื่องปกติในชีวิต ท าให้คุณค่าในชีวิตของผู้ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงถูกมองข้าม 
Scheper Hughes ได้เล่าถึงเรื่องการเสียชีวิตของเด็กเล็กในหมู่บ้านชนบททางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของบราซิล จากภาวะความหิวโหยและการขาดสารอาหาร แต่การสูญเสียกลับถูกท าให้เป็นเรื่องปกติ 
เช่น โบสถ์ให้ค าอธิบายว่าเด็กเหล่านี้ที่ตายไปเป็นนางฟ้าตัวน้อยๆ ในขณะที่นักการเมืองท้องถิ่นก็
แสดงท่าทีกรุณาด้วยการบริจาคหีบศพเล็กๆ ส าหรับเด็กน้อย ทั้งหมดนี้ท าให้การตายของเด็กเป็นเรื่อง
ที่ยอมรับได้ โดยไม่มีการพิจารณารากเหง้าเชิงโครงสร้างการตายของเด็กเลย (Nancy Scheper 
Hughes,1992 อ้างถึงใน บุญเลิศ วิเศษปรีชา, 2559: 114-115) 

นอกจากนี้บทความ สมุฏฐานทางสังคมกับโรคยานุวัตร ของ ประชาทิป กะทา (2549) ได้
กล่าวถึงอิทธิพลของสังคมวัฒนธรรมที่มีผลต่อสุขภาพของบุคคลและหยิบยกแนวคิดของ Arthur 
Kleinman (1896) เกี่ยวกับ สมุฎฐานทางสังคม (social origins) ของการเจ็บป่วยหรือสาเหตุทาง
สังคมที่ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วย ทั้งในระดับมหภาค เช่น เศรษฐกิจ สังคมการเมือง และนิเวศวิทยา 
กับระดับจุลภาพที่ก าหนดโดยกฎระเบียบทางวัฒนธรรม ท าให้บุคคลบางกลุ่มตกอยู่ภายใต้ความ
กดดันทางสังคม โดยจากกรณีการศึกษาของ Kleinman ได้ยกตัวอย่างสังคมจีนในยุคปฏิวัติวัฒนธรรม
ที่น ามาซึ่ง ความเครียด ความภาคภูมิใจในตัวเองลดลง พฤติกรรมบางอย่างถูกปิดก้ันโดยรัฐ การเข้าถึง
ทรัพยากรส่วนบุคคลอย่างจ ากัด รวมถึงการถูกกดขี่จากผู้มีอ านาจ ส่งผลให้เกิดความเครียดและ
กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม แสดงให้เห็นว่าภาวะความเจ็บป่วยมีความสัมพันธ์กับ
ระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ซึ่งการศึกษาถึงระบบวัฒนธรรมท้องถิ่นและโครงสร้ าง
ทางสังคมอย่างลึกซึ้ง จะท าให้เกิดความเข้าใจรากฐานที่แท้จริงของการเจ็บป่วยได้  

การท าความเข้าใจประสบการณ์เบื้องลึกของผู้ป่วยจะท าให้เข้าใจถึงความเจ็บป่วยทางสังคม
ได้ตรงจุด โดยการวิเคราะห์ผ่านแนวคิดความทุกข์ทางสังคม  เห็นได้จากงานศึกษาความทุกข์ทาง
สังคมและการปรับตัวของผู้หญิงมอแกลนหลังภัยพิบัติสึนามิของ วรัญญา เกื้อนุ่น (2554) โดยใช้
แนวคิดว่าด้วยความทุกข์ทางสังคม (social suffering) ในการศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ทุกข์และยุทธวิธีจัดการกับความทุกข์ผ่านประสบการณ์อารมณ์ความรู้สึกของผู้หญิงมอแกลนที่สูญเสีย
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ลูกและ/หรือพ่อแม่จากคลื่นสึนามิ เพ่ือให้มองเห็นภาพความซับซ้อนของความทุกข์ที่ผู้หญิงมอแกลน
ต้องเผชิญ เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวท าให้ไม่พิจารณาความทุกข์ในฐานะเรื่องของปัจเจกแต่เพียงอย่าง
เดียว แต่ท าให้เห็นว่าทั้งปัจเจกและกระบวนการทางสังคมต่างๆ มีส่วนเข้ามาก ากับหรื อจัดระบบ
ความหมายของความทุกข์ซึ่งกันและกันด้วย กระบวนการทางสังคมต่างๆ เช่น การท าให้เป็นเรื่องปกติ 
การตอกย้ าให้เกิดความอาย การท าให้เป็นเรื่องทางการแพทย์ การลดความเป็นส่วนตัว และการท าให้
เสียขวัญ ฯลฯ กระบวนการทางสังคมเหล่านี้ท าให้พ้ืนที่ทางอารมณ์ความรู้สึกของผู้หญิงที่สูญเสียนั้นมี
ขนาดเล็กลงหรือถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนที่ของคนอ่ืนในระดับชุมชนและสังคม  ซึ่งประสบการณ์
ความทุกข์ทางสังคมของผู้หญิงมอแกลนมีความเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบต่างๆ 
ทั้งกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่มีแง่มุมของความเหลื่อมล้ าและทับซ้อนกันซึ่งท าให้
ผู้หญิงมอแกลนเหล่านี้ตกอยู่ในภาวะความเป็นชายขอบ ทั้งทางเพศภาวะ ชนชั้น และมิติทางชาติพันธุ์ 
โดยปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคมท าให้ผู้คนบางกลุ่มตกเป็นเหยื่อของการความรุนแรง 

มีการศึกษาเพ่ิมเติมจากงานของ Nancy Scheper-Hughes (1992) ที่ว่าด้วยเรื่องความ
รุนแรง การกดขี่ และสภาวะทางสุขภาพในชุมชนแออัดประเทศบราซิล ปัญหาสุขภาพอนามัยในพื้นที่
เกิดจากความไม่เป็นธรรมและโครงสร้างทางสังคมที่เอารัดเอาเปรียบ ท าให้ผู้คนจ านวนมากอยู่ใน
ภาวะอดอยาก เกิดความเครียดสูง ประกอบกับอัตราการตายของมารดาและทารก รวมถึ งอัตราการ
ป่วยและตายของประชากรโดยทั่วไปอยู่ในระดับที่สูง ซึ่งค่านิยมที่สังคมสร้างขึ้นท าให้ความรุนแรงและ
การกดขี่กลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจ าวัน รวมไปถึงสถาบันทางการแพทย์ยังมีส่วนในการสร้าง
ทัศนคติดังกล่าวยังมีอยู่ในสังคม จากกรณีของชาวสลัมในบราซิลเจ็บป่วยทางจิตซึ่งเกิดจากการบีบคั้น
ทางสังคมที่รุนแรงประกอบกับปัญหาความอดอยากที่ต้องเผชิญ แต่สถาบันการแพทย์กับรักษาด้วย
การมอบยากล่อมประสาทแก่ผู้คน ท าให้เกิดการตีตราว่าปัญหาของความอดอยากและการเอารัดเอา
เปรียบเป็นโรคทางจิตที่เกิดจากตัวผู้ป่วยเอง ท าให้สาเหตุของความทุกข์ที่มาจากโครงสร้างทางสังคมที่
ไม่เป็นธรรมยังคงด ารงอยู่ในสังคม การแพทย์จึงมีส่วนในการผลิตซ้ าความทุกข์ทางสังคม (ประชาธิป 
กะทา, 2549: 76-77)  

2. ความทุกข์ท่ีเกิดจากวาทกรรมทางการแพทย์ 

มาลี สิทธิเกรียงไกร (2551) ได้ศึกษาถึงประสบการณ์ชีวิตและความเจ็บป่วย  ของชาว
กะเหรี่ยงโปว์ หมู่บ้านคลิตี้ล่าง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จากการปนเปื้อนตะกั่วในล า
ห้วยคลิตี้ล่าง ซึ่งสาเหตุมาจากการที่รัฐให้สัมปทานแก่นักการเมืองท้องถิ่นที่มีอ านาจในการประกอบ
กิจการโรงถลุงแร่ด้านบนของล าห้วยคลิตี้ล่างและปล่อยสารตะกั่วลงในล าห้วยที่ ชาวบ้านใช้ในการ
อุปโภคบริโภค ท าให้ชาวบ้านเกิดอาการเจ็บป่วยจากสารตะกั่วตกค้างที่ไหลมาตามล าน้ า โดยการ
แก้ปัญหาของรัฐคือการส่งแพทย์เข้ามารักษา ซึ่งไม่ได้เป็นการแก้ไขอย่างตรงจุดแต่กลับเป็นการผลิต



16 
 

   
 

ซ้ าความทุกข์ทางสังคมของชาวบ้านที่มาจากกระบวนการเยียวยาการวินิจฉัยความเจ็บป่วย ด้วยการ
สร้างนิยามความเจ็บป่วยของชาวกะเหรี่ยงผ่านปริมาณตะกั่วในเลือด เกิดการลดทอนสาเหตุของความ
เจ็บป่วยให้เป็นปัญหาพฤติกรรมในระดับปัจเจก เช่น หากประชาชนใช้น้ าที่ปราศจากตะกั่วหรือการ
ล้างอาหารให้สะอาดก่อนรับประทานก็จะช่วยให้ลดปริมาณตะกั่วในเลือดให้ต่ าลงได้ ซึ่งพฤติกรรมที่
เหมาะสมเหล่านี้ล้วนเป็นการแก้ไขปริมาณตะกั่วในร่างกายจากค าแนะน าของแพทย์ ชุดความรู้ของ
แพทย์ดังกล่าวได้เข้าไปลดทอนความจริงเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของชาวบ้าน ที่ต้องรับผิดชอบการ
แก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่ต้องมีปฏิบัติการใดๆ ท าให้ชาวบ้านไร้อ านาจใน
การนิยามความเจ็บป่วยของตนเอง ซึ่งเป็นการผลิตซ้ าความทุกข์เชิงสังคมของชาวกะเหรี่ยงคลิตี้ 

สอดคล้องกับการศึกษาของ Veena Das (1999) ที่ได้วิเคราะห์ความทุกข์เชิงสังคม จาก
ความทุกข์ของชาวโบพาล จากการที่ศาลและราชการสร้างนิยามให้ชาวโบพาลว่าเป็นคนจนและคนไร้
ความสามารถ ดังนั้นพวกเขาจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องยอมรับว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่คู่กับคนจน ประกอบ
กับการวินิจฉัยทางการแพทย์ในปัญหาสุขภาพของเหยื่อชาวโบพาลว่าเป็นผลจากโรคขาดสารอาหาร
หรือการที่ผู้สูงอายุบางคนเสียชีวิตการท างานของปอดที่ผิดปกติ รวมถึงเหยื่อที่วิ่งหนีแก๊สรั่วจนกระทั่ง
เสียชีวิตก็เพราะปอดขยายตัวเร็วเกินไป กลายเป็นวาทกรรมที่สร้างขึ้นเพ่ือให้เหยื่อยอมรับว่า  ความ
เจ็บป่วยที่ต้องเผชิญไม่ได้เป็นผลจากการสูดดมเอาแก๊สรั่วเข้าไป แต่มีสาเหตุมาจากความบกพร่องของ
อวัยวะหรือโรคที่มีอยู่ก่อนแล้ว ส่งผลให้เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายไม่สามารถอ้างสิทธิเกี่ยวกับความเจ็บป่วย
ว่ามาจากการรั่วไหลของแก๊สนั้นได้ เนื่องจากไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างความเจ็บป่วยที่มา
จากแก๊สรั่วออกจากประวัติความเจ็บป่วยเดิมของผู้คน แสดงให้เห็นว่าปฏิบัติการวาทกรรมทาง
การแพทย์และราชการ ได้เข้าไปผลิตซ้ าความทุกข์ของชาวโบพาล ส่งผลให้เหยื่อหรือผู้ประสบภัยอยู่
ในสภาวะที่ไร้อ านาจและท าให้ความทุกข์กลายเป็นสิ่งปกติในชีวิตประจ าวัน (Das 1999: 156 อ้างถึง
ใน มาลี สิทธิเกรียงไกร, 2551: 44-45) 

ทั้งนี้มีงานบางส่วนได้ฉายภาพของผู้ป่วยที่ต้องการลดปัญหาจากความเจ็บป่วยทางสังคมที่
เกิดขึ้นด้วยความสามารถของตน ในงานของ ชิเกฮารุ ทานาเบ (2551) เรื่อง “ชุมชน” กับ “การ
ปกครองชีวญาณ”: กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีในภาคเหนือของประเทศไทย ได้ให้มุมมองด้านหนึ่งของ
ผู้ป่วย HIV บางกลุ่มที่มีความพยายามในการด ารงไว้ซึ่งการมีชีวิตและสุขภาพที่ดีของตนเองเมื่อเผชิญ
กับความเจ็บป่วยและความทุกข์ภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของระบบสาธารณสุข อธิบาย
ถึงผลกระทบจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดการสาธารณสุขซึ่ งก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างอ านาจของการแพทย์ที่เป็น ‘ระบบการแพทย์สมัยใหม่’ จากวัฒนธรรมตะวันตก กับ 
‘ระบบการแพทย์แผนพ้ืนบ้าน’ ที่ได้รับอิทธิพลจากเงื่อนไขสังคมวัฒนธรรมของตนเอง โดยที่ผู้ติดเชื้อ 
HIV และผู้ป่วยเอดส์ได้สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ช่วยเหลือกันเองขึ้นในการด ารงชีวิตและการมีสุขภาพที่ดี
ของปัจเจกชน ในขณะที่ต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยและความทุกข์ภายใต้สถานการณ์ที่มีการ
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เปลี่ยนแปลงของระบบการจัดการสาธารณสุข โดยการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพที่มีการเลือกและปรับใช้ให้สอดคล้องกับทั้งของตนเอง
และผู้ติดเชื้อ HIV รวมถึงผู้ป่วยโรคเอดส์ด้วยกัน จนมีการพัฒนาจากระดับกลุ่มไปสู่ระดับชุมชนใน
ที่สุด 

นอกจากนี้งานของชิเกฮารุ ทานาเบ ยังได้กล่าวถึงประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
สาธารณสุขและการแพทย์กับปฏิบัติการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนภายในยุคทันสมัย โดย
ยกตัวอย่างให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างประชาชนกับการแพทย์เกี่ยวกับปัญหาการ
ปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ดังกรณีของ โรคมินามาตะในประเทศญี่ปุ่น ที่
สร้างผลกระทบต่อชาวประมงที่อาศัยอยู่รอบๆ ชายทะเล โดยมีการบริโภคปลาปนเปื้อนสารปรอท ที่
ถูกปล่อยมาจากโรงงานผลิตปุ๋ยของบริษัท Nippon Chisso ในเมืองมินามาตะ จังหวัดคุมะโมโตะ 
และคาดว่ามีการปนเปื้อนออกมาตั้งแต่พ.ศ.2499 ถึงปัจจุบัน ปัญหาดังกล่าวได้ถูกพิจารณาในศาลถึง
สาเหตุความเจ็บป่วยและค่าความเสียหายมาอย่างต่อเนื่อง นักระบาดวิทยาและแพทย์บางส่วนที่มิได้
เป็นคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและลงความเห็นว่า บริษัท Nippon Chisso เป็นสาเหตุการ
ปนเปื้อนของสารปรอทและท าให้ประชาชนล้มป่วย แต่การส ารวจและการพิจารณาของรัฐบาลซึ่งมี
แพทย์และนักระบาดวิทยาร่วมอยู่ด้วยนั้นกลับไม่สามารถระบุถึงสาเหตุได้ชัดเจน จึงท าให้รัฐบาลญี่ปุ่น
และกลุ่ม Nippon Chisso ไม่ยอมรับถึงสาเหตุสารปรอทและการเกิดโรคมินามาตะตลอดมา ส่งผลให้
ผู้เสียหายบางส่วนไม่ได้รับค่าชดเชยจนถึงปัจจุบัน แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างอ านาจรัฐกับบริษัท 
Nippon Chisso ที่ร่ วมกันปิดบังความจริง รวมถึงการแพทย์สมัยใหม่ที่ถูกเชื่ อมโยงเข้ากับ
ผลประโยชน์ของรัฐบาลกับบริษัท จนกลายเป็นอ านาจที่กดขี่ประชาชน 

การใช้อ านาจของการแพทย์สมัยใหม่ยังพบได้จาก กรณีผู้ป่วยโรคเลือด (hemophilia) ที่ติด
เชื้อเอดส์จากการรับเลือด เมื่อทศวรรษ 1980 ในประเทศญี่ปุ่น โดยมีการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ใน
ผู้ป่วยโรคเลือดที่ได้รับพลาสม่าปราศจากการฆ่าเชื้อ แพทย์ได้ออกมาประกาศว่าพลาสม่าที่ให้แก่
ผู้ป่วยมีความปลอดภัย โดยแพทย์เหล่านี้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกับบริษัทที่ผลิตพลาสม่า จึงมีการ
ปิดบังสาเหตุของการเกิดโรคเอดส์ในผู้ป่วยโรคเลือดเป็นเวลาหลายปี สะท้อนให้เห็นว่าระบบราชการ
โดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสุขภาพรวมถึงบริษัท ได้ร่วมกันใช้อ านาจกดขี่ผู้ป่วยผ่านการใช้
เหตุผลและหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการพิสูจน์ความเจ็บป่วยและความทุกข์ของผู้ป่วยที่แตกต่าง
ไปจากความเป็นจริง (ชิเกฮารุ ทานาเบ, 2551: 11-13) 

ทั้งนี้มีนักวิชาการจ านวนหนึ่งได้แสดงทัศนะว่า กิจการสาธารณสุขไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเพราะ
ระบบด้านการสาธารณสุขเป็นพื้นที่ทางวิทยาศาสตร์ และสุขภาพมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ 
ซ่ึงอันตรายจากสุขภาพสามารถน าไปสู่ความตายก่อนวัยอันควรจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญของสภาวะ
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สมัยใหม่ โดยจากแนวทางของ ‘ทานาเบ’ เป็นการศึกษากลไกการครอบง าของรัฐเสรีนิยมใหม่ที่
ด าเนินการภายใต้กลไกลอ านาจสาธารณสุขในการที่จะพัฒนาสาธารณสุขให้แก่ชุมชน (ธเนศ วงศ์ยาน
นาวา, 2549: 40-53 อ้างถึงใน Plangsak Saengpom, 2554: ออนไลน์) 

ขณะที่งานศึกษาของ Paul Farmer (1992) กล่าวถึงภาพตายตัวของโรคเอดส์ที่สังคมสร้าง
ขึ้นผ่านสื่อมวลชนและความรู้ทางการแพทย์ ก่อความทุกข์ยากให้กับชาวไฮติ โดยการถูกประณามว่า
เป็นแหล่งน าเชื้อโรคเอดส์เข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา จุดเริ่มต้นเมื่อปี 1992 ประชาชนสหรัฐอเมริกา
รับรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่า เชื้อเอดส์มีจุดก าเนิดมาจากชาวไฮติ ซึ่งแพร่ระบาดในกลุ่มชายรัก
ร่วมเพศ โดยข้อค้นพบนี้ได้รับการพิสูจน์ต่อมาว่าไม่เป็นความจริง การกล่าวโทษดังกล่าวได้ท าลาย
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศไฮติ มีผลท าให้ความยากจนแพร่ขยาย เกิดความไม่เท่าเทียมทาง
สังคมเพ่ิมขึ้น และยังส่งผลกระทบต่อชาวไฮติที่อพยพมาท างานในสหรัฐอเมริกา ท าให้กลุ่มคน
เหล่านั้นเข้าไม่ถึงบริการทางการแพทย์หรือการถูกรังเกียจทางสังคม โรคเอดส์จึงไม่ใช่เพียงโรคร้ายที่
คร่าชีวิตผู้คนแต่ยังกลายเป็นเครื่องมือของการกล่าวโทษที่สร้างความทุกข์ให้แก่ชาวเฮติอีกด้วย 
(Farmer P, 1992 อ้างถึงใน ประชาธิป กะทา, 2550: 28) 

คงไม่ใช่แต่เพียงเชื้อโรคเท่านั้นที่ท าให้เกิดโรค เพราะโครงสร้างสังคมได้กลายเป็นส่วนส าคัญ
ในการผลิตโรคและความเจ็บป่วยแก่ผู้คน โดยปัจจัยมาจากโครงสร้างหรือกระบวนการทางสังคมเป็น
ส าคัญ แม้กระทั่งสถาบันทางการแพทย์ที่แปรสภาพเป็นองค์กรแสวงหาก าไรมากขึ้น รวมถึงระยะห่าง
ของการแพทย์สมัยใหม่ที่มีการค านึงถึงปัญหาของผู้ป่วยน้อยลงไปทุกที ความจริงจากความเจ็บป่วย
ทางสังคมบางประการจึงถูกชุดความรู้ทางการแพทย์หรือความเป็นวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ลดทอน
สาเหตุและความหมายเดิม ส่งผลต่อความทุกข์ของผู้ป่วยที่เพ่ิมมากขึ้นผ่านการไม่ถูกยอมรับภายใน
สังคม 

3. ความทุกข์จากการถูกตีตรา 

กระบวนการตีตราได้ถูกกล่าวไว้ในบทความ การตีตราและรังเกียจเดียดฉันท์ทางสังคม ของ          
ประชาธิป กะทา (2550) ซ่ึงกล่าวถึงกระบวนการตีตราท าให้คนไข้ได้รับความทุกข์ทรมานมากกว่าโรค
ที่ตนต้องเผชิญอยู่ โดยอธิบายว่า ‘การตีตรา’ เป็นกระบวนการทางสังคมซึ่งสัมพันธ์กับประสบการณ์
ของบุคคลที่ถูกกีดกันหรือประณามกล่าวโทษ รวมถึงการถูกลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ จึงเป็นผลร้าย
จากการตัดสินของสังคมที่ตั้งอยู่บนบรรทัดฐานและอัตลักษณ์ทางสังคม การตีตรามีความสัมพันธ์กับ
การรังเกียจเดียดฉันท์ที่มีฐานคิดมาจากการมองเรื่อง ความปกติ/ไม่ปกติ บริสุทธิ์/มลทิน ในทางสังคม
วัฒนธรรม คือ 

1) การผิดรูปร่างของอวัยวะและร่างกาย เช่น ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง  
2) ผิดศีลธรรมทางสังคม เช่น ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งสังคมให้ภาพแทนไปในเชิงส าส่อนทางเพศ 
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3) การละเมิดเส้นแบ่งสังคม เช่น กลุ่มรักร่วมเพศ 
4) การสร้างภาพตายตัว เช่น แรงงานต่างด้าวที่ถูกสร้างภาพตายตัวเกี่ยวกับโรคระบาดหรือ

ชาวเขาท่ีถูกสร้างภาพของการดูดฝิ่น ตัดไม้ท าลายป่า เป็นต้น (ประชาธิป กะทา, 2550: 27) 

กระบวนการตีตราทางสังคมและการรังเกียจเดียดฉันท์จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเกิดความทุ กข์
ทรมานเพ่ิมขึ้นนอกจากโรคที่เป็น อีกทั้งยังมีผลต่อการรักษาพยาบาลที่ล่าช้าหรือเกิดความอับอายจาก
โรคที่สังคมให้ความหมายในเชิงลบและรังเกียจเดียดฉันท์ 

สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องในความทุกข์ข้ามพรมแดน : กรณีศึกษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) 
บริเวณชายแดนไทย-ลาว ของ อรัญญา ศิริผล และ เสถียร ฉันทะ (2552) ได้ศึกษาถึงผลกระทบของ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจบนความร่วมมือระหว่างประเทศในลุ่มแม่น้ าโขงที่ส่งผลต่อชีวิตและสุขภาพ
ของผู้คนชายแดน โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การเปิดชายแดนเพ่ือรองรับ
เศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนบนและโดยเฉพาะการพัฒนาชายแดนไปที่อุตสาหกรรมบันเทิงและ
บริการ โดยงานวิจัยได้ใช้กรณีผู้ติดเชื้อบริเวณชายแดนสองฟากฝั่งไทยลาว ประกอบกับการใช้แนวคิด
ความทุกข์ทางสังคมเป็นพ้ืนฐานในการท าความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ดังกล่าว  

โดยจากเรื่องเล่าประสบการณ์ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ได้สะท้อนถึงผู้ป่วยโรค
เอดส์มีความทุกข์ที่มิใช่แค่โรคที่เกิดต่อร่างกายเท่านั้น หากแต่ยังเป็นความทุกข์ท่ีเกิดจากผู้คนรอบข้าง
อย่างผู้คนในชุมชนซึ่งมองผู้ป่วยอย่างรังเกียจเดียดฉันท์เหมือนมิใช่มนุษย์ บางรายถูกขับไล่ให้ออกจาก
ชุมชนเพราะกลัวติดเชื้อ และมองว่าการที่ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เป็นความผิดระดับปัจเจกในการออกไป
ท างานนอกบ้านตามร้านเหล้าหรือขายเรือนร่างให้กับผู้คนแปลกหน้าบริเวณชายแดน ซึ่งมีผู้คนจ านวน
มากที่ออกมาหารายได้ข้ามดินแดนเพ่ือจุนเจือตนเองและครอบครัว แต่สิ่งที่ตามมาคือปัญหา
ประสบการณ์อันเลวร้ายในการท างานต่างถ่ิน บางคนถูกท าร้าย เผชิญกับปัญหาสุขภาพจิต หรือตกอยู่
ในวงจรธุรกิจขายบริการทางเพศในไทย เมื่อกลับไปยังดินแดนตนก็พบว่ามีปัญหาทางโรคทาง
เพศสัมพันธ์หรือเชื้อ HIV กลับไปด้วย จึงน ามาซึ่งถูกปฏิเสธจากครอบครัวและชุมชน 

รวมถึงกรณีภาพแทนของผู้ติดเชื้อในสังคมฝั่งลาวเป็นที่น่ารังเกียจของชุมชน เนื่อ งจาก
ทัศนคติที่ผูกโยงความไม่เหมาะสมของพฤติกรรม การผิดศีลธรรม ประกอบกับการแพทย์ฝั่งลาวยังไม่
มีข้อมูลความรู้และหนทางรักษาที่กว้างขวางพอ ผู้ป่วยทางฝั่งลาวจึงตัดสินใจข้ามแดนมารักษาตนที่
โรงพยาบาลฝั่งไทย โดยผู้ป่วยจ านวนหนึ่งต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจว่าจะเปิดเผยตัวเพ่ือรับยา
ต้านไวรัส HIV หรือไม่ เพราะการเปิดเผยตัวท าให้พวกเขาและญาติพ่ีน้องอยู่ในชุมชนของตนอย่าง
ยากล าบากมากข้ึน แสดงให้เห็นว่าความทุกข์ของผู้ติดเชื้อ HIV ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการเผชิญกับอาการ
เจ็บป่วยที่มาจากเชื้อโรคเท่านั้น หากแต่เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการถูกตั้งข้อรังเกียจและถูกผลักให้
กลายเป็นคนอ่ืนในสังคมตัวเอง น าพามาซึ่งการถูกกีดกันออกจากสังคมและสิทธิพึงมีพึงได้ในฐานะ
มนุษย์คนหนึ่งในสังคม 
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ไม่เว้นแม้แต่ โรคลมชัก (Epilepsy) ในสังคมจีน ซึ่งถูกจัดเป็นความทุกข์ที่วางอยู่บน
ประสบการณ์ของร่างกาย จากการพิจารณาของ Arthur Kleinman (1995: 147-172) ในฐานะที่เป็น
พ้ืนที่ที่ครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชื่อมโยงกับสถานภาพทางจริยธรรมเข้ากับ
สถานภาพของร่างกาย รวมถึงครอบครัวที่ได้รับผลกระทบด้วย ทั้งนี้เนื่องจากในสังคมจีน การเป็นโรค
ลมชักถูกใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือควบคุมสังคมผ่านกระบวนการตอกย้ าให้เกิดความอับอาย ให้กลายเป็น
โรคทางสังคม โดยเชื่อมโยงการเป็นโรคลมชักเข้ากับชุดค าอธิบายในแง่ของความโชคร้ายของผู้ป่วย
และครอบครัว ว่าเป็นเรื่องของพันธุกรรมและเป็นภัยต่อพระเจ้าหรือบรรพชน ส่งผลท าให้ครอบครัวมี
ต าหนิทางจริยธรรม ซึ่งการตีตราดังกล่าวเป็นการท าให้เรื่องทางร่างกายกลายเป็นเรื่องทางสังคม 

การตีตราจึงพบได้มากกับสิ่งที่ดูผิดปกติหรือแตกต่างไปจากแนวทางของสังคม โดยเฉพาะกับ
ผู้ป่วยที่เป็นโรคทางเพศสัมพันธ์ซึ่งให้ภาพของความไม่รับผิดชอบ การผิดศีลธรรม และความไม่
เหมาะสม หรือแม้กระทั่งโรคอ่ืนๆ ที่อยู่ภายใต้การนิยามความหมายต่อมุมมองของโรคในแต่ละสังคม 
ซ่ึงล้วนส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความอับอาย ไม่ถูกยอมรับ จนแปลกแยกจากสังคมไปในที่สุด นอกจากนี้
ความผิดปกติของร่างกายบางส่วนก็น ามาซึ่งความแตกต่างและอาจพัฒนาไปสู่การตีตราต่อไปได้ 
กระบวนการตีตราจึงกลายเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่สร้างความทุกข์ให้แก่ผู้ป่วยอย่างมาก  

วรรณกรรมกลุ่มนี้ชี้ให้เห็นถึงความทุกข์หรือความเจ็บป่วยทางสังคม ที่ไม่ได้มาจากตัวโรคแต่
เกิดจากสถาบันการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ หรือบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมในแต่ละสังคม 
รวมไปถึงวาทกรรมทางการแพทย์ที่เข้าไปนิยามความเจ็บป่วยและบิดเบือนสาเหตุของความทุกข์ที่
แท้จริงให้กลายเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลที่ต้องจัดการ ประกอบกับการตีตราทางสังคมและคนรอบ
ข้างส่งผลให้เกิดการกีดกันทางสังคม ซึ่งเป็นการตอกย้ าความทุกข์แก่ผู้ป่วยให้ไร้ซึ่งอ านาจในการ
ต่อรอง การกระท าของสังคมทั้งหมดนี้ล้วนน ามาซึ่งการผลิตซ้ าของความทุกข์จนกลายเป็นเรื่องปกติ
ทางสังคม ความเจ็บป่วยหรือความทุกข์ทรมานของบุคคลหนึ่งจึงมีความสัมพันธ์ที่โยงใยกันอยู่ในระบบ
สังคม 
 

วรรณกรรมว่าด้วยความเจ็บป่วยท่ีเกี่ยวเนื่องจากการเป็นโรคมะเร็ง 

วรรณกรรมกลุ่มนี้เป็นวรรณกรรมที่ศึกษาเรื่องความทุกข์จากการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง ใน
ผู้ป่วยมะเร็งระยะรักษาตัวที่ต้องเข้ารับการรักษาทางการแพทย์  ซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวดและ
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตน ามาซึ่งความเครียด ความโศกเศร้าแก่ตัวผู้ป่วยและคนรอบข้าง 

โดยงานของ Piret Paal (2011) ได้มีการศึกษาเก่ียวกับประสบการณ์ความเจ็บป่วยของผู้ป่วย
โรคมะเร็ง ในบทความ WRITTEN CANCER NARRATIVES ได้วิเคราะห์เรื่องเล่าความเจ็บป่วยของ
ผู้ป่วยมะเร็งชาวฟินแลนด์ จากงานประกวดการเขียนเรื่องเล่าที่ชื่อว่า Kun sairastuin syöpään (เมื่อ
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ฉันล้มป่วยด้วยโรคมะเร็ง) เรื่องเล่าของผู้ป่วยโรคมะเร็งเหล่านี้มีความน่าสนใจอย่างมาก เนื่องจากมี
การผสมองค์ความรู้ระหว่างการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และประสบการณ์ส่วนตัว ท าให้เห็นมิติ
หลากหลายด้าน ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางชีวิต วัฒนธรรม ของผู้ป่วยแต่ละคน โดยการวิเคราะห์จะ
พิจารณาตามขั้นตอนตั้งแต่ช่วงวินิจฉัยโรคจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการรักษา และให้ความส าคัญกับ
ช่วงเวลารวมถึงสถานที่ทั้งหมดของผู้ป่วย เช่น ฤดูกาล โรงพยาบาล สิ่งแวดล้อม กรอบวัฒนธรรม อีก
ทั้งส านวนหรือค าท่ีผู้ป่วยใช้ถ่ายทอดลงไปในงานเขียน  

เรื่องเล่าของผู้ป่วยมะเร็งจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือการสื่อสาร ความคิด ประสบการณ์ 
อารมณ์ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสภาพแวดล้อม บรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรม บวกกับเหตุผล 
ทักษะในการจดจ า การแสดงตัวตน เจตนา หรือการกระท าในทุกๆ วันของบุคคล และยังเป็นสิ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงระบบความคิดทางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อโรคมะเร็งว่าเป็นภาพของความทุกข์ ความ
ตาย ความกลัว เป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมท าให้เกิดการสูญเสียตัวตน รวมถึงเป็นเรื่องที่ไม่ควร
เปิดเผยหรือพูดคุยในที่สาธารณะ ผู้ป่วยมะเร็งจึงถูกตีตราและถูกกีดกันจากภาวะปกติ จนน าไปสู่การ
รับมือหรือแสวงหาความช่วยเหลือของผู้ป่วยแต่ละคน นอกจากนี้ยังเผยให้เห็นความคิดของผู้คนส่วน
ใหญ่ต่อระบบการแพทย์สมัยใหม่ที่ว่า แพทย์และโรงพยาบาลเป็นพ้ืนฐานหรือองค์กรหนึ่งของรัฐซึ่งไม่
เป็นอิสระ มีการรักษาแบบรวมศูนย์ที่มีความทันสมัยดี แต่กลับมีระยะห่างระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
มากขึ้น การศึกษาเรื่องเล่าจึงเปรียบเสมือนการศึกษาวัฒนธรรมของสังคมหนึ่ง ที่ครอบง าความคิด
และการกระท าของผู้คน ส่งผลไปถึงการให้ค่ากับค าว่ามะเร็งท าให้ผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะผิดปกติและแปลก
แยกจากสังคมโดยรวม 

นอกจากนี้งานวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็งยังมีการศึกษาถึงความเข้มแข็งอดทนและความเครียด 
ในงานของ เบญจมาภรณ์  จันทโรทัย (2544) เรื่อง ความเข้มแข็งอดทนและความเครียดของสตรีที่
เป็นมะเร็งเต้านม ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นภาวะวิกฤตที่อาจท าให้
ผู้หญิงเกิดแรงกดดันและก่อให้เกิดความเครียด โดยภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งจะเกิดผลกระทบ
ตั้งแต่เมื่อได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นมะเร็ง ท าให้ผู้ป่วยเกิดความวิตกกังวล และเมื่อผู้ป่วย
ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับเคมีบ าบัด ย่อมท าให้เกิดผลกระทบในทุกด้านของชีวิต มะเร็งเต้า
นมจึงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการด าเนินของโรคเพียงประการเดียว แต่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากการรักษาที่ได้รับอีกด้วย สอดคล้องกับงานของ ฉลาด แสงอาทิตย์ (2546) เรื่อง
ความเข้มแข็งอดทนและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกท่ีได้รับรังสีรักษาร่วมกับเคมีบ าบัด โดย
ศึกษาสตรีที่ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกและได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับเคมีบ าบัด ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมากต่อการด าเนินชีวิตน ามาซึ่งความเครียดของผู้ป่วย จนอาจมีผลต่อคุณภาพชีวิตได้  
โดยผลกระทบจากการรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีรักษาและเคมีบ าบัดสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 

 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=เบญจมาภรณ์%20จันทโรทัย%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ฉลาด%20แสงอาทิตย์%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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1. ด้านร่างกาย  
ผู้ป่วยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายครั้งยิ่งใหญ่จากเซลล์ในร่างกายที่

ผิดปกติ รวมถึงอาการความเจ็บปวดจากกระบวนการรักษา ทั้งจากการให้เคมีบ าบัดที่ท าให้เกิดอาการ
ข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน แผลในปาก ท้องเสีย ผมร่วง อ่อนเพลีย เลือดออกง่าย ซีด มีไข้  
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ปัสสาวะเป็นเลือด ประจ าเดือนมาไม่สม่ าเสมอ เป็นต้น ส่วนการรักษาโดย
ฉายรังสีส่งผลให้บริเวณที่โดนฉายบวมแดง ผิวคล้ าขึ้น คันตามผิวหนัง ร่างกายอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร 
คลื่นไส้ อาเจียน ซีด อวัยวะที่โดนฉายรังสีจะท างานอย่างผิดปกติ อีกทั้งยังกระทบต่อการสร้างเม็ด
เลือดท าให้ภูมิต้านทานในร่างกายต่ า รวมไปถึงความเจ็บปวดเรื้อรังหลังจากรักษาด้วยรังสี 

2. ด้านจิตใจและอารมณ์ 
ผู้ป่วยจะเกิดความกลัวตั้งแต่ได้ยินว่าตนเป็นมะเร็ง ซึ่งความรู้สึกกลัวจะท าให้เกิดการเลี่ยงการ

รักษาเพราะกลัวถึงอาการข้างเคียงจากรังสีและเคมีบ าบัด ประการต่อมาคือความกลัวว่าจะรักษาไม่
หาย กลัวทรมาน กลัวเสียค่าใช้จ่ายมาก กลัวการพลัดพรากจากบุคคลที่รัก หรือกลัวสังคมรังเกียจ 
รู้สึกสับสน ขาดสติ ขาดความมั่นใจ รู้สึกท้อแท้ในชีวิต อีกทั้งกระบวนการรักษาที่ต้องมารับการรักษา
ทุกวันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ป่วยต่างจังหวัดต้องมาหาที่พักบริเวณใกล้สถานบริการสุขภาพ ส่งผล
ให้ชีวิตเกิดความยุ่งยากน ามาซึ่งสาเหตุของความเครียดในระดับสูงได้ 

3. ด้านจิตวิญญาณ 
ผู้ป่วยขาดความมั่นคงในจิตใจจากการศึกษาของ ชมนาด พจนามาตร์และคณะ (2534) ที่ได้

ศึกษาความต้องการขณะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการฉายรังสีของผู้ป่วยโรคมะเร็ง พบว่าผู้ป่วยให้
ความส าคัญและแสดงความต้องการทางด้านจิตใจในระดับสูง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยขาดความม่ันคง
ทางจิตใจ ไม่แน่ใจในความปลอดภัยของตนเอง แสวงหาความมั่นคงด้านจิตวิญญาณในรูปแบบต่างๆ 

4. ผลกระทบต่อครอบครัว 
ผู้ป่วยจะมีความรู้สึกว่าตนเป็นภาระครอบครัวที่รายได้ไม่เพียงพอกับค่ารักษาพยาบาล ภาวะ

ความเครียดยังส่งผลไปยังผู้ใกล้ชิดอีก เพราะเมื่อสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งจะท าให้
บทบาทของบุคคลในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป มีผลต่อการด าเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครัว ผู้ป่วย
เป็นภาระท่ีครอบครัวต้องดูแลและน ามาซ่ึงค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น  

5. ด้านสังคม 
เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่การงานและสังคม ผู้ป่วยที่ต้องมาฉายรังสีทุกวัน

บวกกับร่างกายที่ทรุดโทรมนั้นมีผลต่อโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ไม่มีแรงในการท างาน
หนักหรือเกิดความล่าช้าในการท างาน บางรายต้องเปลี่ยนงานเนื่องจากผลข้างเคียงจากการรักษารังสี
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ร่วมกับเคมีบ าบัด นอกจากนี้ยังส่งกระทบต่อสัมพันธภาพกับเพ่ือนบ้านหรือสังคมที่คุ้นเคย ขาดการ
ติดต่อกับผู้คนบางกลุ่มเพราะปัญหาการเจ็บป่วย ท าให้เกิดความรู้สึกแปลกแยกออกจากสังคม  

6. ด้านเศรษฐกิจ 
  เนื่องจากต้องรับการรักษาเป็นเวลานาน รวมทั้งการเดินทางมารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ไกลจากสถานพยาบาล จึงท าให้เสียค่าใช้จ่ายที่สูง 

เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจในข้างต้น นับเป็นแรงกดดันที่
ส่งผลต่อต่อตัวผู้ป่วย ครอบครัว หน้าที่การงาน ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดในชีวิต  

นอกจากนี้ผลกระทบจากกระบวนการรักษาอย่างรังสีรักษายังปรากฏในงานของ ละเอียด 
ภักดีจิตต์ (2535) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความหวังกับพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดในผู้ป่วยมะเร็ง
ระหว่างรับรังสีรักษา ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหวังกับพฤติกรรม เผชิญภาวะเครียดในผู้ป่วย
มะเร็งระหว่างรับรังสีรักษา ที่ว่าผู้ป่วยมะเร็งมีความหวาดกลัว วิตกกังวล และซึมเศร้าเมื่อทราบว่าตน
ป่วยเป็นมะเร็ง และเมื่อได้รับการฉายรังสีรักษายังต้องประสบกับความทุกข์จากอาการข้างเคียง 
ร่วมกับความทุกข์ทรมานใจเมื่อได้รับรังสีรักษาอันเกิดจากความหวาดกลัวต่างๆ โดย Enlke ได้จัดแบ่ง
ความกลัวของผู้ป่วยไว้ดังนี้ กลัวความเจ็บปวด กลัวถูกทอดทิ้ง กลัวไร้ความสามารถเพราะต้องพ่ึงพา
ผู้อื่น กลัวเสียรูปลักษณ์ กลัวความทุกข์ทรมาน กลัวรักษาไม่หายและกลัวความตาย ซึ่งความกลัวเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดภาวะเครียดในผู้ป่วยมะเร็ง (Ehlke, 1979: 221 อ้างถึงใน ละเอียด ภักดีจิตต์, 
2535: 16-17) อีกทั้งความรู้สึกเหล่านี้ยังเป็นปัจจัยก่อให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้าและวิตกกังวล (พวงทอง
,ไกพิบูลย์, 2552: 167 อ้างถึงใน ละเอียด ภักดีจิตต์, 2535 : 16-17) ที่สามารถพบได้กับผู้ป่วย
โรคมะเร็งทุกเพศทุกวัยแม้กระท่ังเด็ก 

จากงานวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งในเด็กของ รวิวรรณ ค าเงิน (2545) ในเรื่อง ภาวะซึมเศร้าใน
เด็กโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบ าบัด และ การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวของ พัชรินทร์ วิเศษพานิชย์ (2541)  ได้กล่าวถึงโรคมะเร็งเป็นโรคที่คุกคามชีวิตและอาจท าให้เด็ก
เสียชีวิตก่อนวัยอันควร เป็นความเจ็บป่วยที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เพราะส่งผล
กระทบต่อตัวเด็ก ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ประกอบกับกระบวนการรักษาที่ต้องรับ
การปฏิบัติกิจกรรมทางการรักษาพยาบาล เช่น การเจาะเลือด การฉีดยา การให้สารน้ าทางหลอด
เลือดด า เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดและความกลัว อีกท้ังความเจ็บป่วยและการ
รักษาโรคมะเร็งท าให้เด็กถูกจ ากัดการด าเนินชีวิตประจ าวัน ถูกแยกจากบุคคล อันเป็นที่รักอย่าง
ครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน จนรู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยแตกต่างจากคนอ่ืน รู้สึกน้อยใจเกี่ยวกับสุขภาพ
ของตนเอง ผลกระทบด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาด้านจิตใจและ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=รวิวรรณ%20คำเงิน%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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อารมณ์ เกิดความท้อแท้ สิ้นหวัง สูญเสียความมีคุณค่าในตนเอง น ามาซึ่งการเกิดภาวะซึมเศร้าในเด็ก
ในที่สุด 

การเกิดภาวะมะเร็งในเด็กข้างต้นได้ส่งผลกระทบไปยังผู้ดูแลอย่างพ่อแม่อย่างเห็นได้ชัด จาก
การศึกษาความเครียดและพฤติกรรมการดูแลบุตรของบิดามารดาที่มีบุตรป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 
ของนันทพร เจริญผล (2548) แสดงให้เห็นว่าเมื่อบุตรป่วยบิดามารดาจึงต้องเผชิญปัญหาต่างๆ ที่
ก่อให้เกิดความเครียดและจากงานวิจัยของ สุณัฎดา คเชนทร์ชัย (2547) ในเรื่องความเครียด วิธีเผชิญ
ความเครียดและความหวังของมารดาที่มีบุตรป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและได้รับยาเคมีบ าบัด 
ที่ระบุว่ามารดาที่มีบุตรป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและได้รับยาเคมีบ าบัดมีความเครียดอยู่ใน
ระดับที่สูง สอดคล้องกับงานของ อัญพัชญ์ วิวัฒน์กมลชัย, ศรีพรรณ กันธะวัง และ จุฑารัตน์ มีสุขโข 
(2560) ที่พูดถึงความโศกเศร้าเรื้อรังและวิธีการจัดการของบิดามารดาเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมี
บ าบัด โดยการที่บุตรเจ็บป่วยจากโรคมะเร็งท าให้บิดามารดาเกิดความรู้สึกแตกต่างระหว่างสิ่งที่
เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่คาดหวัง กล่าวคือการสูญเสียบุตรที่มีภาวะสุขภาพดีหรือความกังวลว่าบุตรอาจ
เสียชีวิต น าไปสู่ความโศกเศร้า ซึ่งเริ่มจากการไม่เชื่อ โกรธ วิตกกังวล กลัว สับสน สูญเสีย และ
โศกเศร้า ตามล าดับ ซึ่งความรู้สึกนี้จะคงอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการเจ็บป่วยของบุตรและไม่
สามารถคาดเดาระยะเวลาที่สิ้นสุดของการรักษาได้ และเมื่อบุตรเกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมานจาก
โรคหรือจากการรักษา ท าให้บิดามารดาเกิดความทุกข์ใจเป็นระยะๆ และอาจมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนจน
กลายเป็นความโศกเศร้าเรื้อรัง 

จากการทบทวนวรรณกรรมว่าด้วยความเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องจากการเป็นโรคมะเร็งข้างต้น 
ท าให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงภาวะความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคมะเร็งบวกกับผลกระทบจากโรคและการ
รักษาที่ผู้ป่วยและคนรอบข้างต้องเผชิญ แต่วรรณกรรมกลุ่มนี้พบแต่การศึกษาถึงความเจ็บปวดจาก
กระบวนการรักษาด้วยรังสีรักษาและเคมีบ าบัด ที่ส่งผลเสียต่อชีวิตของผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ จิตวิญญาณ ครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงผลกระทบต่อคนรอบข้างอย่างคนใน
ครอบครัวที่ได้รับความเจ็บปวดทางจิตใจเมื่อเห็นบุคคลอันเป็นที่รักต้องเจ็บป่วย จนมาสู่การวัดระดับ
ความเข้มแข็ง ความหวัง ความเจ็บปวด ความเครียด ความโศกเศร้า รวมถึงกระบวนการจัดการต่อ
ภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นทั้งจากตัวผู้ป่วยและคนรอบข้าง ซึ่งมีเพียงการศึกษาถึงความทุกข์จาก
กระบวนการรักษาโรคมะเร็งเท่านั้น มิได้กล่าวถึงความเจ็บปวดจากการใช้ชีวิตในฐานะผู้ป่วยมะเร็ง 
รวมไปถึงเรื่องราวของการเดินทางมารับการรักษาพยาบาลและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นระหว่างการ
เข้าถึงระบบบริการสุขภาพในรายละเอียดเท่าที่ควร ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าการศึกษาในเรื่อง “ชีวิตและการ
เดินทางในยามที่มารักษาความเจ็บป่วย” จะเป็นส่วนช่วยขยายประเด็นดังกล่าวให้มีมิติและมุมมองที่
กว้างขึ้นได้  
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ในส่วนของวรรณกรรมที่เกี่ยวกับความทุกข์ทางสังคมนั้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองความ
เจ็บป่วยในอีกรูปแบบ ผ่านเรื่องเล่าประสบการณ์ความทุกข์ที่อยู่เบื้องหลังจากการถูกกระท าโดย
โครงสร้างสังคม ท าให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจในแนวคิดความทุกข์ทางสังคมมากยิ่งขึ้น และน ามาสู่
การปรับใช้ในการศึกษาที่ว่าความทุกข์ของผู้ป่วยมะเร็งคนหนึ่งคงมิได้มาจากตัวโรคหรือจาก
กระบวนการรักษาเท่านั้น เพราะปัจจัยต่างๆ รอบตัวมีส่วนท าให้เกิดความทุกข์ในชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งจะ
ทราบได้ผ่านการเก็บข้อมูลจากเรื่องเล่าประสบการณ์ความเจ็บป่วยและใช้มุมมองแนวคิดความทุกข์
ทางสังคมในการวิเคราะห์ถึงปัจจัยเบื้องหลังเหล่านั้นอย่างลึกซึ้ง 
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บทที่ 3 

วิธีวิทยาในการศึกษาผู้ป่วยมะเร็ง ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

  
งานศึกษาเรื่อง “ชีวิตและการเดินในยามที่มารักษาความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช” ชิ้นนี้เกิดจากการที่ผู้ศึกษามีโอกาสเข้าไปใช้บริการระบบสาธารสุข ณ 
โรงพยาบาลรัฐและพบเห็นผู้ป่วยจ านวนมากนั่งรอรับบริการรักษาพยาบาลอยู่เป็นเวลานานด้วยท่าที
อันเหนื่อยล้าและเบื่อหน่าย บรรยากาศของโรงพยาบาลจึงเต็มไปด้วยความแออัดและสะท้อนภาพ
ความเจ็บป่วยของผู้คนอย่างเห็นได้ชัด เหตุการณ์ดังกล่าวจึงน ามาสู่ความสนใจในการศึกษาถึงความ
ทุกข์ของผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องเผชิญในแต่ละวันของการมารักษาพยาบาล รวมถึงความทุกข์ทางสังคมที่
อยู่เบื้องหลังการใช้ชีวิตในฐานะผู้ป่วยมะเร็ง เนื่องจากเป็นความทุกข์นอกเหนือจากตัวโรคที่เป็น โดย
ได้เลือกศึกษากลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเนื่องจากเป็นโรคร้ายแรงและเรื้อรังน ามาซึ่งความทุกข์ในระยะยาว ซึ่ง
มีการศึกษาท าความเข้าใจผ่านแนวคิดความทุกข์ทางสังคม ทั้งนี้ ผู้ศึกษามีการหาข้อมูลเพ่ิมเติมใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ บทความวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ ร่วมด้วยการตั้งหัวข้องานวิจัย 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา ค าถามงานวิจัย และเลือกพ้ืนที่ในการศึกษาที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้  
เนื้อหาส่วนนี้จึงเป็นการเล่าถึงประสบการณ์ในการท างานภาคสนาม ทั้งขั้นตอนวิธีการท างาน ปัญหา
หรืออุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูล รวมไปถึงผู้คนและบรรยากาศที่พบเจอระหว่างการท างานศึกษาครั้ง
นี้ 

 

3.1 จุดเริ่มต้นของประเด็นศึกษา 

ภาพความแออัดของโรงพยาบาลรัฐทีเ่ห็นได้จนชินตาจากการไปตรวจสุขภาพประจ าปีหรือไป
เป็นเพ่ือนคนในครอบครัว บรรยากาศเหล่านั้นเต็มไปด้วยความวุ่นวายที่ประกอบไปด้วยผู้คนทุกเพศ
ทุกวัย ผู้ป่วยแต่ละคนต่างจดจ่ออยู่กับภารกิจของตน บางรายอาจดูเร่งรีบ สับสน หรือเกิดความเบื่อ
หน่ายกับการรอคิวที่เห็นได้แทบทุกจุดในโรงพยาบาล และด้วยการรอคิวเป็นเวลานานท าให้การมา
รักษาพยาบาลแต่ละครั้งต้องใช้เวลาเป็นวันๆ คนไข้บางรายตื่นแต่เช้าเพ่ือเดินทางมานั่งรอเวลากว่าจะ
ได้พบแพทย์ รับยา และกลับบ้าน นี่จึงเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นภาพของความล าบากในการ
มารักษาพยาบาล นอกเหนือจากความไม่สบายกายที่ผู้ป่วยแต่ละคนมารอรับการรักษาอยู่  

ผู้ศึกษาจึงเกิดความสนใจในความยากล าบากเหล่านั้นโดยให้ความส าคัญไปที่ความทุกข์ทาง
สังคมซึ่งเป็นทุกข์นอกเหนือจากตัวโรคหรือทุกข์ที่อยู่เบื้องหลัง และมีรายละเอียดของความทุกข์ที่
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แตกต่างกันไป จนได้มาซึ่งหัวข้อศึกษาเรื่อง ชีวิตและการเดินในยามที่มารักษาความเจ็บป่วยของผู้ป่วย
โรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

 

3.2 การท าความเข้าใจความทุกข์ทางสังคมของผู้ป่วยมะเร็ง 

 เมื่อได้หัวข้อในการศึกษาแล้ว ผู้ศึกษาท าการตั้งวัตถุประสงค์ ค าถามงานวิจัย พร้อมทั้ง
สมมติฐานในการศึกษา เพ่ือเป็นโครงร่างในการหาข้อมูลที่สอดคล้องกับงานศึกษา ประกอบไปด้วย
ข้อมูลเกี่ยวกับนิยามของโรคมะเร็ง ระยะของโรคมะเร็ง กระบวนการรักษาโรคมะเร็ง ความเจ็บป่วย
จากโรคมะเร็ง รวมถึงเรื่องเล่าประสบการณ์ความเจ็บป่วย โดยหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากหนังสือ บทความ
วิชาการ และงานวิจัยต่างๆ โดยออกแบ่งเป็น 2 ประเด็นหลักคือ  

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวรรณกรรมกลุ่มแรกคือ วรรณกรรมว่าด้วยเรื่องความ
เจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องจากการเป็นโรคมะเร็ง ที่ท าให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงภาวะความเจ็บป่วยของผู้ป่วย
โรคมะเร็งอันเป็นผลจากตัวโรคและความเจ็บปวดจากการเข้าสู่กระบวนการรักษา ที่ส่งผลเสียต่อชีวิต
ของผู้ป่วยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ รวมถึงผลกระทบไปยังคนใน
ครอบครัว จนมาสู่การวัดระดับความเข้มแข็ง ความเจ็บปวด ความเครียด ความโศกเศร้า รวมถึง
กระบวนการจัดการต่อภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นทั้งจากตัวผู้ป่วยและคนรอบข้าง วรรณกรรมกลุ่มนี้
จึงเป็นส่วนช่วยในการรับรู้ถึงความทุกข์ท่ีผู้ป่วยมะเร็งต้องเผชิญมากขึ้น  

นอกจากนี้ยังพบวรรณกรรมว่าด้วยความทุกข์ทางสังคม ที่ชี้ให้เห็นถึงความทุกข์หรือความ
เจ็บป่วยทางสังคม ที่มิได้มาจากตัวโรคแต่เกิดจากการกระท าของโครงสร้างทางสังคม อย่างสถาบัน
การเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ หรือบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมในแต่ละสังคม รวมไปถึงวาท
กรรมทางการแพทย์ที่เข้าไปนิยามหรือบิดเบือนสาเหตุของความเจ็บป่วยให้กลายเป็นเรื่องของปัจเจก
บุคคล ประกอบกับการตีตราที่ส่งผลให้เกิดการกีดกันทางสังคมและท าให้บุคคลหรือคนกลุ่มหนึ่งไร้ซึ่ง
อ านาจในการต่อรอง วรรณกรรมกลุ่มนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าความเจ็บป่วยหรือความทุกข์ทรมานของ
บุคคลหนึ่งอาจไม่ได้เป็นเรื่องของปัจเจกชน แต่กลับมีความสัมพันธ์ที่โยงใยกันอยู่ในระบบสังคม  

สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการท าความเข้าใจประเด็นปัญหา โดยผู้ศึกษาเลือกใช้
แนวคิดความทุกข์ทางสังคม (social suffering) เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวเป็นการศึกษาและท าความ
เข้าใจถึงประสบการณ์ความทุกข์ที่อยู่เบื้องหลังของแต่ละบุคคล ที่เจ้าของประสบการณ์ความทุกข์ได้
นิยามความหมายของความทุกข์แตกต่างกันไป ตามผลจากการถูกกระท าของโครงสร้างสังคมโดยรอบ 
ผู้ศึกษาจึงเลือกใช้แนวคิดความทุกข์ทางสังคมนี้เพ่ือท าความเข้าใจและอธิบายถึงลักษณะของความ
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ทุกข์ การเผชิญปัญหาหรือการจัดการความทุกข์ รวมไปถึงโครงสร้ างที่กระท าต่อผู้ป่วยมะเร็งจน
ก่อให้เกิดเป็นความทุกข์ทางสังคม 

 

3.3 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พื้นที่ในการเข้าถึงผู้ป่วยมะเร็ง 

 หลังจากได้ค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ บทความวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ แล้ว ผู้ศึกษาจึง
ท าการหาสนามหรือพ้ืนที่ในการศึกษาที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงข้อมูลในการพูดคุยกับผู้ป่วย 
ญาติหรือผู้ดูแล รวมไปถึงบุคลากรทางแพทย์ได้ เพ่ือท าความเข้าใจความทุกข์ทางสังคมของผู้ป่วย
โรคมะเร็งผ่านกระบวนการรักษา การเดินทาง วิถีชีวิต ฯลฯ ผู้ศึกษาจึงเลือกพ้ืนที่ในการศึกษาครั้งนี้คือ 
‘โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช’  

สาเหตุในการเลือก ‘โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ’ เป็นพ้ืนที่ในการศึกษาครั้งนี้ อัน
เนื่องมาจากการที่ผู้ศึกษาได้เข้ารับบริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งนี้อยู่บ่อยครั้ง และได้เห็นถึง
บรรยากาศโดยรอบของโรงพยาบาล อีกทั้งมีความคุ้นชินกับสถานที่ในระดับหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้น
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชจัดเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลในสังกัดกองทัพอากาศ ที่เปิดให้บริการ
รักษาพยาบาลทั้งกับข้าราชการทหารและครอบครัว รวมไปถึงประชาชนทั่วไปทั้งที่อยู่ในพ้ืนที่รอบๆ 
อีกทั้งยังรองรับผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดข้างเคียงอีกด้วย ท าให้โรงพยาบาล
แห่งนี้เต็มไปด้วยผู้ป่วยจ านวนมากเข้ามารับการรักษาอย่างไม่ขาดสาย  

ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้มีการสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมจึงพบว่า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชถูกยกให้เป็น
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิระดับสูง (Excellence Center) ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตอนบน โดยการถูกจัดเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมินั้นหมายความว่า โรงพยาบาลแห่งนี้มีศักยภาพ
ในการรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยขั้นบาดเจ็บรุนแรงหรือมีโรคเรื้อรังซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัย
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และบุคลากรเป็นพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซ่ึงนอกจากจะท าหน้าที่
หน่วยบริการด้านรักษาพยาบาลในระดับตติยภูมิแล้ว ยังก าหนดให้เป็นศูนย์การรักษาเฉพาะโรคท่ีต้อง
ใช้ทรัพยากรระดับสูง อย่าง ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ รวมถึงศูนย์มะเร็งทีเ่ป็น
พ้ืนที่การศึกษาหลักของผู้ศึกษาอีกด้วย (ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ, 2551: 
ออนไลน์) โดยศูนย์มะเร็งของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชจัดเป็น 1 ใน 10 ของศูนย์มะเร็งระดับชาติ3 
ที่ได้จัดตั้งขึ้น ซึ่งศูนย์มะเร็งทั้งหมดอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศจ านวน 3 ศูนย์ และในกรุงเทพฯ 7 

                                                           
3 ศูนย์รักษาโรคมะเร็งระดับชาติ 10 ศูนย์ ได้แก่ 1.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 2.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 3.โรงพยาบาลศรี
นครินทร์ 4.โรงพยาบาลรามาธิบดี 5.โรงพยาบาลศิริราช 6.โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 7.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 8.โรงพยาบาลภูมิพลอ
ดุลยเดช 9.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 10.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลราชวิถี 
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ศูนย์ ซึ่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเพียงศูนย์เดียวที่ตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร 
(60 ปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, 2552: 277) 

ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ท าให้ผู้ศึกษาตัดสินใจเลือกโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นพ้ืนที่ในการ
เก็บข้อมูลเพ่ือท างานศึกษา เพราะโรงพยาบาลแห่งนี้สามารถพบเจอกับคนไข้จ านวนมากที่มีความ
แตกต่างกัน ทั้งความหลากหลายทางวัย เพศ อาชีพ รวมถึงสถานะทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นศูนย์
รวมของคนไข้มะเร็งทุกประเภทที่เดินทางมารับการรักษาหรือถูกส่งตัวมารักษาต่อ ณ ศูนย์มะเร็ง  
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เนื่องด้วยความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือการรักษาและบุคลากรทางการ
แพทย ์

โดยทางผู้ศึกษาได้จัดกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาวิจัย คือ คนไข้มะเร็งที่มารักษาตัว ณ 
โรงพยาบาลภูมิพลฯ มีระยะนัดไม่เกิน 3 เดือน จ านวน 10 คน ซึ่งในความเป็นจริงผู้ศึกษามีการพูดคุย
กับผู้ป่วยมะเร็งมากกว่าจ านวนที่ตั้งไว้ แต่เน้นไปที่ข้อมูลจากคนไข้มะเร็ง 10 คนเป็นส าคัญ อีกทั้งมี
การพูดคุยกับญาติผู้ป่วยบางรายร่วมด้วย นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์บุคลกาการทางการแพทย์
จ านวน 4 คน แบ่งเป็น แพทย์ 1 คน พยาบาล 3 คน เพื่อท าความเข้าใจในการรักษาและมุมมองความ
เจ็บป่วยของผู้ป่วยมะเร็งให้มากยิ่งขึ้น 

 

3.4 ข้อจ ากัดในการเก็บข้อมูล 

การเก็บข้อมูลกับคนไข้มะเร็งภายในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช มีข้อจ ากัดทางการถ่ายภาพ
คนไข้หรือการเปิดเผยชื่อ-นามสกุลจริง ในส่วนของค าถามต้องมีการคัดกรองและพิจารณาอย่างถี่ถ้วน 
เพราะบางค าถามอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ป่วยได้ ซึ่งในการเริ่มสัมภาษณ์คนไข้ควรมีเจ้าหน้าที่
คอยดูแล อีกทั้งการขออนุญาตผู้ป่วย ชี้แจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาการศึกษาหรือประเด็นค าถาม พร้อมยื่น
หนังสือยินยอมการให้ข้อมูลให้คนไข้ลงรายชื่อก่อนสัมภาษณ์ นอกจากนี้ยังมีข้อจ ากัดด้านสุขภาพ
ร่างกายหรือจิตใจของผู้ป่วยที่ต้องมีการสังเกตอยู่เสมอ โดยก่อนสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่พยาบาลจะ
เข้าไปสอบถาม ดูความพร้อมและความสมัครใจในเบื้องต้น และในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้ศึกษาต้อง
คอยสังเกตอาการของผู้ป่วยอยู่โดยตลอดเช่นกัน ทั้งนี้ไม่ควรใช้เวลาในการพูดคุยนานเกินไป เนื่องจาก
ผู้ป่วยมีความเจ็บปวดทางร่างกายร่วมกับความเหนื่อยล้า ส่งผลให้ผู้ป่วยอาจไม่สามารถให้ข้อมูลต่อได้
และจ าเป็นต้องพักผ่อน ข้อจ ากัดด้านสุขภาพยังรวมไปถึงการเสียชีวิตของผู้ป่วยบางรายในช่วง
ระยะเวลาของการเก็บข้อมูลท าให้ผู้ศึกษาจ าเป็นต้องเริ่มสัมภาษณ์คนไข้รายใหม่แทน 
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3.5 ขั้นตอนการท างาน 

การท างานศึกษาครั้งนี้นอกจากการทบทวนวรรณกรรมผ่านหนังสือ บทความวิชาการ และ
งานวิจัยต่างๆ เพ่ือเรียนรู้และท าความเข้าใจในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยมะเร็งและแนวคิดความทุกข์
ทางสังคมแล้ว ล าดับถัดมาคือการเลือกพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ จน
ได้มาเป็นโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และน ามาสู่การเริ่มท างานภาคสนามของผู้ศึกษา 

3.5.1 เริ่มแรก  

อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าผู้ศึกษานั้นได้มีโอกาสเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลภูมิพลฯ 
เนื่องจากสิทธิการรักษาขึ้นกับโรงพยาบาลแห่งนี้ ซึ่งในช่วงของการเข้าไปใช้บริการรักษาพยาบาลนั้น 
ผู้ศึกษาใช้โอกาสนี้ในการสังเกตการณ์ ทั้งสถานที่ ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ ขั้นตอนการเข้ารับการรักษา และ
บรรยากาศโดยรวมในเบื้องต้น อีกท้ังช่วงระหว่างรอรับการรักษานั้นผู้ศึกษาได้ลองพูดคุยกับผู้ป่วยราย
อ่ืนๆ ที่รอคิวตรวจรักษาอยู่ แต่เป็นเพียงการพูดคุยเล็กๆ น้อยๆ คล้ายการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบใน
ฐานะคนไข้เหมือนกันเท่านั้น รวมไปถึงการนั่งฟังบทสนทนาของคนไข้ด้วยกันเอง ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้
ไม่ได้ลึกซึ้งและเพียงพอต่อการน ามาใช้ในงานศึกษา แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ป่วยต่อไป 

หลังจากนั้นประมาณช่วงเดือนมิถุนายนผู้ศึกษาจึงท าการด าเนินเรื่องขออนุญาตเก็บข้อมูลกับ
ทางโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยน าเอกสารขออนุญาตเก็บข้อมูลที่ออกโดยทางมหาวิทยาลัย 
พร้อมกับแนบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคลและโครงร่างค าถามในเบื้องต้น แจ้งไปยังฝ่าย
ธุรการของโรงพยาบาล ณ ตึกคุ้มเกล้าชั้น 3 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้น าเรื่องยื่นไปยังผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลต่อไป ในระหว่างรอใบอนุญาตจากทางโรงพยาบาลนั้น ผู้ศึกษามีการค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชในส่วนต่างๆ เพ่ิมเติมไปด้วย ซึ่งผู้ศึกษาค่อนข้างกังวลว่าจะ
ด าเนินเรื่องไม่ส าเร็จ แต่สุดท้ายประมาณ 2 อาทิตย์ ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันผลกลับมาว่าสามารถ
ด าเนินเรื่องขออนุญาตเก็บข้อมูลภายในโรงพยาบาลได้ส าเร็จ และทางผู้อ านวยการโรงพยาบาล ได้
มอบหมายต่อให้กับผู้อ านวยการศูนย์มะเร็งรับทราบ หลังจากนั้นผู้ศึกษาจึงมีโอกาสเข้าพูดคุยกับ
ผู้อ านวยการศูนย์มะเร็งและได้รับค าแนะน าให้จัดท า ‘หนังสือให้ยินยอมเข้าร่วมโครงการ’ แก่ผู้ป่วยได้
ลงชื่อก่อนให้ข้อมูลหรือสัมภาษณ์เพ่ือป้องกันการฟ้องร้องหรือผลเสียที่จะตามมาในภายหลัง อีกทั้งไม่
ควรเปิดเผยชื่อ นามสกุลและการถ่ายภาพผู้ป่วย 

3.5.2 ส ารวจพื้นที่และสร้างความคุ้นเคย  

เมื่อได้รับการอนุญาตจากทางโรงพยาบาลให้เข้าไปเก็บข้อมูลได้เรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาจึงเริ่ม
วางแผนการท างาน โดยมีการติดต่อเจ้าหน้าที่พยาบาลที่รู้จักเพ่ือขอค าแนะน าและเป็น key 
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informant หรือผู้ที่ช่วยพาผู้ศึกษาเข้าถึงตัวผู้ป่วยมะเร็งได้ ซึ่งในระหว่างการรอพยาบาลพี่เลี้ยงว่างนั้น 
ผู้เขียนได้เริ่มท าการสังเกตการณ์อีกครั้ง โดยครั้งนี้ต่างจากครั้งแรกเนื่องจากมีการเริ่มสัมภาษณ์คนไข้ 
โดยที่แรกคือบริเวณแผนกอายุรกรรม ตั้งอยู่ชั้น 1 ของอาคารคุ้มเกศ เนื่องจากเป็นแผนกการรักษาที่มี
การรวมตัวของคนไข้เป็นจ านวนมาก ซึ่งมีคนไข้ท้ังที่นั่งรอตามแถวเก้าอ้ี คนไข้บนรถเข็นและเปลนอน 
ตรงบริเวณดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศความเจ็บป่วยภายในโรงพยาบาลรัฐได้อย่างแท้จริง 

วิธีการพูดคุยของผู้ศึกษานั้น มีหลากหลายวิธี วิธีแรกผู้ศึกษาลองเข้าไปนั่งตรงที่นั่งว่างข้างกับ
ผู้ป่วยจากนั้นจึงเริ่มชวนคุย สอบถาม โดยท าเหมือนว่าผู้ศึกษาอยู่ในฐานะผู้ป่วยหรือญาติคนไข้คนหนึ่ง
ที่มารอพบแพทย์เช่นกัน วิธีต่อมาคือผู้ศึกษาแนะน าตัวอย่างเป็นทางการ บอกจุดประสงค์ของงาน
ศึกษา และต่อด้วยการสัมภาษณ์จากค าถามที่เตรียมมา จนได้สัมภาษณ์ผู้ป่วยไปประมาณ 2-3 คน 
พร้อมทั้งญาติผู้ป่วยร่วมด้วย ซึ่งนอกจากผู้ศึกษาจะได้ทราบถึงปัญหาของคนไข้แต่ละคนแล้ว ผู้ศึกษา
ยังได้เรียนรู้ถึงปัญหาในการเริ่มต้นท างานภาคสนามครั้งนี้อีกด้วย  

ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากตัวผู้ศึกษาเองที่ยังมีความเขินอายในการเข้าไปสัมภาษณ์หรือพูดคุย
กับคนไข้ เนื่องด้วยมีผู้คนจ านวนมากอยู่ในบริเวณดังกล่าว ประกอบกับสายตาแห่งความสงสัยในตัวผู้
ศึกษาว่าก าลังท าอะไร อีกทั้งปัญหาของบทสนทนาที่ดูติดขัด เนื่องจากผู้ศึกษาไม่ทราบว่าเมื่อจบ
ค าถามหนึ่งแล้วจะถามค าถามใดต่อไป สาเหตุมาจากการเตรียมตัวในประเด็นค าถามที่ไม่ดีพอ ปัญหา
ต่อมาคือ การสัมภาษณ์ครั้งนี้ผู้ศึกษายังไม่เห็นความชัดเจนในความทุกข์ทางสังคมของผู้ป่วย เนื่องจาก
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเดินทางอีกท้ังฐานะเศรษฐกิจค่อนข้างพอใช้ ซ่ึงในกรณี
นี้อาจเป็นเพราะผู้ศึกษาพูดคุยกับคนไข้ด้วยเวลาที่น้อยเกินไป  

ผู้ศึกษาจึงกลับมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการท างานของตน โดยเฉพาะปัญหาในการไม่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างชัดเจน เนื่องจากวิธีข้างต้นเป็นการเข้าไปสัมภาษณ์ที่อาศัยการสุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคนไข้คนใดคือผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ศึกษาจึงรอเวลาที่เจ้าหน้าที่พยาบาลพ่ี
เลี้ยงว่าง ซึ่งมีการนัดกันผ่านทางไลน์ โดยเจ้าหน้าที่ได้พาผู้ศึกษาส ารวจสถานที่อีกครั้ง ซึ่งเน้นไปที่
แผนกรักษาที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยมะเร็ง คือ แผนกอายุรกรรมชั้น 1 และ ชั้น 4 ของอาคารคุ้มเกศ 
รวมถึงศูนย์มะเร็ง อีกทั้งยังพาผู้ศึกษาไปแนะน าตัวกับเจ้าหน้าที่พยาบาลผู้ ดูแลในแผนกต่างๆ ที่มี
คนไข้มะเร็งมารอรับการรักษา เพ่ือท าความรู้จักและขออนุญาตในการมาสัมภาษณ์ผู้ป่วย นอกจากนี้
เจ้าหน้าที่ได้มีการช่วยตรวจดูค าถามและให้ค าแนะน าในการสัมภาษณ์ผู้ป่วยแก่ผู้ศึกษา จนไปถึงการ
ประเมินการสัมภาษณ์และมีการแก้ไขปรับปรุงให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นอีกด้วย 
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3.5.3 การสัมภาษณ์เชิงลึก 

เมื่อผู้ศึกษาได้รู้จักสถานที่รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในแผนกการรักษาผู้ป่วยมะเร็งมากขึ้น ประกอบ
กับการสัมภาษณ์ผู้ป่วยโดยมีเจ้าหน้าที่คอยก ากับดูแลนั้นเป็นไปด้วยดี จากการสัมภาษณ์คนไข้มะเร็งที่ 
OPD4 ผู้ศึกษาจึงได้ถูกส่งไปสัมภาษณ์ต่อที่หน่วยเคมีบัด อาคารศูนย์มะเร็ง ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์กลาง
ของคนไข้มะเร็งจ านวนมาก เนื่องจากเป็นทั้ง OPD ที่คนไข้จะได้พบกับแพทย์และเป็นศูนย์การรักษา
โดยยาเคม5ี รวมทั้งการฉายแสง6 ท าให้ศูนย์มะเร็งกลายเป็นสนามหลักของผู้ศึกษาในเวลาต่อมา 

อันดับแรกผู้ศึกษาได้ท าความรู้จักกับเจ้าหน้าที่พยาบาลผู้เป็นหัวหน้าหน่วยเคมีบ าบัด ผู้ศึกษา
แนะน าตัวและอธิบายถึงรายละเอียดของงานศึกษา จากนั้นหัวหน้าพยาบาลจะช่วยพูดคุยกับคนไข้
ก่อน เพ่ือเป็นการปูทางให้ผู้ศึกษาได้เข้าไปสอบถามต่อ ทั้งนี้การพูดคุยกับคนไข้นั้นผู้ศึกษาจะเริ่มจาก
การแนะน าตัว พร้อมทั้งเล่าจุดประสงค์ของงานศึกษารวมถึงแนวทางของค าถาม เพ่ือให้ผู้ป่วย
พิจารณาก่อนว่าสะดวกให้ข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ จากนั้นจึงขออนุญาตบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์
ประกอบกับลงลายมือชื่อยินยอมการให้สัมภาษณ์ ทั้งนี้มีคนไข้บางรายไม่สะดวกให้บันทึกเสียงหรือ
เมื่อได้ทราบรายละเอียดของแนวค าถามจริงๆ ก็ปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลเนื่องจากเป็นค าถามเชิงลึกเกินไป  

โดยในระหว่างการด าเนินงานนั้นผู้ศึกษาพบเจอกับอุปสรรคในการท างานที่หลากหลาย อย่าง
ปัญหาของการพูดคุยหรือสัมภาษณ์คนไข้ เนื่องจากระหว่างการให้สัมภาษณ์นั้นคนไข้บางรายรู้สึก
เสียใจจนร้องไห้ออกมา หรือเลี่ยงตอบในบางค าถาม รวมไปถึงปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกายที่
อ่อนแอจึงต้องหยุดการสนทนาไป ท าให้ข้อมูลการสัมภาษณ์คนไข้ในรอบแรกจึงไม่เพียงพอ ผู้ศึกษาจึง
ต้องมีการนัดสัมภาษณ์คนไข้ในรอบต่อไป ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลรอบแรกในช่วงเดือน
มิถุนายน – สิงหาคม 2561 และรอบถัดมาคือช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีการ
สัมภาษณ์เป็นระยะๆ 

ปัญหาของการท างานภาคสนามอีกประการคือ ผู้ศึกษาเกิดความเกรงใจและกลัวว่าตนจะไป
เกะกะหรือรบกวนการท างานของเจ้าหน้าที่หรือไม่ แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปผู้ศึกษาลงพ้ืนที่เพ่ือไปพบ
ผู้ป่วยบ่อยขึ้น ส่งผลให้สถานการณ์ในการวางตัวไม่ถูกค่อยๆ คลี่คลายลง เนื่องจากผู้ศึกษาได้พบเจอ
และพูดคุยกับเจ้าหน้าที่มากขึ้นและในบางครั้งก็มีผลไม้หรือขนมไปฝาก จนเจ้าหน้าที่จ าผู้ศึกษาได้ จึง
ท าให้ความกังวลของผู้ศึกษาลดน้อยลงตามไปด้วย และจากการได้สัมภาษณ์ผู้ป่วยในรอบถัดๆ มา

                                                           
4 Out Patient Department (แผนกผูป้่วยนอก) 
5 ยาเคมีบ าบัด (chemotherapy) หมายถึงการรักษาโรคมะเร็งด้วยการใช้สารเคมีเข้าไปบรรเทาอาการ ท าลาย  หรือควบคุมการ
แพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆ วิธีการให้ยาเคมีบ าบัดจะมีทั้งชนิดรับประทานและฉีดเข้าหลอดเลือดด า โดย
ระยะเวลาของการให้ยาจะขึ้นอยู่กับชนิด ระยะของโรคมะเร็ง รวมทั้งผลการตอบสนองต่อยาของผู้ป่วยแต่ละราย  
6 การฉายรังสี หรือ การฉายแสง เป็นประเภทหนึ่งของรังสีรักษา (radiotherapy) ใช้ส าหรับบ าบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยใช้รังสีพลังงาน
สูงฉายไปต าแหน่งของเซลล์มะเร็งเพื่อท าลายกลุ่มก้อนเซลล์มะเร็งนั้น  
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ประมาณเดือนธันวาคมเป็นต้นไป ผู้ศึกษารู้สึกได้ว่าความกังวลในการพูดคุยกับคนไข้มีน้อยลงต่างจาก
ในช่วงแรกๆ อาจเป็นเพราะได้ท าความรู้จักกันมาในเบื้องต้นแล้ว จึงท าให้ช่วงหลังเกิดความรู้สึกเป็น
กันเองมากข้ึน และเปลี่ยนจากการสอบถามเป็นเหมือนการพูดคุยอยู่กับญาติผู้ใหญ่ นอกจากนี้ผู้ศึกษา
มีความมั่นใจประกอบกับมีการเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์ที่ดีขึ้น มีการปรับรูปแบบการพูดคุยให้
เหมาะสมไปตามวัยของผู้ป่วย รู้จักจับประเด็น เก็บค า และฟังมากขึ้น บทสนทนาในช่ว งหลังจึง
ค่อนข้างราบรื่นกว่ารอบแรก ส่งผลต่อการได้ข้อมูลเชิงลึกตามมา  

ทั้งนี้การนัดสัมภาษณ์คนไข้ในช่วงหลังนั้น จะมีวิธีการโดยโทรสอบถามคนไข้ถึงวันนัดในการ
มาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ อีกครั้ง จากนั้นจะมีการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมในประเด็นที่ขาด 
สถานการณ์การเจ็บป่วย ณ ปัจจุบัน รวมถึงปัญหาต่างๆ ในชีวิตการเจ็บป่วยที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
ในรอบแรก นอกจากนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่มีการสัมภาษณ์คนไข้ในโรงพยาบาลรอบท่ีสอง ผู้ศึกษา
ได้มีการติดต่อเพ่ือขออนุญาตไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยรายหนึ่งที่อาศัยอยู่จังหวัดลพบุรี แถวต าบลชอนน้อย 
อ าเภอพัฒนานิคม เมื่อผู้ป่วยยินยอมจึงท าการนัดวันและได้เป็นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ศึกษามี
ความกังวลเล็กน้อยในการต้องไปเยี่ยมบ้านหรือการสนทนากับผู้ป่วยและญาติ จึงได้มีการเตรียมตัวใน
ส่วนของค าถามและคาดหวังว่าการพูดคุยจะเป็นไปด้วยความผ่อนคลายมากที่สุด เมื่ อถึงวันนัดเยี่ยม
บ้านผู้ศึกษาเดินทางไปพร้อมกับพ่อแม่ของผู้ศึกษาและไม่ลืมที่จะซื้อของไปฝากผู้ป่วยด้วย โดยการ
เยี่ยมบ้านครั้งนี้เริ่มจากการถามไถ่อาการรวมทั้งการรักษา ณ ปัจจุบัน หรือปัญหาเพ่ิมเติมในชีวิตการ
เจ็บป่วย ซึ่งโดยรวมแล้วผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก เห็นได้จากสีหน้าอันยิ้มแย้ม หน้าตาที่ดู
สดใส รวมถึงความคลายกังวลของปัญหาทางการเงิน อีกท้ังการได้ท าความรู้จักกับญาติผู้ป่วยพร้อมทั้ง
พูดคุยในมุมมองของผู้ดูแล ทั้งด้านความรู้สึกหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิต นอกจากนี้การไป
เยี่ยมบ้านยังเป็นโอกาสที่ผู้ศึกษาได้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วยซึ่งมากกว่าข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ในโรงพยาบาล  

 
3.6 การเรียนรู้จากการท างานภาคสนาม 

 งานศึกษาวิจัยชิ้นนี้ ขั้นตอนในการท างานภาคสนามคือสิ่งที่ผู้ศึกษากังวลมากที่สุด  เริ่มจาก
ความกังวลตั้งแต่การเดินเรื่องขออนุญาตเก็บข้อมูลในโรงพยาบาล จนไปถึงความกังวลเกี่ยวกับการ
ท างานกับผู้คนที่ไม่คุ้นชิน นอกจากนี้ประเด็นการศึกษายังเป็นเรื่องค่อนข้างอ่อนไหว เพราะผู้ป่วยจะมี
สภาพร่างกายอ่อนล้าประกอบกับความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งจากประสบการณ์ในการ
ท างานภาคสนามครั้งนี้มีผู้ป่วยบางรายร้องไห้ในระหว่างการให้สัมภาษณ์ จึงเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้
ศึกษาเกิดความกังวลในค าถามร่วมด้วยความล าบากในการด าเนินบทสนทนาต่อเกิดความไม่ต่อเนื่อง 
อันเป็นผลจากความตื่นสนาม ความไม่มั่นใจและกลัวความผิดพลาด นอกจากนี้การสัมภาษณ์ในรอบ
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แรกผู้ศึกษามุ่งฟังแต่ค าตอบที่ตรงกับค าถามที่เตรียมมา ไม่ได้มองลงลึกไปรายละเอียดของปัญหาหรือ
การแสดงออกทางความรู้สึกเท่าที่ควร จึงได้ข้อมูลเพียงผิวเผินที่ยังเห็นความทุกข์ทางสังคมของผู้ป่วย
ไม่ชัดเจนพอ 

เมื่อมีการเข้าพ้ืนที่บ่อยขึ้น จึงเกิดความคุ้นชินในสถานที่และคุ้นเคยกับบุคคลทั้งเจ้าหน้าที่
และผู้ป่วย ท าให้ผู้ศึกษามีความมั่นใจและความกล้าในการท างานภาคสนามมากข้ึน ประกอบกับมีการ
เตรียมตัวและวางแผนการท างาน ทั้งการปรับความคิดต่อการท างานในมุมมองแง่บวกและไม่กดดัน
ตัวเองจนเกินไป รวมถึงการเรียนรู้การปรับรูปแบบการถามให้เหมาะกับคนไข้แต่ละราย พร้องทั้งการ
รู้จักสังเกต ท่าทาง ความรู้สึก หรือค าพูดของผู้ป่วยเพื่อการสอบถามเชิงลึกลงไปในประเด็นนั้นๆ ส่งผล
ให้การพูดคุยมีความราบรื่นมากขึ้น นอกจากนี้ผู้ศึกษามีโอกาสได้ร่วมวงสนทนาระหว่างผู้ป่วยด้วยกัน 
โดยได้ฟังและสอบถามเพ่ิมเติมในข้อสงสัย ท าให้บรรยากาศในการพูดคุยไม่ตึงเครียดแต่เหมือนการ
แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ร่วมกัน 

สิ่งที่ได้จากการท างานภาคสนามครั้งนี้ อันดับแรกคือการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อตัวผู้ศึกษา 
ทั้งการท าลายก าแพงความกลัวใจจิตใจให้กล้าเผชิญหน้าและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ท างานศึกษา จนเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถต่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยการเรียนรู้วิธีพูดคุย 
การเข้าหาผู้คน การขอความช่วยเหลือ รวมถึงการอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ ระหว่างการเก็บข้อมูล ซึ่ง
ไม่มีสิ่งใดได้มาง่ายๆ แต่ต้องเรียนรู้และพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด สิ่งส าคัญอีกประการคือ การได้รู้จักกับ
ผู้ป่วยมะเร็งท าให้ทราบถึงความทุกข์ในชีวิตของพวกเขาซ่ึงมากกว่าความทุกข์ทางกาย สะท้อนให้เห็น
ถึงปัญหาระดับโครงสร้างที่โยงใยกันอยู่ในระบบสังคมซึ่งเป็นวงจรปัญหาที่ยืดเยื้อและรอการแก้ไข 
นอกจากนี้เรื่องราวในชีวิตของผู้ป่วยยังแสดงให้เห็นว่า มีชีวิตของผู้คนอีกมากที่ต่างต้องเผชิญกับความ
ยากล าบาก แต่พวกเขาก็สามารถฝ่าฟันวิกฤตและจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ด้วยความสู้
ชีวิตบวกกับก าลังใจอันเข้มแข็ง และคนไข้บางรายก็ได้มอบพลังด้านบวกให้กับผู้ศึกษาผ่านมุมมองการ
ใช้ชีวิตท่ามกลางความทุกข์ที่เกิด จนน ามาสู่การรู้จักคุณค่าของชีวิตมากขึ้น 
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โรงพยาบาลในวันจันทร์ 

การสัญจรอันหนาแน่นบนท้องถนนของกรุงเทพฯ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากส าหรับชีวิตใน
เมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันจันทร์ซึ่งเป็นวันแรกของการเดินทางไปท างานหรือท าธุระจากการหยุด
ยาวเสาร์อาทิตย์ ท าให้ในวันนี้ใครหลายคนต้องเผชิญปัญหาการจราจรติดขัดหรือความพลุกพล่านของ
ผู้คนตามสถานที่ราชการต่างๆ ดังเช่น ณ โรงพยาบาลของรัฐ โดยภาพความคลาคล่ าของผู้คนจ านวน
มากภายในวันแห่งการเริ่มต้นนี้เอง จึงเป็นที่มาของหัวข้อ “โรงพยาบาลในวันจันทร์” ซึ่งเปรียบได้กับ
บรรยากาศความแออัดวุ่นวายภายในโรงพยาบาลที่เต็มไปด้วยผู้ป่วยมารอรับการรักษาจ านวนมาก 
เนื้อหาส่วนนี้จึงเป็นการน าเสนอให้เห็นถึงเส้นทางการมารักษาพยาบาลของคนไข้มะเร็ง ณ 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือเป็นการขยายภาพความยากล าบากที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยต่อการเผชิญ
อุปสรรคปัญหาต่างๆ ในแต่ละข้ันตอนของการเดินทางมารักษาพยาบาล 

แสงแดดอ่อนๆ ในเวลาหกโมงเช้าของวันจันทร์ ท าให้รับรู้ว่านี่คงเป็นแสงแห่งการเริ่มต้น
สัปดาห์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง บางคนอาจก าลังลุกจากที่นอนหรือวุ่นกับการเตรียมตัวออกจากบ้านเพ่ือไป
ท างานประจ าวัน แต่ในเวลาประมาณนี้ก็เพียงพอแล้วส าหรับการพบเห็นผู้คนมากมายมารวมตัวกันอยู่
ทีโ่รงพยาบาล ซึ่งเปรียบเป็นสถานที่แห่งการเยียวยาและเป็นดังความหวังของใครหลายๆ คน  

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเป็นที่รู้จักกันดีของผู้คนที่อาศัยอยู่ย่านสายไหมหรือดอนเมือง 
เนื่องจากโรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
อยู่ในบริเวณฐานทัพอากาศ แต่ถึงแม้จะเป็นโรงพยาบาลรัฐในสังกัดกองทัพอากาศ ที่ให้บริการ
ข้าราชการทหารและครอบครัวแล้ว โรงพยาบาลแห่งนี้ยังให้บริการรักษาประชาชนทั่วไปทั้งที่อยู่ใน
พ้ืนที่รอบๆ และจากทุกสารทิศทั่วประเทศไทย อีกท้ังรองรับผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างๆ ใน
จังหวัดข้างเคียง เนื่องจากโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลตติยภูมิในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลตอนบน ที่มีศักยภาพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยขั้นบาดเจ็บรุนแรงหรือมีโรคเรื้อรัง
ซับซ้อน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะพบเห็นผู้คนจ านวนมากเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย 
 

กว่าจะมาถึงโรงพยาบาล  

ในเวลาเช้าที่การจราจรค่อนข้างคับคั่ง อาจเป็นเพราะการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (หมอ
ชิต – สะพานใหม ่- คูคต) ถนนจึงหายไปเลนหนึ่ง แต่คงไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดเนื่องจากถนนเส้นนี้เต็มไป
ด้วยข้าราชการทหารอากาศที่ออกมาท างาน ประกอบกับรถยนต์ของเหล่าผู้ปกครองที่เดินทางมาส่ง
บุตรหลานของตนเข้าเรียนในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเส้นเดียวกัน
ก่อนจะมาถึงโรงพยาบาล จึงเป็นที่รู้กันว่าหากค านวณเวลาออกจากบ้านช้าไปเพียง 5 นาทีอาจท าให้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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ถึงที่หมายสายไปถึง 1 ชั่วโมงได้ การเดินทางมายังโรงพยาบาลของผู้ป่วยตั้งแต่เช้าจึงกลายเป็นเรื่อง
ปกติทั่วไป โดยเฉพาะกับผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ไกลจากโรงพยาบาลหรือเดินทางมาจากต่างจังหวัด ดังเช่น 
คุณวัน(นามสมมติ) ที่นั่งรถแท็กซี่มาจากห้องเช่าแถวลาดกระบังตั้งแต่ตี 5 หรือคุณชัย(นามสมมติ) ซึ่ง
ออกเดินทางจากธัญบุรีตั้งแต่ตี 5 เช่นกัน คนไข้กลุ่มนี้รู้ดีว่าหากยิ่งสายผู้คนจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผล
ต่อระยะเวลาของการรอพบแพทย์ที่ยาวนานขึ้น การออกเดินทางในเวลาเช้าจึงเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับ
ผู้ป่วยบางราย เพราะจะช่วยย่นระยะเวลาการตรวจรักษาและอาจช่วยในการหลีกเลี่ยงปัญหา
การจราจรที่ยากจะคาดเดาบนถนนเส้นนี้ไปได้บ้าง  

การเตรียมตัวมาโรงพยาบาลของคนไข้บางคนคงไม่ใช่เพียงการตื่นแต่เช้าหรือเตรียมเอกสาร
ส าคัญให้พร้อมเท่านั้น เพราะเมื่อได้ทราบว่าวันนัดใกล้เข้ามา คนไข้จะต้องมีการวางแผนและจัดการ
เรื่องใบส่งตัวให้เรียบร้อย เหมือนกับการออกเดินทางมาโรงพยาบาลตามล าพังจากอยุธยา ของคุณพร
(นามสมมติ) ซึ่งนอกจากเธอต้องวางแผนระยะเวลาให้พอดีกับการเดินทางแล้ว ก่อนจะมาพบแพทย์
ตามนัดได้เธอต้องน าใบนัดไปยื่นสิทธิประกันสังคม ณ โรงพยาบาลต้นสังกัดพร้อมทั้งเจาะเลือดให้
เรียบร้อยเสียก่อน จากนั้นเมื่อถึงวันจันทร์จึงน าผลเลือดมายังโรงพยาบาลภูมิพลฯ ทั้งนี้การจัดการ
เรื่องเอกสารมีก าหนดว่าต้องให้เรียบร้อยภายในอาทิตย์ที่มีการรักษา และบางกรณีเธออาจต้องจัดการ
ให้เสร็จภายในหนึ่งวัน แสดงให้เห็นว่าภายในวันหนึ่งคนไข้บางคนอาจไม่ได้เดินทางไปแค่โรงพยาบาล
แห่งเดียว 

 

ภาพที่ 1 แสดงเส้นทางการเดินทางมายังโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
(ท่ีมา : https://pantip.com/topic/33825907) 

การเดินทางมาโรงพยาบาลภูมิพลฯ ถึงแม้จะต้องเจอกับปัญหาการจราจรหนาแน่นในตอน
เช้า แต่วิธีการเดินทางนั้นสามารถมาได้หลากหลายวิธี ทั้งรถยนต์ส่วนตัว รถแท็กซี่ รถตู้ รวมถึงรถ
โดยสารประจ าทาง สาย 34, 39, 114, 356, 503, 522 และ 543 ที่วิ่งผ่านหน้าโรงพยาบาล ส่วน
ทางเข้าด้านหลังโรงพยาบาลนั้นจะเหมาะกับรถยนต์ส่วนตัวมากกว่า นอกจากนี้จะมีรถกอล์ฟคอย
ให้บริการรับส่งผู้ป่วยจากที่จอดรถมายังด้านหน้าโรงพยาบาลอีกด้วย 

https://pantip.com/topic/33825907
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ภายในบริเวณของโรงพยาบาลภูมิพลฯ ประกอบไปด้วยหลากหลายอาคาร แต่มีอาคารหลักๆ 
อยู่ 3 อาคารที่เป็นเส้นทางของคนไข้จ านวนมาก นั้นคือ ‘อาคารคุ้มเกล้า’ ซึ่งเป็นอาคารหลัก ตั้งอยู่
ตรงกลางและเป็นอาคารแรกที่เห็นได้เมื่อเข้ามาทางด้านหน้าของโรงพยาบาล  ต่อมาคือ ‘อาคารคุ้ม
เกศ’ อยู่ด้านหลังและเยื้องไปทางซ้ายของอาคารคุ้มเกล้า  เป็นอาคารที่ เ พ่ิง เปิดให้บริการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเมื่อพ.ศ. 2556 โดยรองรับบางแผนกจากอาคารคุ้มเกล้าให้ย้ายมาตึกนี้ เช่น 
ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์โรคไต ศูนย์ส่องกล้อง ห้องตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ฯลฯ อาคารที่  3 คือ
อาคารศูนย์มะเร็งเป็นอาคารล่าสุดที่เพ่ิงสร้างขึ้นและเปิดให้บริการคนไข้เมื่อพ.ศ.2558 โดยจะอยู่ทาง
ด้านขวาของอาคารคุ้มเกล้า ทั้ง 3 อาคารจะมีสะพานเชื่อมถึงกันบริเวณชั้น 2 ทั้งนี้แต่ละอาคารจะมี
การกระจายของแผนกการรักษาที่แตกต่างกันไป แต่อาคารคุ้มเกล้าและคุ้มเกศจะหนาแน่นไปด้วย
ผู้คนเกือบทุกช่วงเวลา โดยเฉพาะด้านหน้าทางเข้า-ออก ที่มีทั้งรถแท็กซี่และรถส่วนตัวขับเข้ามารับส่ง
ผู้ป่วย รวมถึงมีเจ้าหน้าที่เวรเปล รถเข็น คอยเตรียมพร้อมรอรับผู้ป่วยอยู่อย่างต่อเนื่อง 
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ภาพที่ 2 แสดงแผนผังโรงพยาบาลภูมิพลดลุยเดช 
(ภาพโดย : กรวรรณ พูนสวัสดิ์ เมือ่วันท่ี 8 ตุลาคม 2561) 

 

1. อาคารคุ้มเกล้า 

2. อาคารคุ้มเกศ 

3. ศูนย์มะเร็ง 

4. กองรังสีรักษา 

5. อาคารโภชนาการ  
(ศูนย์อาหารทองใหญ่) 

 
 
 

 

6. อาคารทองหล่อ (ร้านอาหาร) 
7. อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 8 ชั้น 

8. รา้นสวัสดิการ ธนาคาร 

9.      ป้ายรถเมล์ 
10. อาคาร 14

สะพานเชื่อมชั้น 2 
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เมื่อเดินผ่านประตูเข้ามาจะเห็นภาพของผู้คนจ านวนมากกว่าด้านนอกเป็นเท่าตัว อยู่ในทุก
พ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นทางเดินหรือที่นั่ง ต่างเต็มไปด้วยผู้คนทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย และญาติ ทุกคนต่างจดจ่อ
กับภารกิจของตนไม่ว่าจะเป็นพยาบาลที่ง่วนอยู่กับการจัดการแฟ้มเอกสารของคนไข้ การตอบค าถาม
ให้ผู้ป่วยของเจ้าหน้าที่ผ่านช่องเล็กๆ ตรงเคาน์เตอร์ หรือญาติที่คอยประคับประคองผู้ป่วยให้นั่งบน
รถเข็นอย่างระมัดระวัง จึงเห็นได้ว่าถึงแม้จะเป็นเวลาเช้าตรู่แต่สถานที่แห่งนี้ได้มีการเคลื่อนไหวของ
ผู้คนอย่างเข้มข้นมากแล้ว จุดแรกที่เข้ามาและเห็นถึงความแออัดได้อย่างชัดเจน นั้นคือจุดส านักงาน
สวัสดิการสุขภาพ ตั้งอยู่ชั้น 2 ของอาคารคุ้มเกล้า เป็นที่ส าหรับยื่นใบส่งตัวของคนไข้ที่มีสิทธิการรักษา
อย่างประกันสังคม หรือสิทธิ 30 บาท ไม่ได้ขึ้นกับโรงพยาบาลภูมิพลฯ แต่สิทธิขึ้นอยู่กับโรงพยาบาล
ในเขตที่อยู่อาศัย ซึ่งอยู่นอกเขตโรงพยาบาลภูมิพลฯ รับผิดชอบ เช่นเดียวกับผู้ป่วยมะเร็งหลายคนที่มี
การรักษากับโรงพยาบาลต้นสังกัดนอกเขต จึงจ าเป็นต้องมาขึ้นสิทธิส่งตัวตรงจุดนี้ แต่ส าหรับคนไข้ที่มี
สิทธิขึ้นตรงกับโรงพยาบาลภูมิพลฯ พร้อมกับมีใบนัดแล้ว สามารถข้ามขั้นตอนข้างต้นและไปยัง OPD 
ยื่นใบนัดและรอพบแพทย์ได้เลย ทั้งนี้หากใบนัดมาพร้อมกับใบเจาะเลือดหรือเอ็กซเรย์ คนไข้ต้องไป
จัดการเรื่องดังกล่าวเพ่ือให้ได้ผลตรวจก่อนมาพบแพทย์ 

จุดส านักงานสวัสดิการสุขภาพจะมีการเปิดรับคิวเวลา 7 โมงเช้า แต่ยังไม่ทันถึงเวลาดังกล่าว
ก็มีผู้คนจ านวนมากมารอคิวอยู่ก่อนแล้ว บางคนมากดบัตรคิวรอตั้งแต่ตี 5 เพ่ือให้ได้คิวแรกสุด โดย
การรอคิวจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที หรือถ้ามาสายเวลาการรอคิวอาจยาวไปจนถึง 1 ชั่วโมง จึงมี
เวลามากพอส าหรับการลุกไปซื้อข้าวกล่องตรงร้านสะดวกซื้อซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลในชั้นเดียวกันมา
รับประทานเพ่ือรอเวลา  

เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนต่างหลั่งไหลเข้ามากันเรื่อยๆ คนที่มาก่อนจะเลือกนั่งเก้าอ้ีตัวริมเพ่ือให้
เข้า-ออกสะดวก น้อยคนนักจะเขยิบเข้าไปนั่งเก้าอ้ีตัวในสุด เนื่องจากเก้าอ้ีแถวยาวมีลักษณะเรียง
ติดกันจนนั่งแบบขาชิดขา ทางด้านหน้าและด้านหลังถูกเว้นไว้ในระยะแทบหายใจรดต้นคอ การลุก
เดินจึงไม่ใช่เรื่องที่อิสระนัก ผ่านไปไม่นานเก้าอ้ีที่ถูกจัดเรียงไว้เหล่านั้นก็ถูกเติมเต็มด้วยผู้คนมากมาย 
ท าให้คนไข้ที่มาทีหลังต้องผิดหวังกับการมองหาที่นั่งและจ าเป็นต้องยืนรออยู่บริเวณรอบๆ แทน จุดนี้
จึงถือได้ว่าเป็นจุดแรกๆ ในโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยต้องเผชิญกับการรอคิวท่ามกลางความวุ่นวายของผู้คน
จ านวนมาก  

หากสังเกตบนพ้ืนโรงพยาบาลบางจุดจะพบว่ามีเส้นสีต่างๆ เรียงกันเป็นเส้นตรงขนานไปกับ
ทางเดิน เส้นเหล่านี้ท าหน้าที่ในการช่วยบอกเส้นทางแก่ผู้ที่มาใช้บริการ เช่น  เส้นสีส้มไปแผนกออร์โท
พีดิกส์7 สีเขียวไปกองรังสีกรรม8 สีน้ าตาลไปแผนก หู คอ จมูก เป็นต้น ทั้งนี้ส าหรับคนไข้ที่มีใบนัด
เจาะเลือดแล้ว จะต้องไปที่ห้องเจาะเลือดก่อนไปพบแพทย์ โดยห้องเจาะเลือดจะอยู่ใกล้ๆ กับแผนก

                                                           
7 ออร์โทพีดิกส์ (Orthopedics) แผนกรักษากระดกู ขอ้ เส้นเอ็น และกล้ามเน้ือต่างๆ ของร่างกาย 
8 ห้องเอ็กซเรย ์
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ออร์โทพีดิกส์ ผู้ป่วยจึงสามารถเดินไปตามเส้นสีส้มได้ แต่ไม่ใช่ทุกแผนกท่ีจะเดินไปตามเส้นสีได้ ผู้ป่วย
บางคนจึงต้องอาศัยการถามทางจากเจ้าหน้าที่เป็นส าคัญ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ไม่คุ้นเคยหรือมา
โรงพยาบาลครั้งแรกอาจต้องประสบกับการหลงทางหรือไม่เข้าใจในขั้นตอนต่างๆ ได้ ตัวอย่างเช่น คุณ
ล าดวน(นามสมมติ) ซึ่งเคยพบเจอกับปัญหาความสับสนในขั้นตอนของทางโรงพยาบาลมาแล้ว 
เนื่องจากใบนัดของเธอไปขึ้นตรงแผนกเคมีบ าบัด แต่ด้วยความไม่รู้ในสถานที่ประกอบกับมา
โรงพยาบาลเพียงล าพัง จึงท าให้เธอต้องนั่งรอแพทย์อยู่ที่แผนกอายุรกรรมจนถึงบ่ายโมง เมื่อพ่ีสาว
ของเธอขอลางานและมาหาเธอที่โรงพยาบาลได้ จึงท าให้รู้ว่าแพทย์ได้ตามคนไข้ให้มาห้องเคมีบ าบัด
ตั้งแต่เม่ือสายแล้ว ท าให้เธอต้องเสียเวลาอย่างสูญเปล่าไปเกือบครึ่งค่อนวัน 

 ยิ่งสายก็ยิ่งคับคั่งไปด้วยผู้คน เจ้าหน้าที่รถเข็นและเปลนอนต่างคอยรับส่งคนไข้ไปตาม
เส้นทางต่างๆ อย่างไม่หยุดหย่อน คนไข้ที่มาโรงพยาบาลไม่ได้มีเพียงแต่ผู้สูงอายุเท่านั้น ยังพบเห็นคน
หนุ่มสาว วัยกลางคน พระสงฆ์ หรือแม้กระทั่งเด็กน้อยที่รวมตัวอยู่ในห้อง OPD เด็ก ซึ่งเป็นแหล่งที่มา
ของเสียงร้องไห้ปะปนไปกับเสียงจอแจจากผู้คนรอบนอก ผสมกับเสียงเรียกรับยาของเจ้าหน้าที่ผ่าน
ช่องรับยาที่อยู่ใกล้ๆ กัน เสียงแห่งความวุ่นวายเหล่านี้จึงบ่งบอกถึงความแออัดของผู้คนจ านวนมากที่
รวมอยู่ในบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นทางผ่านเพื่อไปยังห้องเจาะเลือดนั่นเอง 

 

ห้องเจาะเลือด  

ห้องเจาะเลือดมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ประกอบไปด้วยโต๊ะเจาะเลือดอยู่ 7 โต๊ะและที่นั่งรอคิว
อีก 4 แถว แถวละ 5 ตัว ถึงแม้ระยะเวลาการเจาะเลือดของคนไข้แต่ละคนจะใช้เวลาไม่นาน แต่ก็เร็ว
ไม่พอส าหรับจ านวนคนไข้ที่มายืนต่อคิวจนล้นออกมาถึงด้านนอก จนแทบไม่เหลือทางเดินเพ่ือไปยื่น
ใบเจาะเลือดที่เคาน์เตอร์ด้านข้างซึ่งอยู่ใกล้ๆ กัน ผู้ป่วยยื่นใบเจาะเลือดเรียบร้อยแล้วจึงเดินมายังตู้กด
บัตรคิวอัตโนมัติเพ่ือรับบัตรคิวและนั่งรอเช่นเคย เมื่อมองขึ้นไปยังจอแสดงผลคิวและน ามาเทียบกับ
บัตรคิวที่อยู่ในมือ ท าให้คนไข้หลายคนถึงกับท้อใจด้วยจ านวนตัวเลขที่ห่างไกลจากคิวของตน
เหลือเกิน แต่ก็คงท าได้เพียงแค่นั่งรอต่อไป ตรงจุดนี้จะใช้เวลารอคิวประมาณ 45 นาทีถึง 1 ชั่วโมง 
บางรายอาจนานไปถึง 2 ชั่วโมง นี่จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่ควรมาโรงพยาบาลสาย ยิ่งถ้าเป็นคนไข้ที่
ต้องงดอาหารและน้ าก่อนเจาะเลือดด้วยแล้วยิ่งต้องมาให้เร็ว เนื่องจากการอดอาหารเป็นเวลานาน
บวกกับการเสียเลือดในปริมาณมากอาจส่งผลให้คนไข้เหนื่อยล้าจนเป็นลมได้ นอกจากนี้ด้วยการรอคิว
ระยะเวลานานท าให้คนไข้บางกลุ่มใช้ทางเลือกอ่ืนเพ่ือย่นระยะเวลาคือ การเจาะเลือดจาก
โรงพยาบาลต้นสังกัดที่รักษาอยู่มาก่อนจากนั้นจึงน าผลเลือดมาให้หมอในวัดถัดไป  

เนื่องจากห้องเจาะเลือดอยู่ติดกับแผนกออร์โทพีดิกส์ ท าให้บริเวณดังกล่าวค่อนข้างแออัด 
เพราะมีคนไข้ของทั้งสองแผนกมารวมตัวกันจนท าให้ที่นั่งรอไม่พอ หลายคนจึงต้องยืนรอบริเวณรอบๆ 
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และเหลือทางไว้ส าหรับเดินเพียงเล็กน้อย คนไข้ที่มารอคิวมีทั้งสภาพปกติและในสภาพที่ ใส่เฝือก บาง
คนถือไม้ค้ า นั่งรถเข็น แต่สิ่งที่เหมือนกันคงเป็นท่าทางของความอิดโรยและเบื่อหน่ายกับการรอเวลา 
คนไข้จากทั้งสองแผนกปะปนกันจนแยกไม่ออกว่าคนไข้คนไหนมาเจาะเลือดหรือมาตรวจกระดูก โดย
ความหนาแน่นของผู้คนมีให้เห็นได้ไปจนถึงทางเดินด้านซ้ายเป็นทางเพ่ือไปยังสะพานเชื่อม เนื่องจาก
เป็นทางค่อนข้างแคบประกอบกับมีคนไข้นั่งรอลักษณะหันหน้าชนกันเต็มริมสองข้างทาง รวมถึงเตียง
และรถเข็นผู้ป่วยที่จอดรอเบียดกันเท่าที่จะสามารถจอดได้ ทางแคบเส้นนี้ท าให้เห็นผู้ป่วยแต่ละคนนั่ง
รอด้วยท่าทางเหนื่อยล้า บางคนใส่สายน้ าเกลือรวมถึงใส่สายทางจมูกอยู่ด้วย จึงเป็นเส้นทางแห่งความ
หดหู่และแสดงถึงบรรยากาศความเจ็บป่วยได้อย่างชัดเจน 

เมื่อผ่านความแออัดระหว่างทางเดินมาได้ก็จะพบกับสะพานเชื่อมไปยังตึกคุ้มเกศ ซึ่งบริเวณ
ชั้น 4 คือหน่วยตรวจพิเศษอายุรกรรม เป็น OPD ที่คนไข้มะเร็งจ านวนมากมายื่นบัตรนัดตรงจุดนี้ 
ทั้งนี้ OPD ของคนไข้มะเร็งนั้นมีกระจายอยู่ตามแผนกต่างๆ ขึ้นอยู่กับว่าเป็นมะเร็งส่วนใด เช่น ด้าน
นารีเวช คือ มะเร็งมดลูก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ ด้านศัลยกรรมคือ มะเร็งทุกส่วนในร่างกายที่
ต้องมีการผ่าตัด ส่วนด้าน  อายุรกรรมต่างกับศัลยกรรมคือไม่มีการผ่าตัด เป็นต้น กล่าวให้เข้าใจคือ
คนไข้เป็นมะเร็งส่วนไหนก็ต้องไปพบแพทย์ในแผนกนั้นๆ โดยสถานที่จะอยู่ตามแผนกการรักษาและ
อาจมีสถานที่รองรับเพ่ิมเติมร่วมด้วย แต่โดยส่วนใหญ่แล้ววันนัดของคนไข้มะเร็งจะถูกจัดแยกวันกับ
คนไข้ทั่วไป ซึ่งหน่วยตรวจพิเศษอายุรกรรมแห่งนี้ถือเป็นแหล่งรวมคนไข้มะเร็งที่มีจ านวนมากกว่า
แผนกอ่ืนๆ  

ถึงแม้จะเป็นเวลาเพียงประมาณ 8 โมงเช้า แต่ห้องตรวจแห่งนี้กลับมีคนไข้มานั่งรอพบแพทย์
กันเกือบเต็มห้องแล้ว โดยสิ่งแรกที่ต้องท าคือการวัดความดัน ชั่งน้ าหนัก จากนั้นจึงมานั่งรอรวมกับ
คนไข้คนอ่ืนๆ ที่มาเตรียมพร้อมอยู่ก่อน โดยปกติหมอจะลงตรวจคนไข้ OPD ประมาณ 9 โมงเช้า แต่
ส าหรับคนไข้แล้วต้องมาให้เร็วกว่านั้น ทั้งนี้ก็เพ่ือให้มีเวลาในการจัดการขั้นตอนต่างๆ ดังที่กล่าวไปใน
ข้างต้น รวมไปถึงการมาเร็วท าให้ได้คิวที่เร็วขึ้น ซึ่งแผนกดังกล่าวมีขนาดค่อนข้างใหญ่ไม่แออัด อาจ
เป็นเพราะสร้างที่ตึกใหม่จึงมีการขยับขยายที่ทางให้ได้มากที่สุด แต่ทั้งนี้ที่นั่งก็ยังเต็มมีคนไข้และญาติ
บางส่วนต้องยืนรออยู่ดี  

ในระหว่างนั่งรอ ผู้คนฆ่าเวลาด้วยการเล่นโทรศัพท์บ้าง อ่านหนังสือบ้าง รวมไปถึงการทาน
ข้าวเช้า อีกทั้งผู้ป่วยบางกลุ่มมีการพูดคุยกัน ซึ่งมีทั้งรู้จักกันมาก่อนและเพ่ิงได้รู้จักกัน โดยบทสนทนา
เป็นไปในหลายรูปแบบและหลากหลายเรื่องราว แต่ส่วนใหญ่แล้วคงหนีไม่พ้นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพ
หรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความเจ็บป่วยซึ่งกันและกัน ด้วยระยะเวลาของการรอหมอที่
ค่อนข้างนานประกอบกับการมาโรงพยาบาลตั้งแต่เช้าส่งผลให้เกิดความง่วงได้ คนไข้หลายคนจึงอยู่ใน
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ท่านั่งงีบหลับเพ่ือรอพบแพทย์ แต่ไม่ว่าแต่ละคนจะท ากิจกรรมใดเพ่ือรอเวลา ทุกคนก็ยังคงจดจ่ออยู่
กับการฟังเสียงเรียกชื่อว่าเมื่อไรจะถึงคิวของตนเสียที  

คนไข้ต่างทยอยเข้าและออกจากห้องตรวจกันไปทีละคน จนถึงเวลาเที่ยงตรงก็หมดเวลา
ส าหรับการตรวจคนไข้ในรอบเช้าแล้ว ส าหรับคนไข้ที่มีใบสั่งยา ญาติจะเป็นผู้น าใบสั่งยาไปรับยาที่ชั้น 
1 ของตึกคุ้มเกศ แต่ส าหรับคนไข้บางคนที่มาคนเดียวอย่างคุณชัย(นามสมมติ) จ าเป็นต้องเดินไปรับยา
ด้วยตัวเอง ทั้งนี้คุณชัยเคยพบเจอกับปัญหาเรื่องเอกสารใบสั่งยาที่ออกมาไม่ครบ และด้วยความที่ตน
ไม่ช านาญในเส้นทางจึงท าให้ต้องเดินวนไปมาอยู่หลายรอบระหว่าง 3 อาคาร ถึงแม้ระยะทางแต่ละ
อาคารจะไม่ไกลกันมากนักแต่ความยากล าบากเกิดขึ้นได้จากสภาพร่างกายที่อ่อนแอ ประกอบกับการ
ฝ่าฝูงชนจ านวนหนึ่งที่ยืนรอกันอยู่รอบๆ บริเวณจุดรับยา จนบางครั้งที่ทนความเหนื่อยล้าจาก
ผลข้างเคียงของยาเคมีไม่ไหวต้องนั่งลงหน้าลิฟต์หรือพักบนโซฟาบางตัวให้หายเหนื่อยก่อนออก
เดินทางต่อ  

จากจ านวนคนที่มารอ ณ จุดรับยา ก็พอจะท าให้รู้แล้วว่าการรอคิวต้องใช้เวลานานพอสมควร 
และไม่ใช่แค่ที่ตึกคุ้มเกศเท่านั้น แต่จุดรับยาที่ตึกคุ้มเกล้าก็ปรากฏภาพของผู้คนรอรับยาจ านวนมาก
เช่นกัน แต่ที่พิเศษกว่านั้นคือจุดรับยาชั้น 1 ของตึกคุ้มเกศอยู่ติดกับแผนกอายุรกรรม ซึ่งขึ้นชื่อเรื่อง
จ านวนผู้ป่วยที่มีมากที่สุดในทุกๆ โรงพยาบาล โดยจุดนี้ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ใช้ตรวจคนไข้มะเร็งร่วม
ด้วย ท าให้ถัดจากบริเวณรับยาไปไม่ไม่กี่ก้าว จะพบคนไข้จ านวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุนั่งรออยู่เต็ม
เก้าอ้ีนั่ง รวมถึงผู้คนที่ยืนรออยู่รอบๆ ซึ่งมีมากเสียจนบังแถวเก้าอ้ีนั่งได้อย่างมิดชิด ไม่นับรวมเปลนอน
และรถเข็นไม่ต่ ากว่า 10 คันจอดเรียงรายอยู่ข้างกัน ท าให้โถงกว้างของชั้น 1 แคบลงไปถนัดตา 

 

หน่วยเคมีบ าบัด  

เมื่อเสร็จภารกิจของการพบแพทย์เรียบร้อยแล้ว สถานที่ต่อไปคือไปรับยาเคมีบ าบัดที่หน่วย
เคมีบ าบัดตรงชั้น 2 ของศูนย์มะเร็ง โดยระยะห่างระหว่างตึกคุ้มเกศและศูนย์มะเร็งค่อนข้างไกลกัน
มาก เพราะทั้งสองตึกนี้อยู่คนละฟากกันถึงแม้จะมีทางเดินสะพานเชื่อมที่สะดวกต่อการเดินทาง แต่
ระยะทางการเดินก็ประมาณ 500 เมตร ส าหรับผู้ป่วยที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรืออ่อนล้ากว่าคน
ทั่วไปจึงท าให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยอย่างมาก  

ทางเชื่อมระหว่างอาคารพาเรามาถึงยังหน้าหน่วยเคมีบ าบัดพอดี หน่วยงานนี้ขึ้นตรงกับศูนย์
มะเร็ง ท าหน้าที่ให้บริการผู้ป่วยที่รับเคมีบ าบัดในเรื่องของการให้สารน้ าและให้สารละลายทางหลอด
เลือดด า หรือยา กลุ่มโรคกระดูก มีบริการล้างอุปกรณ์การให้น้ าเกลือที่ฝังอยู่ตรงอกด้านบนซึ่งเป็นสาย
ต่อเข้าเส้นเลือดด าใหญ่ลงหัวใจ อีกทั้งบริการให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือด การให้บริการกลุ่ม
คนไข้มะเร็งและกลุ่มคนไข้โรคกระดูกพรุนจะเป็นลักษณะของผู้ป่วยนอก ทั้งนี้คนไข้ที่มาเข้ารับบริการ
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ที่หน่วยเคมีบ าบัดมีประมาณ 30-40 รายต่อวัน คนไข้ใหม่ประมาณ 20-30 รายต่อเดือน จ านวนคนไข้
จะมีมากในวันอังคารและพฤหัสบดี โดยอันดับกลุ่มคนไข้ที่มารับบริการที่หน่วยเคมีบ าบัดสามารถ
แบ่งเป็น 5 อันดับ คือ 1. มะเร็งเต้านม 2. มะเร็งล าไส้ 3. มะเร็งปอด 4. มะเร็งรังไข่ และ 5. มะเร็ง
ปากมดลูก (น.ท.หญิงสกุลพร กิจวิสาละ, 2561: สัมภาษณ์) ในส่วนของตัวยาที่ใหน้ั้นมีหลากหลายสูตร
แต่จะเป็นสูตรที่คนไข้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ซึ่งระยะเวลาของการให้ยานั้นแล้วแต่สูตรและปริมาณ
ของยา ใช้เวลาตั้งแต่ 2 ชั่วโมงไปจนถึง 12 ชั่วโมง ทั้งนี้ทางหน่วยเคมีบ าบัดจะมีเวลาท าการตั้งแต่ 
8.00-16.00 น. แต่บางกรณีที่คนไข้ให้สูตรยาระยะยาวบางรายอาจเกินเวลาได้ จึงมีพยาบาลที่ท างาน
ล่วงเวลาคอยดูแลจนกว่าคนไข้จะหมด 

บริเวณภายในหน่วยเคมีบ าบัดเป็นห้องขนาดกว้างมีการแบ่งบริเวณออกเป็นด้านนอกและ
ด้านในอย่างชัดเจน โดยด้านนอกจะเป็นส่วนที่นั่งรอของญาติผู้ป่วย ประกอบไปด้วยโทรทัศน์และมุม
หนังสือที่ถูกจัดไว้เพ่ือให้บริการ ทางซ้ายมือจะเป็นห้องส าหรับตรวจโรคคนไข้มะเร็งที่รับเคมีบ าบัด
หรือที่เรียกว่า One stop service โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะลงห้องตรวจในกลุ่มคนไข้ที่เป็นมะเร็งทั้ง
ด้านอายุรกรรม เช่น มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งล าไส้ อีกท้ังกลุ่มมะเร็งด้านนารีเวช คือ มะเร็งรัง
ไข่ มะเร็งมดลูก มะเร็งปากมดลูก  

จุดรับใบนัดคนไข้อยู่ไม่ห่างจากจุดนั่งรอมากนัก เมื่อคนไข้มาถึงยื่นใบสั่งยาและวัดความดัน
กับเจ้าหน้าที่ จากนั้นก็สามารถเข้าไปให้ยาเคมีด้านในได้เลย ภายในมีเตียงนอน 12 เตียง และเตียงนั่ง 
10 เตียง เตียงนอนจัดไว้ส าหรับคนไข้ที่รับสูตรยาระยะยาวหรือสูตรที่มีความเสี่ยงในการรับยา อย่าง
อาการแพ้ที่ต้องคอยเฝ้าระวัง เนื่องจากคนไข้ในลักษณะนอนราบจะมีการช่วยเหลือได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าเตียงนั่ง ในส่วนของเตียงนั่งจะเป็นการให้ยาสูตรสั้นประมาณ 2-3 ชั่วโมง หรือ
แล้วแต่ความต้องการของคนไข้ การจัดวางเตียงภายในห้องนี้จะมีลักษณะเหมือนครึ่งวงกลม ล้อมรอบ
เคาน์เตอร์ของเจ้าหน้าที่พยาบาลอยู่ตรงกลาง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นและดูแลผู้ป่วยได้
อย่างทั่วถึง โดยบุคลากรภายในหน่วยเคมีบ าบัดประกอบไปด้วยพยาบาล 7 คน พนักงานช่วยการ
พยาบาล 2 คน และเสมียน 1 คน ทั้งนี้พยาบาลผู้ดูแลจะเป็นพยาบาลเฉพาะทาง (specialist) ที่ผ่าน
การอบรมในการดูแลคนไข้เคมีบ าบัด ซึ่งรูปแบบการดูแลเป็นแบบ Holistic care หรือการพยาบาล
แบบองค์รวม คือมีการดูแลทั้งมิติทางกาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ เนื่องจากคนไข้มะเร็งต้องพบเจอกับ
ปัญหาระยะยาวในทุกทิศทาง ทั้งด้านสุขภาพ สังคม รวมไปถึงครอบครัว จึงจ าเป็นต่อการติดตาม
อาการและพูดคุยให้ก าลังใจคนไข้และญาติอยู่เสมอ  

นอกจากนี้ส าหรับคนไข้รายใหม่ที่ไม่เคยรับการรักษามาก่อนจะต้องผ่านการประเมินคนไข้ 
โดยแพทย์และพยาบาลจะมีการเตรียมคนไข้และญาติด้วยการพูดคุย ให้ความรู้หรือข้อมูลในการดูแล
ตนเองระหว่างการรักษาตัว รวมไปถึงพิจารณาถึงปัญหาของคนไข้เพ่ือให้ความช่วยเหลือในส่วนที่
สามารถช่วยได้ ซึ่งหากขาดขั้นตอนเหล่านี้ไปอาจส่งผลเสียต่อคนไข้ ดังกรณีการไม่ทราบข้อมูลของ
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คนไข้มะเร็งปากมดลูกรายหนึ่ง ท าให้มีปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์กับคู่รักและส่งผลกระทบต่อปัญหา
ครอบครัวตามมา การให้ข้อมูลและพูดคุยกับคนไข้จึงมีความส าคัญอย่างมากเพราะจะท าให้ทราบถึง
ปัญหา เช่น การเดินทาง ความเป็นอยู่ ครอบครัว ค่าใช้จ่าย ฯลฯ น ามาซึ่งการหาหนทางการแก้ไข 
รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ท าให้คนไข้สามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงในภาวะติด
เชื้อหรือการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ  

 

 

ภาพที่ 3 แสดงแผนผังห้องหน่วยเคมีบ าบัด 
(ท่ีมา : หนังสือท่ีระลึกอาคารศูนยม์ะเร็ง, 2560: 28 ) 

คนไข้ที่เข้ามาถึงห้องด้านในต่างนั่งพักให้หายเหนื่อยสักครู่ ไม่นานมีพยาบาลเดินเข้ามาท า
การเปิดเส้นเลือดเพ่ือให้น้ าเกลือและยาเคมี รวมถึงการบอกขั้นตอนและระบุตัวยาที่จะได้รับ  เมื่อ
สังเกตไปบนมือของผู้ป่วยจะพบรอยช้ าหรือรอยแผลเป็นซึ่งบ่งบอกได้ว่าผู้ป่วยแต่ละคนต้องผ่าน
ขั้นตอนดังกล่าวมานับครั้งไม่ถ้วน จนอาจกลายเป็นกิจวัตรหนึ่งของชีวิต แต่ถึงแม้จะผ่านมามากมาย
แค่ไหนก็คงไม่มีใครคุ้นชินกับความเจ็บปวดจากการมีเข็มมาท่ิมแทงร่างกายอยู่ดี  

ห้องด้านในไม่ใช่เขตห้วงห้าม ญาติของผู้ป่วยจึงสามารถเข้ามาด้านในได้ ส่วนใหญ่จะเข้ามาส่ง
ข้าวและน้ า พร้อมทั้งพูดคุยให้ก าลังใจผู้ป่วย แต่จะเข้ามานั่งเป็นเพ่ือนสักพักแล้วจึงออกไปรอข้างนอก 
รวมถึงญาติบางคนก็ใช้ช่วงเวลาระหว่างรอผู้ป่วยให้ยาในการออกไปท างานแล้วค่อยกลับมารับผู้ป่วย
เมื่อถึงเวลาให้ยาเสร็จ ดังเช่นกรณีลูกชายของคุณสม(นามสมมติ) ที่ซื้อกับข้าวมาหลากหลายอย่าง ให้
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ผู้ป่วยเลือกรับประทานและพูดคุยกันสักระยะหนึ่ง ลูกชายจึงได้ล่ าลาผู้เป็นแม่เพ่ือออกไปท างานในชุด 
วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่สวมใส่มาด้วย ตัวผู้ป่วยพยักหน้ารับด้วยความเคยชินและต่างเข้าใจกันว่าทุก
นาทีนั้นมีความส าคัญในการท ามาหาเลี้ยงชีพครอบครัวรวมถึงค่ารักษาพยาบาลของตน  

ด้วยระยะเวลาของการให้ยาที่นานท าให้คนไข้เลือกที่จะหลับพักผ่อนเอาแรง แต่บางคนก็
ได้รับผลข้างเคียงจากยาเคมี เช่น คลื่นไส้ เวียนหัว ปวดเมื่อยตามร่างกาย ไข้ขึ้น เจ็บคอ ฯลฯ ท าให้
เกิดอาการไม่สบายตัวและไม่สามารถหลับได้ลง เลยมีการผ่อนคลายด้วยการดูโทรทัศน์หรือนั่งรออยู่
เฉยๆ จนกว่ายาจะหมด ในระหว่างนั้นจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลคอยเดินมาดูแลปริมาณยา รวมถึงการ
พูดคุยสอบถามถึงอาการของคนไข้บ้างเป็นครั้งคราว คนไข้บางคนสามารถพูดคุยกับพยาบาลอย่าง
คุน้เคยเนื่องจากมาเป็นประจ าจนจ ากันได้ดี  

เข็มนาฬิกาเดินไปพร้อมกับตัวยาที่ไหลเข้าสู่กระแสเลือดทีละหยด ไม่มีใครรู้ได้ว่าผู้ป่วยที่นั่ง
หรือนอนให้ยาอยู่บนเตียงเหล่านั้นก าลังคิดอะไร คงมีแต่ เพียงความเงียบและสีหน้าอันเรียบเฉยที่บ่ง
บอกถึงการเฝ้ารอเวลาจะได้กลับบ้านและเสร็จสิ้นกระบวนการรักษาไปอีกหนึ่งวัน ซึ่งภายใต้ความ
เงียบเหล่านั้นอาจมีเสียงกระซิบของความเจ็บปวดหรือความเหนื่อยล้าที่ถูกสะสมมาตลอดเส้นทางการ
เดินทางมายังโรงพยาบาล แต่ไม่ว่าผู้ป่วยจะมีความเจ็บป่วยทางกายและใจมากน้อยเพียงใด ก็ยังพอ
พบเห็นได้ถึงก าลังใจส่วนหนึ่งซึ่งเป็นดังความหวังในการรักษาตัวที่จะท าให้ชีวิตด าเนินต่อไป  

 

ภาพที ่4 แสดงเส้นทางของคนไข้เมื่อมารับการรักษาที่โรงพยาบาล 
(ภาพโดย : กรวรรณ พูนสวัสดิ์ เมือ่วันท่ี 8 ตุลาคม 2561) 
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บทที่ 4 

ชีวิตและความทุกข์ของผู้ป่วยมะเร็ง 

งานศึกษาเรื่องชีวิตและการเดินทางในยามที่มารักษาความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคมะเร็งชิ้นนี้
ได้รวบรวมเรื่องราวของผู้ป่วยมะเร็งในระยะรักษาตัวจ านวน 10 คน โดยเส้นทางการด าเนินชีวิตใน
ฐานะผู้ป่วยมะเร็งจะต้องพบเจอกับปัญหาอันหลากหลาย ซึ่งมีรายละเอียดของปัญหาที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละบุคคล และปัญหาในชีวิตการเจ็บป่วยของพวกเขาได้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความทุกข์
ที่ผู้ป่วยแต่ละคนมีร่วมกัน ทั้งนี้จะขอน าเสนอผ่าน 3 หัวข้อหลัก คือเรื่องราวชีวิตก่อนป่วย ความทุกข์
ของผู้ป่วยมะเร็ง และความรู้สึกในช่วงเวลาของการเป็นผู้ป่วยมะเร็ง ดังต่อไปนี้ 

 

4.1 ชีวิตก่อนป่วย 

ก่อนจะกลายเป็นผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยทั้ง 10 คนต่างด าเนินชีวิตอย่างคนปกติทั่วไป 
ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล หัวข้อนี้จึงเป็นการบอกเล่าถึงชีวิตก่อนป่วยส่วนหนึ่งของ
ผู้ป่วย ที่แฝงไปด้วยเรื่องราวของครอบครัว การท างาน รายได้ หรือกิจวัตรประจ าวัน จนไปสู่
จุดเริ่มต้นของการรักษา เพ่ือเป็นการท าความรู้จักกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ ซึ่งจะช่วยให้เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกเขาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
วันดี (นามสมมติ) 
หญิงวัย 53 ปี รูปร่างสมส่วน ผิวสีเข้ม ผิวพรรณและใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยด าจาก

การฉายแสง ถึงแม้หน้าตาจะบ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าแต่เธอกลับชอบยิ้มจนเห็นฟันหลออยู่เสมอ 
เธออาศัยอยู่กับสามีในห้องเช่าเล็กๆ แถวลาดกระบัง ทุกๆ 7 โมงเช้าเธอจะต้องออกไปจ่ายตลาดซื้อ
วัตถุดิบต่างๆ เพ่ือน ามาท าสลัดขาย ซึ่งก่อนหน้าที่เธอจะมาขายของนั้นเธอเคยท างานอยู่ที่คลังสินค้า
ในสนามบินตั้งแต่ก่อนอายุ 40 ปี โดยมีหน้าที่ขนถ่ายสินค้าหรือสัมภาระต่างๆ จากรถสู่เครื่องบินจึง
หลีกเลี่ยงไม่ได้กลับการต้องสูดดมควันจากท่อไอเสียของเครื่องบินขนาดใหญ่ 2 ท่อ ทุกวัน เป็นเวลา
เกือบ 10 ปี ซึ่งควันจากท่อไอเสียเหล่านั้นได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นในการเจ็บป่วยด้วย
โรคมะเร็งปอดครั้งนี้ โดยช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2561 เธอถูกส่งตัวมายังโรงพยาบาลภูมิพลฯ และได้
ท าการเอ็กซเรย์จึงพบว่ามีก้อนเนื้อร้ายในปอดและสมองข้างหลังด้านซ้าย ท าให้เธอต้องเข้าสู่
กระบวนการรักษาตัวตั้งแต่ช่วงนั้น  
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จ าปา (นามสมมติ) 

จ าปาหญิงวัย 59 ปี ไว้ผมสั้นซอยเส้นผมสีขาวเกือบทั้งศีรษะ รูปร่างผอมแต่ดูแข็งแรง 
กล่าวคือไม่ผอมแห้งแต่ผอมแบบมีกล้ามเนื้อ อาจเป็นเพราะแต่ก่อนเธอเคยเป็นนักกีฬาโรงเรียนทั้ง วิ่ง 
กระโดดสูง วอลเลย์บอล และพอจบมาก็มักชอบออกก าลังกายอยู่เสมอ น้ าเสียงของเธอค่อนข้างทุ่ม
และดูเป็นคนช่างพูด เธออาศัยอยู่กับพี่สาว 2 คนและหลาน แถบชานเมืองบริเวณแถวดอนเมืองติดกับ
ปทุมธานี ไปทางหมู่บ้านเปรมประชา โดยก่อนป่วยเธอเคยท างานอยู่ที่โรงงานสีย้อมพรมแห่งหนึ่งใน
จังหวัดปทุมธานีเป็นเวลานานกว่า 30 ปี ส่วนใหญ่เธอชอบท างานกะเช้าเพราะรู้สึกกระฉับกระเฉงกว่า 
อีกทั้งถนนในหมู่บ้านไม่สะดวกต่อการเดินทางไปท างานกลางคืน รายได้ต่อเดือนของเธอประมาณ 
10,000 กว่าบาท ซึ่งจะใช้จ่ายค่าบ้าน ค่าน้ า ค่าไฟ และค่าอาหารต่างๆ ร่วมกับรายได้ของพ่ีสาว จ าปา
ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกเมื่อปลายปี 2560 จากเหตุการณ์ที่เธอเสียเลือดประจ าเดือนมากจนหมดสติ
ไป ท าให้ถูกส่งมายังห้องฉุกเฉินเพ่ือให้เลือด หนึ่งอาทิตย์ต่อมาเธอจึงได้เข้าสู่กระบวนการผ่าตัดเยื่อบุ
โพรงมดลูก จากนั้นจึงเป็นการรักษาโดยเคมีบ าบัดต่อไป 

ชัย (นามสมมติ) 

ชายรูปร่างสมส่วนวัย 35 ปี ใบหน้ากลม ดูมีน้ ามีนวล ใส่แว่นสายตา พร้อมกับสวมหมวกแก๊ป 
หากมองดูจากลักษณะภายนอกแล้ว ชัยอาจดูเหมือนคนทั่วไปที่แข็งแรงดีไม่เหมือนกับคนป่วยเป็น
มะเร็งแต่อย่างใด เขาเป็นคนปทุมธานีแต่ก าเนิด อาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยวแถวธัญญบุรีคลอง 3 กับ พ่อ 
แม่ และน้องชาย โดยตนประกอบอาชีพเป็นช่างเทคนิคของบริษัทยางรถยนต์แห่งหนึ่ง มีรายได้ ต่อ
เดือนรวมโบนัสแล้วประมาณ 20,000 บาท โดยเข้างานตอน 8 โมงเช้าและเลิกงาน 5 โมงเย็น ตกเย็น
ในบางวันจะออกไปสังสรรค์กับเพ่ือนที่ท างานตามประสาชายหนุ่ม ชัยเคยมีภรรยาและมีลูกสาว
ด้วยกันหนึ่งคน แต่ต้องมีเหตุให้เลิกกันไปและได้คบกับแฟนคนใหม่ในเวลาต่อมา ชัยรู้ว่าตนเป็นมะเร็ง
ต่อมน้ าเหลืองเมื่อได้มาหาสาเหตุอาการตุ่มบวมที่คอและไข้ขึ้นจึงไปตรวจที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ 
และถูกส่งตัวมายังโรงพยาบาลภูมิพลฯ จนได้น าชิ้นเนื้อไปตรวจ เขาจึงเริ่มเข้าคอร์สเคมีบ าบัดเพ่ือ
รักษา 

สุนทรี (นามสมมติ) 

สุนทรีวัย 62 ปี หญิงชรารูปร่างอวบ ผิวเข้ม อาศัยอยู่ในห้องเช่าแห่งหนึ่งแถวล าลูกกา โดยมี
ลูกชายและครอบครัวอาศัยอยู่ห้องข้างๆ กัน อาชีพของเธอคือพนักงานกวาดถนนบริเวณเส้น
ลาดพร้าว เขตวังทองหลาง เธอเริ่มท างานนี้ตั้งแต่พ.ศ. 2537 ตามการชักชวนของพี่น้อง โดยเวลางาน
เริ่มตอนตี 5 แต่ต้องเข้างานก่อนเวลา การท างานจะแยกย้ายไปกวาดตามพ้ืนที่ที่แต่ละคนได้รับ
มอบหมายประมาณ 2 ป้ายรถเมล์ จากนั้นจึงเก็บขยะและกวาดหญ้าในซอยหมู่บ้าน จนเลิกงานได้
ตอนบ่ายโมง พอเสร็จงานแล้วสุนทรีจะกลับบ้านมาเลี้ยงลูกชายคนเล็ก ท ากับข้าวรวมถึงงานบ้าน
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ต่างๆ โดยค่าแรงจากการท างานกวาดถนนต่อเดือนตกอยู่ที่ 17,000 บาท น ามาใช้จ่ายภายในบ้าน 
เลี้ยงลูก รวมถึงผ่อนมอเตอร์ไซค์ให้ลูกชายคนโต สุนทรีป่วยเป็นมะเร็งจึงท าให้ต้องเกษียณงานก่อน
เวลาก าหนด 3 เดือน เธอจึงไม่ได้รับเงินบ านาญตามก าหนด และด้วยอาชีพที่ต้องอยู่กับมลพิษจาก
ท้องถนนอยู่ตลอดเวลา จึงกลายมาเป็นสาเหตุหนึ่งของการเจ็บป่วยด้วยมะเร็งโพรงจมูกในเวลาต่อมา 
โดยระยะแรกเธอให้ยาเคมีอยู่ 5 วัน ที่ชั้น 8 อาคารคุ้มเกล้า แต่ต่อมน้ าเหลืองไม่ยุบจึงได้มาให้ยาเคมี
รอบสองที่หน่วยเคมีบ าบัด ตึกศูนย์มะเร็ง 

สาธิต (นามสมมติ) 

ชายวัยกลางคนอายุ 55 ปี ผิวสีเข้ม รูปร่างผอมสูงก าย า สังเกตได้จากกล้ามเนื้อและเส้นเลือด
ที่ขึ้นตามล าแขนถึงมือ บ่งบอกถึงเป็นคนที่ท างานหนักพอสมควร ถิ่นก าเนิดเป็นคนโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา เมื่อแต่งงานแล้วจึงย้ายมาอยู่กรุงเทพฯ แถวดอนเมือง สาธิตเป็นผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ แต่
กว่าจะรู้ว่าตนเป็นต้องผ่านการตรวจรักษาอยู่หลายคลินิก จนเมื่อถูกส่งตัวมาโรงพยาบาลภูมิพลฯ และ
ได้เอ็กซเรย์ ส่องกล้อง พร้อมน าชิ้นเนื้อไปตรวจจึงได้ผลแน่นอนแล้วว่าเป็นมะเร็งล าไส้ สาธิตจึงได้
รักษาโดยการฉายแสงและท าเคมี ร่วมกับการเจาะท่ออุจจาระ โดยก่อนป่วยนั้นสาธิตได้เข้ามาท างาน
ขับวินมอเตอร์ไซค์และขับแท็กซี่ ประกอบกับฝากทะเบียนบ้านกับคนรู้จักเพ่ือให้ลูกได้เข้าเรียนใน
กรุงเทพฯ พอลูกโตสาธิตจึงกลับไปท านาที่โคราชอยู่ประมาณ 2-3 ปี จากนั้นจึงมาท านาที่สระแก้วอีก 
4-5 ปี แต่การท านาท าได้เพียงปีละครั้ง ซึ่งก าไรหรือรายได้ขึ้นอยู่กับราคาข้าวในแต่ละปี โดยส่วนใหญ่
รายได้จากการท านาจะไม่คุ้มกับทุนที่เสียไป ท าให้รายได้จากการขับแท็กซี่ที่ได้วันละ 700-1,000 บาท 
จึงกลายเป็นรายได้ส าคัญที่คอยหาเลี้ยงครอบครัวทั้ งค่ากินอยู่  ค่าน้ าค่าไฟ รวมถึงเป็นค่า
รักษาพยาบาลของภรรยาที่ป่วยเป็นมะเร็งก่อนหน้าตนเองไม่นาน ถือได้ว่าสาธิตเป็นเสาหลักหนึ่งของ
ครอบครัวในช่วงเวลานั้น ทั้งนี้สาธิตมีลูกสาวทั้งหมด 5 คน แต่ไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกันเนื่องจากพอลูก
แต่ละคนโตก็ต่างแยกย้ายกันไปท างานในกรุงเทพฯ มีแต่ลูกสาวคนเล็กวัยประถมฯ 5 ที่อาศัยอยู่
ด้วยกันที่สระแก้ว พร้อมทั้งภรรยาและหลานๆ ที่ลูกๆ ฝากเลี้ยงอีก 3 คน  

ไพร (นามสมมติ) 

หญิงวัย 43 ปี รูปร่างผอมร่างเล็ก ผิวขาว ตาโต เธออาศัยอยู่ห้องเช่าแถว อ.วังน้อย จ.อยุธยา
เพียงล าพัง มีพ่ีน้อง 4 คนซึ่งอาศัยอยู่ในอยุธยาเหมือนกัน โดยเธอจะสนิทกับพ่ีสาวคนกลางมากที่สุด 
แต่อาศัยอยู่ด้วยกันไม่ได้ เนื่องจากทางพ่ีสาวมีครอบครัวต้องดูแล ไพรท างานอยู่ที่ โรงงาน
อิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งในจังหวัดดังกล่าว เป็นสาวโรงงานที่ต้องตื่นแต่เช้าเพ่ือเข้างาน 7 โมงครึ่ง เลิก
งาน 5 โมงเย็น หากท าโอทีเลิก 2 ทุ่ม รายได้ต่อเดือน 10,000 กว่าบาท ทั้งนี้ที่ท างานอยู่ไม่ไกลจาก
บ้านนัก ขับมอเตอร์ไซค์ไป 10 นาทีก็ถึง เมื่อเสร็จจากงานเธอจะกลับบ้าน ทานข้าว อาบน้ า ดูหนัง วัน
หนึ่งใช้จ่ายไม่มากส่วนใหญ่หมดไปกับของกินของใช้ ค่าห้องเช่า หากเหลือก็เก็บออม มีพอกินพอใช้
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และไม่มีหนี้สินใดๆ ซึ่งจุดเริ่มต้นของการป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกของเธอมาจากประจ าเดือนมามาก
ผิดปกติเธอจึงตัดสินใจไปตรวจภายในที่โรงพยาบาลราชธานี และถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ 
รอประมาณ 2 อาทิตย์เธอจึงเริ่มเข้าสู่กระบวนการรักษาเมื่อเดือน กรกฎาคม 2561 ด้วยการให้ยาเคมี
บ าบัดที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ ในวันจันทร์และไปฉายแสงที่โรงพยาบาลพญาไทฯ 5 วัน  

ศรดีา (นามสมมติ) 

ศรีดาอายุ 40 ปี หญิงผิวเข้ม ใบหน้าคล้ า ดวงตาหรี่เล็ก และมีน้ าเสียงแหบเป็นเอกลักษณ์ 
เธอป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกโดยทราบเมื่อครั้งมาตรวจสุขภาพประจ าปาที่โรงพยาบาลการุณเวช จ.
ปทุมธานี โดยทางแพทย์ได้ท าการน าชิ้นเนื้อไปตรวจ เธอจึงเริ่มเข้าสู่การรักษาเมื่อเมษายน 2561 ศรี
ดาเป็นคนหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ที่ย้ายถิ่นฐานมาท างานเป็นกรรมกรอยู่แถวตลาดไท จ.ปทุมธานี 
ท าได้อยู่ประมาณ 3-4 ปี จากนั้นได้ย้ายมาอาศัยอยู่ที่บ้านเช่าใน อ.หนองปลาหมอ จ.สระบุรี เพ่ือมา
อยู่กับสามีที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่บริษัทแห่งหนึ่ง เธอจึงหางานรับจ้างเป็นแม่บ้านอยู่
แถวนั้นโดยมีรายได้เดือนละประมาณ 9,000 บาท ในบ้านเช่าเธออาศัยอยู่กับสามีและลูกอีก 2 คน 
คนโตเรียนจบม.6 และก าลังหางานท า ส่วนคนเล็กเรียนอยู่ ป.2 เธอกับสามีจึงต้องช่วยกันท างานเพ่ือ
น ามาใช้จ่ายภายในบ้านและส่งลูกคนเล็กเรียนให้จบ  

ไพรัช (นามสมมติ) 

ชายหนุ่มวัย 30 ปี ผิวขาวเหลือง รูปร่างสมส่วน มีใบหน้ากลมและจมูกโด่งเป็นเอกลักษณ์ 
ไพรัชป่วยเป็นมะเร็งปอด โดยเริ่มแรกเขามีอาการไอเป็นระยะเวลานานจึงมาตรวจที่โรงพยาบาลราช
ธานี และเนื่องจากเป็นกรณีใหญ่จึงถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ และเริ่มให้ยาเคมีบ าบัด
โดยปัจจุบันเป็นการให้ยาเคมีรอบที่สองโดยมีระยะของการให้ยาคือ 21 วันมาครั้ง โดยการให้แต่ละ
ครั้งประมาณ 4 ชั่วโมง ซึ่งไพรัชได้รักษาตัวเป็นระยะเวลา 1 ปีแล้ว แต่เดิมเขาเป็นคนขอนแก่นแต่มา
ท างานเป็นช่างเทคนิคของโรงงานแห่งหนึ่งที่ นวนคร จ.อยุธยา และอาศัยอยู่ในห้องเช่าเล็กๆ บริเวณ
ใกล้เคียงกับแฟนสาวที่ท างานโรงงานเหมือนกันแต่อยู่คนละแห่ง ชีวิตประจ าวันของไพรัช จะตื่นแต่
เช้าเตรียมตัวเข้างานตอน 8.00 น. เลิกงานตอน 16.00 น. พอเลิกงานช่วงเย็นบางวันจะมีนัดเจอหรือ
ทานข้าวกับแฟนบ้างและถ้าเข้าสู่ช่วงหยุดยาวเทศกาลก็จะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่ขอนแก่น 

สายใย (นามสมมติ) 

หญิงวัย 44 ปี ผิวคล้ า ตัวไม่สูงมาก เวลาพูดจะมีน้ าเสียงแผ่วเบา สายใยเป็นคนหนองคายแต่
ก าเนิด ซึ่งก่อนที่เธอและครอบครัวจะย้ายเข้ามาอยู่ที่ จ.ปทุมธานี เพ่ือหางานท า เธอได้ไปตรวจ
สุขภาพที่โรงพยาบาลสระใคร เนื่องจากมีอาการเลือดประจ าเดือนมาผิดปกติ แต่ เป็นเพียงการตรวจ
อย่างผิวเผินจึงไม่ทราบสาเหตุโรคอย่างแท้จริง จากนั้นเมื่อย้ายมาอยู่ที่ปทุมธานีแล้วเธอกับสามีและลูก



50 
 

   
 

อีก 2 คน อาศัยอยู่ในห้องเช่าย่านรังสิต ลูกคนแรกอายุ 28 ปีท างานโรงงาน คนที่ 2 ก าลังเรียนอยู่ม.6 
ซึ่งใกล้จะจบแล้ว ทั้งนี้สามีของเธอท างานเป็นรปภ. ส่วนสายใยท างานเป็นแม่บ้านที่บริษัทแห่งหนึ่ง
รายได้ 320 บาทต่อวัน สามีและเธอต่างช่วยกันหาเงินเพ่ือน ามาจ่ายค่าเช่าห้อง ค่าน้ าค่าไฟ ค่ากินอยู่
ต่างๆ รวมถึงต้องจ่ายหนี้ธกส.ปีละ 6,000 บาททุกปี จนเวลาผ่านมาประมาณ 7 เดือนอาการผิดปกติ
เริ่มแสดงออกมากข้ึน อย่างประจ าเดือนมามากกว่าปกติ อีกทั้งจุกและปวดบริเวณท้องน้อย สายใยจึง
ไปตรวจที่โรงพยาบาลราชธานีเพราะมีสิทธิประกันสังคมและถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลภูมิพล
ฯ เธอได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะท่ี 3 และเริ่มรักษาตัวเมื่อ 9 พฤษภาคม 2561 
โดยการฝังแร่9และให้ยาเคมีบ าบัดที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ อาทิตย์ละครั้ง อีกทั้งการฉายแสงที่
โรงพยาบาลพญาไทฯ ในวันพุธเนื่องจากไม่สามารถรอคิวเครื่องแสงที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ ได้  

สาวินี (นามสมมติ) 

หญิงผิวขาวในวัย 48 ปีแต่มีร่างกายที่ซูบผอมจนเห็นแต่กระดูก ใบหน้าตอบ ตาโปน ฟันสึก
กร่อน น้ าเสียงแผ่วเบาเนื่องด้วยสภาพร่างกายที่อ่อนแรง เธอ สามี และลูกอีก 2 คน อาศัยอยู่ที่บ้าน
เช่าแถวคลองสาม จ.ปทุมธานี หากย้อนไปก่อนหน้านี้ 8 ปี สาวินีเคยป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกมาแล้ว
ครั้งหนึ่งและใช้เวลารักษาตัวที่โรงพยาบาลราชธานีและโรงพยาบาลภูมิพลฯ อยู่ 2 เดือนจนหาย ซึ่งใน
ระหว่างรักษาตัวเธอสามารถท างานไปด้วยได้อยู่ โดยสาวินีท างานเป็นสาวโรงงานอยู่ที่โรงงานขนม
แห่งหนึ่ง ชีวิตประจ าวันของเธอคือการเข้างานตอน 8 โมงเช้าและเลิกงาน 5 โมงเย็น บางวันถ้าท าโอ
ทีอาจเลิก 3 ทุ่ม โดยได้ค่าแรงวันละ 300 บาท ถ้ารวมโอทีเดือนหนึ่งได้ 10,000 กว่าบาท เวลาไป-
กลับที่ท างานเธอจะนั่งรถเมล์หรือรถบริษัท หลังจากนั้น 8 ปี เธอกลับต้องเผชิญกับโรคร้ายอีกครั้ง แต่
ครั้งนี้ต่างไปจากครั้งก่อน เธอมีอาการปวดหัว ล าตัว และปวดมากขึ้นเรื่อยๆ จึงมาหาหมอที่
โรงพยาบาลภัทร จนถูกส่งตัวมายังโรงพยาบาลภูมิพลฯ ได้เอ็กซเรย์พบว่าเป็นมะเร็งกระดูก พบว่า
กระดูกไปกดทับเส้นประสาท เสี่ยงต่อการเป็นอัมพาตท าให้ช่วงแรกสาวินีเดินไม่ได้จึงต้องนอกพักฟ้ืนที่
โรงพยาบาลท าการให้เลือด ให้ยาเคมีบ าบัดร่วมกับการฉายแสง การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งครั้งนี้ท าให้
เธอต้องย้ายไปอยู่ที่บ้านใหญ่ซึ่งมีพ่อ แม่ และน้องสาวของสามีที่ช่วยดูแลเธอ บ้านที่คลองสามจึงมี
เพียงสามีและลูกอาศัยอยู่เท่านั้น  

เรื่องราวชีวิตก่อนป่วยของคนไข้แต่ละคนต่างด าเนินไปอย่างคนปกติทั่วไป ที่ตื่นแต่เช้าออกไป
ท างานพอตกเย็นก็กลับบ้านมาดูแลครอบครัว เป็นกลุ่มคนหาเช้ากินค่ าที่ส่วนใหญ่ท าอาชีพรับจ้าง 
ท างานโรงงาน ขายของ ขับแท็กซี่ ฯลฯ โดยลักษณะของงานเหล่านี้ไม่มีสวัสดิการมั่นคง รายได้ไม่

                                                           
9
 การฝังแร่กัมมันตรังสี (brachytherapy) เป็นประเภทหนึ่งของรังสีรักษา (radiotherapy) ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง โดยการใส่ต้น

ก าเนิดของรังสีภายในก้อนมะเร็งโดยตรงหรือใกล้ๆ กับก้อนมะเร็ง ท าให้สามารถรักษาได้อย่างตรงจุด และลดความเสียหายของเนื้อเยื่อ
ปกติบริเวณรอบๆ ก้อนมะเร็งได้ 
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แน่นอน อีกทั้งกระบวนการท างานในบางอาชีพได้กลายเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งของการเจ็บป่วยด้วย
โรคมะเร็ง อันเนื่องมาจากการป้องกันที่ไม่รัดกุมพออย่างกรณีของ สุนทรี(นามสมมติ) ที่ต้องได้รับ
มลพิษอยู่ทุกวันเป็นเวลาหลายปี ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะนั้นคืองานที่สร้างรายได้
ให้แก่พวกเธอ หรือแม้แต่คนไข้รายอ่ืนๆ เนื่องจากเงินทุกบาทที่หามาได้จ าเป็นต่อภาระค่าใช้จ่าย ทั้ง
ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ าค่าไฟ ค่าผ่อนรถ รวมถึงหนี้สินต่างๆ บางคนอาจแค่เพียงหาเลี้ยงตนเองให้มีกินมีใช้
ไปในแต่ละวัน แต่บางคนกลับต้องหาเงินให้ได้มากพอที่จะน ามาจุนเจือคนในครอบครัวหรือส่ง
ลูกหลานเรียนให้จบ คนกลุ่มนี้จึงเปรียบเสมือนเสาหลักและก าลังส าคัญของครอบครัว 

  
4.2 ความทุกข์ของผู้ป่วยมะเร็ง  

เนื้อหาส่วนนี้น าเสนอเรื่องราวชีวิตของผู้ป่วยเกี่ยวกับประเด็นความทุกข์ใน
หลากหลายมิติที่พวกเขาต้องเผชิญตั้งแต่เริ่มป่วยไปจนตลอดการรักษา เพ่ือน าเสนอให้เห็นว่า
ผู้ป่วยไม่ได้มีความทุกข์ทางกายที่เกิดจากโรคร้ายหรือภาวะแทรกซ้อนระหว่างการรักษา
เท่านั้น เพราะนอกจากนี้โครงสร้างสังคมได้มีส่วนก่อให้เกิดความทุกข์ซึ่งแฝงอยู่ในเรื่องราว
ชีวิตการเจ็บป่วยของพวกเขาอีกด้วย  

4.2.1 ทุกข์ในการเผชิญผลข้างเคียงจากการรักษา  

ความทุกข์ของผู้ป่วยเริ่มต้นขึ้นเมื่อถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง ผู้ป่วยทุกคนต้องเผชิญกับความ
ทุกข์ทางกายในการอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพที่ถดถอยอันเกิดจากตัวโรคและผลข้างเคียง
ในการเข้าสู่กระบวนการรักษา ซึ่งเป็นความทุกข์พ้ืนฐานของชีวิตการเจ็บป่วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

เริ่มจากความเจ็บปวดขั้นต้นซึ่งถือเป็นกระบวนการแรกที่คนไข้ทุกคนต้องเจอ คือการให้
สารละลายทางหลอดเลือดด าซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการรักษาทั้งการให้น้ าเกลือ ให้เลือด หรือยาเคมี
บ าบัด โดยจะต้องน าเข็มเจาะเข้าเส้นเลือดบริเวณหลังฝ่ามือของผู้ป่วยเพ่ือท าการเปิดเส้นเลือดและ
การให้สารละลายต่างๆ ซึ่งในผู้ป่วยบางรายที่หาเส้นเลือดยากหรือเส้นเลือดยังไม่ฟ้ืนตัวจากการให้ยา
เคมีระยะเวลานาน ส่งผลให้การเปิดเส้นแต่ละครั้งผู้ป่วยอาจต้องโดนแทงเข็มมากกว่าหนึ่งที และใน
ตลอดระยะเวลาการรักษาผู้ป่วยจะต้องเจอกับกระบวนการดังกล่าวซ้ าๆ นับครั้งไม่ถ้วน ซึ่งนี่อาจเป็น
ความเจ็บปวดที่หลายคนมองข้ามไป ตัวอย่างจากสาวินี(นามสมมติ) ผู้ป่วยมะเร็งกระดูกท่ีต้องมาให้ยา
เคมีอาทิตย์ละครั้ง โดยนอกจากร่างกายของเธอจะซูบผอมด้วยโรคร้ายแล้ว การหาเส้นเลือดเพ่ือให้ยา
เคมีนั้นนับเป็นเรื่องยากส าหรับเธอด้วยเช่นกัน 
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เส้นเลือดหายาก เราโดนให้ยาเคมีมาหลายครั้งด้วย บางเส้นให้นานๆ ก็ไหม้ ยาเคมีมันแรง
เลยใช้ไม่ได้ บางทีก็โดนเจาะหลายคร้ังกว่าจะได้ ช้ าไปหมด เหมือนเราผิวบางด้วย ไม่อยากเจาะมัน
เจ็บแต่ก็ต้องท าเพราะต้องให้ยา  

(สาวนิี (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ:์ 18 ธันวาคม 2561) 

นอกจากนี้ยังมีอาการแทรกซ้อนจากการให้ยาเคมีบ าบัดหรือฉายแสงอีกมากมาย ดังเช่น วันดี
(นามสมมติ) ที่ป่วยเป็นมะเร็งปอดและมีก้อนเนื้ออยู่ในสมองข้างหลังด้านซ้าย เธอต้องผ่านการฉาย
แสง 10 ครั้งติดต่อกัน และต่อด้วยการให้ยาเคมีบ าบัด ซึ่งนอกจากความเหนื่อยล้าของการเดินทางมา
ฉายแสงทุกวันแล้ว เธอยังต้องพบเจอกับผลข้างเคียงของการรักษาอีกด้วย 

ตอนฉายแสงเขาก็จะท าเครื่องหมายบนศีรษะเรา บางวันก็มีปวดหัว ช่วงนั้นหน้าจะคล้ า 
หมองๆ ไปเลย มีฝ้าขึ้น เหมือนหน้าไหม้ และพอตอนที่ให้ยาเคมีผมจะเริ่มร่วง ตอนนี้ที่ไม่ชอบคือ
รู้สึกชาปลายมือปลายเท้าแล้วซีกซ้ายหมดนี่ก็ชา มันเดินไปไหนมาไหนล าบาก 

(วันดี (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 17 กรกฎาคม 2561) 

การให้ยาเคมีมีผลข้างเคียงหลักๆ คืออาการคลื่นไส้ อยากอาเจียน ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความ
ล าบากอย่างมากในการด าเนินชีวิตของผู้ป่วยโดยเฉพาะการรับประทานอาหาร เพราะหากทานได้น้อย
ก็จะส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอลง ดังกรณีของ ไพร(นามสมมติ) หญิงวัย 43 ปี ที่ป่วยเป็นมะเร็งปาก
มดลูก เธอรักษาโดยการให้ยาเคมีบ าบัดที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ ในวันจันทร์และไปฉายแสงที่
โรงพยาบาลพญาไทฯ 5 วัน ทั้งนี้นอกจากความเหนื่อยล้าในการเดินทางมาโรงพยาบาลทุกวันแล้ว เธอ
ยังต้องอดทนกับผลข้างเคียงจากการให้ยาเคมีที่ท าให้เธอทานอะไรไม่ค่อยได้และรู้สึกคลื่นไส้
ตลอดเวลา 

 เมื่อก่อนแพ้ยามาก ไม่มีวิธีที่ท าให้หายนอกจากรอให้ยาหายไปเอง แต่ทางหมอมียาให้
ทานแก้อาเจียนแก้เวียนหัว บางคร้ังก็ท้องเสีย วันหนึ่งถ้าต้องให้ยาก็มีผลกระทบข้างเคียงไปตลอด 
ตอนให้ยาเคมีกับฉายแสงก็แพ้ ลิ้นไม่รับรส กินไม่ได้เลย รู้สึกเหนื่อยมาก อ้วกตลอด ได้กลิ่นอาหาร
แล้วใจจะขาด กลิ่นมันแรง ขนาดไปซื้อน้ าแถวหน้าโรงพยาบาล คนขายถามว่าพี่เป็นอะไรถึงปิดจมูก
ตลอดเวลา เราก็บอกว่าไม่เป็นไร ไม่สบาย ได้กลิ่นแรงๆ ไม่ได้ อะไรที่เคยกินก็กินไม่ได้ เหม็นไป
หมด เหมือนคนแพ้ท้อง เป็นช่วงที่ท้อมาก 

(ไพร (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ:์ 23 มกราคม 2562) 

ผู้ป่วยหลายคนต้องเผชิญกับอาการคลื่นไส้จากการให้เคมีด้วยเช่นกัน จ าปา(นามสมมติ) 
ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกซึ่งเป็นผู้ป่วยอีกรายที่อาเจียนจนถึงขั้นต้องมาห้องฉุกเฉินเพ่ือให้สารอาหารและ
ยาแก้อาเจียน หลังจากนั้นเธอจึงหาวิธีบรรเทาอาการคลื่นไส้ในแบบฉบับของตัวเอง 
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 เวลาให้ยาเคมีชอบมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน กินอะไรไม่ได้ มีครั้งหนึ่งอาเจียนมากจนถึง
ต้องกลับมาให้ยาที่ห้องฉุกเฉิน แต่หลังๆ ก็เอาไม่อยู่ เราเลยลองหาวิธีแก้คลื่นไส้อย่างทานของ
เปรี้ยว เช่น น้ าองุ่นผสมมะนาว หรือ ทานมะขามเปียกไปเลย แก้ได้อยู่ 

(จ าปา (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 18 กรกฎาคม 2561) 

หนักกว่านั้นคือผู้ป่วยบางรายเมื่อได้รับยาเคมีหรือการฉายแสงแล้วจะมีอาการเหมือนคนแพ้ท้องคือ
อ่อนเพลีย คลื่นไส้ร่วมกับเหม็นสิ่งต่างๆ รอบตัว ดังเช่น สายใย(นามสมมติ) คนไข้มะเร็งปากมดลูกที่มี
อาการอ่อนเพลียอย่างมากหลังจากให้ยาเคมีบ าบัด ท าให้เธอไม่สามารถท างานหรือกิจวัตรประจ าวัน
บางอย่างที่เคยท าได้ 

เราก็อยู่แต่บ้าน วันหนึ่งไม่ได้ท าไรมาก มีเดินๆ นอนๆ มีภาวะแทรกซ้อนบ้างอย่าง ตก
เลือดก็ต้องมีกินบ ารุง ฉายแสงบางทีก็ท าให้ปวดตรงช่วงล่างเวลาขับถ่าย ยิ่งตอนช่วงแรกๆ ที่รักษา
มันมีผลข้างเคียงมาก ผมร่วง คลื่นไส้ ทานไม่ได้เหม็นไปหมดเหมือนคนแพ้ท้อง ทั้งอาหาร สบู่ ยาสี
ฟัน ผงซักฟอก น้ ายาปรับผ้านุ่มที่เคยใช้ เสื้อตัวใหม่ใส่ไม่ได้เลย เหม็น ใส่ได้แต่ตัวเก่า เราเลยไม่
อยากให้ใครเข้าใกล้เพราะกลัวเขาจะเหม็นด้วยก็เป็นผลมาจากพวกเคมีฉายแสงนี้แหละ อีกอย่างก็
เส้นเลือดที่ให้ยามันยังบวมไม่หาย มันไหม้ ให้ยาแรง ส่วนตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่น้ าหนักลดไปเยอะ เพราะ
ต้องลดของกินบางอย่าง และพวกของหมักดองที่เคยชอบก็ทานไม่ได้แล้ว 

(สายใย (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 20 กุมภาพันธ์ 2562) 

ผู้ป่วยมีการด าเนินชีวิตที่ยากล าบากมากขึ้นจากการต้องเผชิญความเจ็บปวดในระหว่างการ
รักษาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างความเจ็บปวดตามบริเวณส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น สุนทรี(นามสมมติ) 
ป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูกที่ต้องมาให้ยาเคมีรอบสอง และรอบนี้ยามีฤทธิ์แรงกว่าเดิม ท าให้เธอเกิดแผล
ในช่องปากซ่ึงสร้างความทรมานอย่างมาก 

 ภาวะแทรกซ้อนตอนนี้คือเวลาให้ยาเคมีจะเกิดแผลในช่องปาก บริเวณใต้ลิ้น กระพุ้งแก้ม 
เป็นแผลอักเสบ ต้องมาฉีดยาแก้ปวดที่ฉุกเฉิน 2 ครั้ง เพราะทนเจ็บไม่ไหว ซึ่งเพิ่งมาฉีดล่าสุดใน
อาทิตย์นี้ ยากินเอาไม่อยู่ ปวดมาก รอบล่าสุดเพราะเป็นเยอะ ปวดทนไม่ได้เลย น้ าตาไหล นอนไม่
หลับ พอมาฉีดยาจึงหายแต่เว้นไปสองวันหมดฤทธิ์ยาก็ปวดอีก พอปวดอีกต้องมาฉีดอีก นี่รอบนี้ให้
ยาไปก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไร ยาเคมีมันแรง วันนี้มาตรวจหมอบอกมีติดเชื้อในปาก ทานไม่ค่อยได้ ทาน
ได้แต่โจ๊ก พยายามให้อยู่บนลิ้นและค่อยๆ กลืนสองสามช้อน และก็กินนม น้ าผลไม้รวม พอกินไม่
ค่อยได้น้ าหนักลด” 

(สุนทรี (นามสมมติ), สัมภาษณ์: 27 ธันวาคม 2561) 



54 
 

   
 

รวมถึงชัย(นามสมมติ) ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ าเหลือง และ ศรีดา(นามสมมติ) ที่ป่วยเป็นมะเร็ง
ปากมดลูกซึ่งมีอาการปวดตามร่างกายเช่นเดียวกัน 

ชอบปวดตอนกลางคืนตั้งแต่ห้าโมงเย็นขึ้นไป ซึ่งจะปวดตรงหน้าอกกับหัวใจเลยต้องกินยา 
สเตียรอยด์ (เพนนิสโซโลน) ยี่สิบเม็ดต่อวัน ยานี้ท าให้นอนไม่หลับแต่หายปวด เวลาปวดหายใจไม่
ค่อยออกและไอแต่ไม่ปวดมากๆ เท่าช่วงสองปีที่แล้วจึงพอทนได้อยู่   

(ชัย (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 14 ธันวาคม 2561) 

ตอนนี้รักษาโดยให้ยาเคมีอยู่ต้องให้ 5 ครอส เหลืออีก 1 ครอส นัดระยะประมาณอาทิตย์
ไม่ก็สองอาทิตย์แล้วแต่หมอ ตอนให้ยามันก็มีผล อย่างมือมันจะชา ไม่มีแรง  รู้สึกปวดตามร่างกาย 
บางครั้งก็ต้องทานยาแก้ปวดและนอนพักทั้งวัน 

(ศรดีา (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 6 สิงหาคม 2561)  

นอกจากผลข้างเคียงจากการรักษาที่กล่าวมาในข้างต้นแล้ว ผู้ป่วยบางรายยังมีความล าบาก
จากการมีเครื่องมือที่ใส่ติดตัวอยู่ตลอดเวลาดังเช่น สาธิต(นามสมมติ)  ผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ สาธิตมีการ
รักษาโดยให้ยาเคมีและฉายแสงร่วมกับการใส่ถุงขับถ่ายหน้าท้อง  

พอให้ยาแล้วก็รู้สึกล้าๆ มีมึนหัวบ้าง แต่ที่ไม่สบายตัวสุดคงเป็นการต้องใส่ถุงขับถ่าย
ตรงหน้าท้องนี่แหละ ตอนแรกมันก็รู้สึกแปลกๆ เกะกะ ไม่ชินเท่าไร และเราก็ต้องดูแล ท าความ
สะอาดดีๆ 

(สาธิต (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 2 สิงหาคม 2561) 

ความทุกข์ทางกายจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ส าหรับผู้ป่วยทุกคน เนื่องจากโรคร้ายน ามาซึ่ง
ความผิดปกติภายในร่างกาย การรักษาแพทย์แผนปัจจุบันจึงเป็นทางเลือกหลักส าหรับพวกเขา ถึงแม้
ผลข้างเคียงของการรักษาจะน ามาซึ่งความทรมานให้แก่ผู้ป่วยก็ตาม  ทั้งนี้ไม่ได้มีเพียงโรคและ
กระบวนการรักษาเท่านั้นที่เป็นเหตุของความทุกข์ เพราะความเจ็บป่วยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการ
ด าเนินชีวิต จึงท าให้เรื่องราวความทุกข์ของแต่ละบุคคลล้วนสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวตลอดเวลา
โดยเฉพาะกับสิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างทางสังคม และโครงสร้างหลักที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องราวความ
เจ็บป่วยของผู้คนมากที่สุดคือระบบบริการสุขภาพ 
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4.2.2 ทุกข์จากระบบบริการสุขภาพและการเดินทางมารักษาพยาบาล 

เมื่อเริ่มป่วยการแสวงหาวิธีรักษาของผู้ป่วย ผู้คนต่างหาวิธีจัดการกับความเจ็บป่วยในทุก
รูปแบบ ซึ่งอาจเป็นการรักษาในเบื้องต้นด้วยตัวเองอย่างการนอนพักผ่อนหรือทานยา ในช่วงแรกเริ่มที่
อาการผิดปกติยังแสดงออกไมช่ัดเจนหรือไม่รุนแรงมากนัก  

อาการเริ่มแรกมีไข้ข้ึนตอนเย็นทุกวัน เราเลยกินยาแก้ไข้ไปก่อน แต่หลังๆ อาการไข้เริ่มมา
ถี่ข้ึนแล้วก็มีตุ่มบวมที่คอ จึงต้องไปตรวจที่โรงพยาบาล  

(ชัย (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 14 ธันวาคม 2561) 

หรือในบางรายที่เกิดความสงสัยในความผิดปกติของร่างกาย ท าให้ตัวผู้ป่วยและคนรอบข้าง
เองได้มีการหาข้อมูลว่าตรวจสอบว่าตนจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ 

ตอนแรกก็สงสัยอาการที่เป็นอยู่เหมือนกัน ตอนขับแท๊กซี่ได้ฟังรายการวิทยุเกี่ยวกับหมอ
ตอนเช้า ในรายการพูดถึงอาการถ่ายเป็นมูก ท้องเสีย ถ่ายไม่ปกติ เราเลยสงสัยแต่ก็ไม่กล้าพูด
ออกไป แล้วแฟนเขาก็เปิดข้อมูลในอินเทอร์เน็ตให้ดู คิดไว้แล้วว่าเป็นแน่ๆ แล้วมันมาชัดเจนตอน
ที่มาหาหมอและได้ตรวจนี่แหละ  

(สาธิต (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 21 ธันวาคม 2561) 

แต่พอนานวันเข้าอาการของโรคร้ายได้เพ่ิมความรุนแรงและแสดงออกชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ 
จนผู้ป่วยไม่สามารถปฐมพยาบาลได้ด้วยตัวเอง ระบบบริการสุขภาพจึงเป็นที่พ่ึงหลักและเป็นสิ่งแรกที่
นึกถึงได้เมื่อยามเจ็บป่วย โดยเฉพาะระบบบริการสุขภาพที่จัดขึ้นโดยรัฐหรือที่รู้จักกันว่าระบบบริการ
สาธารณสุข โดยประกอบไปด้วยระบบต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งในการป้องกัน
โรค ฟ้ืนฟู และการรักษาพยาบาลทั่วไป ระบบบริการสาธารณสุขจึงนับเป็นโครงสร้างหนึ่งทางสังคมที่
มีความสัมพันธ์และส าคัญต่อการรักษาพยาบาลความเจ็บป่วย จนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้ป่วย
มะเร็งในที่สุด ทั้งนี้ผู้ป่วยจะเริ่มเข้ารับบริการสุขภาพตามโรงพยาบาลหรือคลินิกใกล้บ้านเป็นหลัก โดย
จะเป็นโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยมีสิทธิการรักษาขึ้นตรง เช่น สิทธิ 30 บาท หรือประกันสังคม เป็นต้น ซึ่ง
สิทธิการรักษาเหล่านี้จะข้ึนอยู่กับเขตที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยแต่ละคน 

เร่ิมแรกมีอาการประจ าเดือนมามากและนานเกิน 2 อาทิตย์ บางวันออกเป็นก้อนลิ่มเลือด 
ตอนแรกเลยสงสัยว่าตนเป็นมะเร็งเม็ดเลือด จนวันหนึ่งประจ าเดือนมาเยอะมากและเกิดอาการ
น็อคในห้องน้ าดีที่พี่สาวเห็นเลยพามาส่งโรงพยาบาลภูมิพลฯ เข้าห้องฉุกเฉิน ให้เลือดไป 12 ขวด 
จากนั้นไม่กี่วันก็เข้าผ่าตัดเยื่อบุโพรงมดลูก นอนพักฟื้นอยู่ 3 วัน 4 คืน เม่ือดีขึ้นจึงกลับบ้านและเข้า
คอร์สเคมีบ าบัดตามหมอนัด 

(จ าปา (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 18 กรกฎาคม 2561) 
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ร่างกายเริ่มอ่อนแรง เดินเซ เลยตัดสินใจไปตรวจที่คลินิกใกล้บ้านก่อน จากนั้นก็ถูกส่งตัว
มาโรงพยาบาลภูมิพลฯ เรามีสิทธิบัตรทองขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลนี้เพราะเคยท างานและมาอยู่แถว
ดอนเมืองก่อนจะย้ายไปลาดกระบัง 

(วันดี (นามสมมติ), สัมภาษณ์: 17 กรกฎาคม 2561) 

เราย้ายจากขอนแก่นมาท างานอยู่แถวนวนคร จ.อยุธยา ท าให้สิทธิประกันสั งคมขึ้นกับ
โรงพยาบาลราชธานี แต่เคสรักษาใหญ่เกินไปถูกส่งมาโรงพยาบาลภูมิพลฯ 

(ไพรัช (นามสมมติ), สัมภาษณ์: 7 2561) 

เป็นคนสระบุรีแต่ตอนเร่ิมป่วยอาศัยอยู่ที่ปทุมธานี เพราะเราเข้ามาท างานเป็นแม่บ้านแถว
ตลาดไท ตอนนั้นเราก็มาตรวจสุขภาพตามปกติที่โรงพยาบาลการุนเวช เพราะมีสิทธิประกันสังคม
อยู่ ทางทีมแพทย์ได้ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจและก็รอฟังผลอาทิตย์หนึ่ง จึงรู้ว่าเป็นมะเร็งปากมดลูก
ระยะแรก 

(ศรดีา (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 6 สิงหาคม 2561) 

ผู้ป่วยเลือกตอบความสงสัยในอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายของตนด้วยการไปตรวจที่
โรงพยาบาลรัฐหรือคลินิกใกล้บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ตามจังหวัดต่างๆ แต่โรงพยาบาลเหล่านั้นกลับไม่
เอ้ืออ านวยต่อการรักษาเท่าที่ควร ผู้ป่วยทุกรายจึงถูกส่งตัวมารักษาต่อยังโรงพยาบาลระดับตติยภู มิ
เพ่ือเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างจริงจังต่อไป 

ตอนแรกมีอาการปวดหัว ปวดตัว และเริ่มปวดมากขึ้นเรื่อยๆ จึงไปหาหมอที่โรงพยาบาล
ภัทร ธนบุรี แต่ที่นั้นให้ทานยาเฉยๆ แต่ก็ไม่ดีขึ้น บอกแต่เพียงว่าเส้นทับกระดูก จนถูกส่งตัวมา
โรงพยาบาลภูมิพลฯ ได้มาเอ็กซเรย์ตรวจดูละเอียดจึงได้รู้ว่าเป็นมะเร็งกระดูก 

(สาวนิี (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ:์ 18 ธันวาคม 2561) 

เช่นเดียวกับ สาธิต(นามสมมติ) ป่วยเป็นมะเร็งล าไส้ อาศัยอยู่จังหวัดสระแก้ว โดยเขาเริ่มมี
อาการจุกท้อง ท้องอืด ถ่ายไม่ออก อุจราระมีเมือกมีเลือดปน บวกกับอาการปวดท้อง ทางเลือกแรก
ในการตรวจรักษาของเขาคือไปที่คลินิกใกล้บ้าน แต่แพทย์กับไม่สามารถวินิจฉัยโรคของเขาได้อย่าง
ถูกต้อง เมื่ออาการไม่ดีขึ้นสาธิตจึงมารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ เนื่องจากมีสิทธิ 30 บาท
ขึ้นอยู่กับที่นั้น ได้เอ็กซเรย์และน าอุจาระไปตรวจ ผลตรวจคาดว่าเป็นมะเร็ง เลยถูกส่งตัวมารักษา
อย่างจริงจังที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ  

ตอนแรกไปตรวจคลินิกแถวอรัญประเทศ สระบุรี คลินิกเยอะแถวนั้นนะ มีเครื่องเอ็กซเรย์
ด้วย แต่พอผลเอ็กซเรย์ออกมา หมอกลับไม่รู้ หมอบอกว่าแค่ลมในล าไส้เยอะซึ่งมันไม่ใช่ ต่อมาก็มา
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รักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเพราะมีสิทธิ 30 บาท แต่ก็เป็นการตรวจแค่เล็กน้อยไม่หายทรมาน 
เขาก็ส่งตัวมาโรงพยาบาลภูมิพลฯ ได้มาเอ็กซเรย์ ผลคือมีอุจจาระตกค้างในล าไส้ ถ้าเทียบกันแล้ว
ตรวจที่ภูมิพลฯ ดีกว่ามาก เพราะหมอที่อรัญฯ แค่นั่งฟังอาการพร้อมกับกดโทรศัพท์เล่นไปด้วย ไม่
ค่อยใส่ใจ พอเล่าอาการให้หมอฟังเสร็จ หมอก็บอกไม่เป็นไรให้ไปรับยา โดยที่เรายังไม่รู้เลยด้วยซ้ า
ว่าหมอสั่งยาอะไร ไม่น่าต่างจังหวัดถึงมีคนตายเยอะเพราะกว่าจะรู้ว่าตัวเองป่วยก็สายไปแล้ว ถ้ายัง
ทนอยู่รักษาที่นั้นอยู่ ไม่แน่เราอาจจะตายไปแล้วก็ได้” 

(สาธิต (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 21 ธันวาคม 2561) 

มีอาการเลือดออกบริเวณช่องคลอดเกือบทุกวัน จึงไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสระใคร จ.
หนองคาย แต่หมอบอกไม่เป็นอะไร บอกแค่ว่าเป็นอาการคนก าลังหมดประจ าเดือน ไม่รักษาอะไร
มากก็แค่คุยกันในห้องตรวจเฉยๆ แค่ให้ยามาทานเราก็เชื่อหมอ ไม่ได้เอะใจอะไร ประกอบกับเราก็
ไม่ได้ใส่ใจด้วย หลังจากนั้นเรากับครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่ปทุมธานีมาหางานท า ถ้าอยู่หนองคาย
ตายเลยงานไม่มีท า ประกันสังคมไม่มี สามสิบบาทก็ต้องรอคิวนาน พอมาอยู่นี่เราก็ท างานเป็น
แม่บ้านได้ 7 เดือน เดือนแรกเราก็ไม่ได้ใส่ พอเดือนที่ 7 เริ่มมีอาการจุกและปวดท้องน้อยมากขึ้น
เลยไปตรวจภายในที่โรงพยาบาลราชธานีเพราะเรามีสิทธิประกันสังคมอยู่ที่นั้น ประกันสังคม
คุ้มครอง 6 เดือนพอดี เราท าเกินมาก็โชคดีไป พอได้มาตรวจชิ้นเนื้อที่โรงพยาบาลราชธานี จึงสงสัย
ว่าเป็นเนื้อร้ายจึงถูกส่งมาโรงพยาบาลภูมิพลฯ รอเดินเร่ืองส่งตัวประมาณ 1 อาทิตย์ และต้องตรวจ
ชิ้นเนื้อที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ อีกรอบรอผลอยู่ 2 อาทิตย์ จึงได้เข้าสู่กระบวนการรักษา 

(สายใย (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 20 กุมภาพันธ์ 2562) 

การเป็นคนไข้ส่งตัว ท าให้เธอต้องมีการเดินเรื่องใบส่งตัวกับทางโรงพยาบาลราชธานีก่อนทุก
ครั้งมารักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ ทุกครั้ง รวมไปถึงก่อนการไปฉายแสงที่พญาไทฯ ในทุกวันพุธ  

ถามว่าล าบากไหม มันก็ล าบากนะ แต่ใจก็อยากจะอยู่ อยากให้หาย เป็นไงเป็นกัน ถึงต้อง
เดินทางไปหลายที่เพราะคิวฉายแสงที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ กับโรงพยาบาลราชธานีคิวเต็ม เขาบอก
ว่า คุณรอได้แต่โรคมันไม่รอ พอได้ยินแบบนี้มันก็ยิ่งท าให้ใจอยากจะหายไว้ อยากรักษา ถึงจะ
เหนื่อย รถติด ก็ต้องตื่น ต้องไปให้ทัน มันก็ดีที่เราย้ายมาท างานแถวนี้ เพราะยังอยู่หนองคายและ
รักษาที่นั้นก็ต้องถูกส่งไปอุดรธานี เพราะมีศูนย์มะเร็งและมันเชื่อมกัน ไปกลับไกลกว่าเดิม ต้องไป
เช่าห้องเขาอยู่อีก และก็อาจต้องรอคิวสามสิบบาทมันจะไม่รวดเร็วแบบนี้ 

(สายใย (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 20 กุมภาพันธ์ 2562) 

จะเห็นได้ว่าถึงแม้ผู้ป่วยจะสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้ตามโรงพยาบาลในพ้ืน
ใกล้เคียง แต่กลับต้องพบเจอกับปัญหาที่โรงพยาบาลเหล่านั้นไม่มีศักยภาพในการตรวจรักษาอย่าง
เพียงพอ ขาดความพร้อมทางเครื่องมือและบุคลากรทางการแพทย์ จึงเป็นเพียงการตรวจรักษาอย่าง
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ผิวเผิน อีกท้ังในบางกรณีที่ผลตรวจคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง เนื่องจากไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางส่งผลให้คนไข้อาการไม่ดีขึ้น แต่ถึงอย่างนั้นผู้ป่วยก็ยังต้องการพ่ึงพิงระบบบริการสุขภาพ 
เพราะมีความเชื่อว่าแพทย์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์จะสามารถวินิจฉัยสาเหตุของอาการ
และรักษาให้พวกเขาให้ดีขึ้นได้ แต่เมื่อระบบบริการสุขภาพใกล้บ้านไม่สามารถรักษาได้ จึงจ าเป็นต่อ
การส่งตัวมายังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการรักษาโรคร้ายแรงชนิดนี้ ท าให้การรักษาพยาบาลของ
ผู้ป่วยไม่ได้จบเพียงโรงพยาบาลแห่งเดียว แต่มีการรักษาร่วมอยู่หลายโรงพยาบาล น ามาซึ่งขั้นตอน
ของสิทธิส่งตัวที่ซับซ้อน จากโรงพยาบาลต้นสังกัดและน าไปใช้ยังโรงพยาบาลอีกแห่ง ทั้งนี้ก็เพ่ือช่วย
แบ่งเบาค่ารักษาพยาบาล นอกจากนี้การรักษาร่วมหลายโรงพยาบาลยังหมายรวมถึงความจ าเป็นใน
การเอ็กซเรย์ ฉายแสง หรือการท า CT Scan10 ที่โรงพยาบาลอีกแห่ง เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวมีไม่
พอต่อจ านวนผู้ป่วยที่รอคิวรักษาอยู่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการรอที่ยาวนาน  

 เรามาโรงพยาบาลกับสามีโดยรถยนต์ส่วนตัว ปัญหาคือรถติดมาก ออกจากบ้านตั้งแต่ตี 5 
มาถึงโรงพยาบาล 6 โมงเช้า หากต้องไปโรงพยาบาลพญาไทฯ ก็จะถึงประมาณ 9 โมง เราต้องมาให้
ยาเคมีที่ภูมิพลฯ และก็ต้องไปฉายแสงที่พญาไทฯ วันพุธ เพราะคิวฉายแสงที่ภูมิพลฯ มีคิวเยอะมาก 
รอไม่ไหว แต่ก่อนไปต้องไปเอาใบส่งตัวที่ โรงพยาบาลราชธานีก่อน ก็ต้องไปมาระหว่าง 3 
โรงพยาบาลนี้ 

(สายใย (นามสมมติ), สัมภาษณ์: 18 ธันวาคม 2561) 

 เช่นเดียวกับ ชัย(นามสมมติ) และ ไพร(นามสมติ) ที่ในช่วงเวลาของการรักษาพวกเขา
จ าเป็นต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลอื่นด้วย 

ใช้สิทธิรักษาเป็น 30 บาท และปัญหาคือต้องเดินทางไปมาถึง 3 โรงพยาบาล เพราะตอน
แรกสิทธิ 30 บาท ขึ้นอยู่ที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จากนั้นถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ แต่
พอท า CT Scan ที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ ท าช้าเพราะคิวเยอะมาก ท าที่นี่ต้องจองเป็นเดือน แต่หมอ
อยากได้ผล CT ภายในอาทิตย์หน้า จึงถูกแนะน าให้ไปท าที่อื่น แล้วโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ก็ไม่มี
เครื่อง CT Scan เลยต้องท าเรื่องส่งตัวไปท าที่โรงพยาบาลปทุมเวชรอผลอยู่ประมาณ 2-3 วัน ซึ่ง
โอกาสการท า CT Scan นั้นมีบ่อย เพราะเมื่อเราให้เคมีครบ 3 ครั้ง ก็ต้องไปตรวจร่างกายและท า 
CT Scan จากนั้นจึงน าผลมาให้หมอที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ ซึ่งล่าสุดนี้โรงพยาบาลปทุมเวชก็ย้าย
เครื่อง CT Scan มาที่โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ที่อยู่ใกล้ๆ กัน เราก็นี่แหละต้องนั่ง
แท็กซี่วนไปมาอยู่สามสี่โรงพยาบาล 

(ชัย (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 24 กรกฎาคม 2561) 

                                                           
10 CT Scan (Computer Tomography) คือ การตรวจสแกนร่างกายด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อหาความผิดปกติในบริเวณที่
เฉพาะเจาะจง  
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ตอนนี้รักษาร่วมอยู่ 3 โรงพยาบาล คือ ราชธานี ภูมิพลฯ และ พญาไทนวมินทร์ แรกเริ่ม
รักษาที่โรงพยาบาลราชธานีเนื่องจากเราอยู่อยุธยา แต่ทางนั้นเครื่องมือไม่พร้อม ไม่มีอุปกรณ์ เลย
ถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ โดยทุกวันจันทร์จะต้องมาให้เคมีที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ 
ส่วนวันอังคารไปฉายแสงที่โรงพยาบาลพญาไทฯ ฉายทุกวัน 30 ครั้งติดต่อกัน ยกเว้นวันเสาร์
อาทิตย์ มีบางวันที่อาจต้องไป 2 โรงพยาบาล พร้อมกัน คือที่ภูมิพลฯ กับ ราชธานี คือเป็นวันที่ต้อง
เอาใบนัดหมอไปยื่นประกันสังคมที่ราชธานี และทางนั้นจะยื่นมาที่ภูมิพลฯ อีกกรณีคือมาให้ยาเคมี
ที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ ให้ยาเสร็จก่อนค่อยไปโรงพยาบาลราชธานี ไม่ก็อีกวันหนึ่งต้องไปยื่น คือต้อง
ยื่นประกันสังคมภายใน 1 อาทิตย์นั้น การเดินทางก็จะล าบากและค่อนข้างวุ่นวาย 

(ไพร (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ:์ 6 สิงหาคม 2561) 

คนไข้ต้องเผชิญกับความทุกข์จากความเหนื่อยล้าสะสมที่ต้องเดินทางไปมาอยู่หลาย
โรงพยาบาล ซึ่งไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดความล าบากทางกายเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิม
มากขึ้นจากการเดินทาง โดยเฉพาะคนไข้ท่ีมีบ้านอยู่ไกลจากโรงพยาบาลหรือมาจากต่างจังหวัด  

มาโรงพยาบาลโดยรถส่วนตัว สามีขับพามาจากบ้านที่สระบุรี อ.หนองปลาหมอ เปลือง
ตรงค่าน้ ามัน เติมทีก็อาทิตย์ละ 1,000 บาท บางครั้งค่าใช้จ่ายด้านอ่ืนๆ ก็ไม่พอ เนื่องจากสามี
ท างานคนเดียว เราก็มีบ้านญาติอยู่ในกรุงเทพฯ นะ แต่ว่าเราไปอยู่ไม่ได้หรอก เพราะเราต้องไปเอา
ใบส่งตัวทุกครั้งก่อนมารักษาที่ภูมิพลฯ 

(ศรดีา (นามสมมติ), สัมภาษณ์: 6 สิงหาคม 2561) 

ผู้ป่วยบางรายอาจไม่ต้องเจอกับปัญหาค่าน้ ามันเนื่องจากไม่มีรถส่วนตัว แต่การเดินทางโดย
รถสาธารณะก็น ามาซึ่งค่าเดินทางจ านวนมากเช่นกัน ดังเช่น ชัย(นามสมมติ) ที่บ้านอยู่ไกลจาก
โรงพยาบาลภูมิพลฯ พอสมควร ซึ่งเขาจะมาโรงพยาบาลโดยแท็กซี่ท าให้ต้องเสียค่ารถบวกกับ
ค่าอาหารวันละเกือบ 500 บาท และต้องออกจากบ้านประมาณ ตี 5 ครึ่ง ถึงโรงพยาบาลประมาณ 7 
โมงกว่า เนื่องจากการจราจรมักติดขัดอยู่เสมอ  

เช่นเดียวกับวันดี(นามสมมติ) ที่ต้องออกจากบ้านแต่เช้า เนื่องจากบ้านอยู่แถวลาดกระบัง ค่า
เดินทางไปกลับรวมๆ เกือบ 1,000 บาท ทั้งนี้เหตุผลที่ต้องมารักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลเนื่องจากสิทธิ
ขึ้นที่นี่ เพราะเมื่อก่อน วันดีอาศัยอยู่แถวดอนเมืองประกอบกับท างานในสนามบิน แต่พอสนามบิน
ย้ายไปสุวรรณภูมิ จึงเป็นเหตุจ าเป็นที่ต้องย้ายตามไปด้วย เลยต้องเช่าห้องอยู่แถวลาดกระบัง ทั้งนี้
หากจะต้องเปลี่ยนสิทธิการรักษาไปโรงพยาบาลอ่ืนที่ใกล้บ้าน ก็ต้องไปเปลี่ยนทั้ง ตัวคลินิกและ
โรงพยาบาล ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และมีข้ันตอนซับซ้อนอย่างมาก  

เราก็อยากรักษาใกล้บ้านแหละ แต่ถ้าเปลี่ยนก็วุ่นวายตอนนี้ก็รักษาก็มาครึ่งทางแล้ว อีก
ทั้งอุปกรณ์การแพทย์ที่นี่ก็มีครบ มีเยอะ และดีกว่า มีความพร้อมกว่าโรงพยาบาลแถวลาดกระบัง ก็
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ต้องยอมเสียค่าแท็กซี่ไป บางครั้งก็เคยบอกหมอไปนะว่าอย่านัดทุกวันได้ไหม ไม่มีตังค์ค่ารถแล้ว 
ช่วงที่ต้องเสียค่าเดินทางหนักที่สุดคงเป็นช่วงแรกๆ ที่ต้องฉายแสงทุกวัน จึงขอหมอนอนที่
โรงพยาบาลเนื่องจากเราใช้สิทธิ 30 บาทไงเบิกค่าห้องได้ แต่หมอบอกกลัวติดเชื้อ  

(วันดี (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 17 กรกฎาคม 2561)  

เวลามาโรงพยาบาลจะออกจากบ้าน 6 โมงครึ่ง ถึงก็ประมาณ 8 โมง รถติดมาก เพราะเขา
เปิดทางให้ทหารอากาศมาท างานก่อน ท าให้รถติดเป็นชั่วโมง ความจริงระยะทางมาโรงพยาบาลใช้
เวลาไม่นานถึงขนาดชั่วโมงหรอก แต่นานเพราะรถติดนี่แหละ เรามาโรงพยาบาลกับสามีโดยรถ
แท็กซี่ ค่าเดินทางไป-กลับประมาณ 400-500 บาท ขามา 200 บาท ขาไป 200 บาท ต้องยอมเสีย
เพราะไม่มีรถส่วนตัว นั่งรถเมล์ไม่ได้ เพราะร่างกายเหนื่อยง่ายประกอบกับเราเป็นมะเร็งกระดูกเลย
ต้องระวัง หากนั่งรถเมล์อาจท าให้กระแทก อันตราย นั่งแท๊กซี่ปลอดภัยกว่า เลยต้องจ่ายค่าเดินทาง
แบบนี้แทบทุกอาทิตย์ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เลยหมดไปกับการเดินทาง 

(สาวนิี (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 18 ธันวาคม 2561) 

นอกจากนี้คนไข้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดบางราย เมื่อทราบว่าต้องมาโรงพยาบาล พวก
เขาจ าเป็นต้องมีการวางแผนการเดินทางมารักษาพยาบาลโดยเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ล่วงหน้าก่อนสอง
ถึงสามวัน  

 เวลามาโรงพยาบาลจะมากับลูกสาว โดยตอนแรกเราจะขับรถมาจากสระแก้วและมาพัก
อยู่กับลูกก่อน จากนั้นก็ให้ลูกสาวขับรถพามาโรงพยาบาลอีกวัน เริ่มออกจากบ้าน 7 โมงกว่ามาถึง
ประมาณ 8 โมงถ้ารถไม่ติด ช่วงนี้ที่ต้องมาโรงพยาบาลถี่ ก็ต้องพักอยู่กรุงเทพฯ กับลูกไปก่อน อยู่
ห้องเช่าเล็กๆ แคบๆ แถวรามอินทราซอย 5 ถ้าช่วงไหนหมอเลิกนัดก็จะกลับไปอยู่บ้านที่สระแก้ว 
ส่วนระยะนัดก็แล้วแต่หมอจะนัด สะดวกหรือไม่สะดวกเราก็ต้องมา บางครั้ง 10 กว่าวันติดกัน แต่
ส่วนใหญ่การรักษาของเราต้องมาติดต่อกันทุกวันเป็นเวลาเดือนกว่า อีกทั้งต้องฉายแสง 30 วัน
ติดกัน ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ท าให้ค่าใช้จ่ายสูงมาก ไหนจะค่ารักษา ค่าเดินทาง ที่ต้องไปๆ มาๆ 
ระหว่างบ้านกับโรงพยาบาล เรามันอยู่ต่างจังหวัด เวลาหมอนัดเลยเดินทางมาล าบาก 

(สาธิต (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 2 สิงหาคม 2561) 

 มาโรงพยาบาลจะมากับพ่อแม่ แฟน โดยรถส่วนตัวแต่ก่อนขับเองได้ แต่ปัจจุบันขับไม่
ไหวให้พ่อขับแทน เดินทางมาจากนวนคร พอรู้ว่าต้องมาหาหมอก็จะเดินทางมาจากขอนแก่นและ
มาพักที่นวนครที่ห้องเช่าของแฟนก่อน ให้หายเหนื่อยอยู่วันสองวัน จากนั้นจึงเดินทางมารักษาที่
โรงพยาบาล ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องเทียวไปมาระหว่าง ขอนแก่น นวนคร และโรงพยาบาล ถ้าให้พัก
อยู่นวนครถาวรเลยก็ไม่ได้เพราะบริเวณนั้นเป็นมีโรงงานเยอะ อากาศไม่ค่อยดี เรามีปัญหาเรื่อง
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ปอดอยู่ เลยคิดว่าต้องกลับไปพักฟื้นที่ขอนแก่นเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ก่อน ถึงแม้จะต้องเสียเงิน
เทียวไปเทียวมาอยู่มากก็เถอะ 

(ไพรัช (นามสมมติ), สัมภาษณ์: 7 สิงหาคม 2561)  

เห็นได้ว่าการมาโรงพยาบาลของคนไข้ไม่ได้แค่เพียงขับรถแล้วมาถึงโรงพยาบาล แต่กลับมี
การเดินทางที่ซับซ้อนกว่านั้น นอกจากนี้ความล าบากในการเดินทางของคนไข้ยังเห็นได้จากกรณีของ 
ไพร(นามสมมติ) ที่เดินทางมาเองด้วยขนส่งสาธารณะหลายต่อ เริ่มจากการนั่งรถตู้จากท่ารถอยุธยามา
ลงฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต และต่อรถเมล์สาย 39 มาโรงพยาบาลภูมิพลฯ แต่ถ้าไปโรงพยาบาลพญาไทนวมิ

นทร์ จะต่อสาย 95ก ซึ่งสร้างเหนื่อยล้าให้กับเธออย่างมาก ในบางครั้งเธอจึงเลือกที่จะติดรถผู้ป่วยที่
รู้จักมาโรงพยาบาล  

ได้รู้จักกับเพื่อนที่ป่วยเป็นมะเร็งด้วยกัน ได้คุยระหว่างรอหมอนี่แหละ คุยไปคุยมาก็รู้ว่า
เป็นคนอยุธยาเหมือนกัน เขาก็ใจดีเราก็เลยขอถ้าสะดวกก็แวะรับเราหน่อย ขอติดรถไปโรงพยาบาล
ด้วยเพราะมาเองก็เหนื่อยมากกว่าจะถึง 

(ไพร (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ:์ 23 มกราคม 2562) 

คนไข้บางรายทุกข์ใจกับปัญหาการเดินทางในระยะไกล แต่บางรายแม้ระยะทางจะไม่ใช่
ปัญหา แต่การต้องเดินทางไป-มาโรงพยาบาลแทบทุกวันในหนึ่งอาทิตย์เนื่องจากระยะนัดของแพทย์
แต่ละแผนกไม่ตรงกันก็ส่งผลให้เกิดความล าบากได้ 

ป้าก็ไปฉายแสงที่โรงพยาบาลกรุงเทพไป-กลับ 25 ครั้ง เพราะลูกสาวพักอยู่ที่นั้นเราก็พัก
อยู่ที่ห้องเขา ตอนนั้นหมดเงินไปเยอะกว่าตอนรักษาสามีของป้าเสียอีก ป้าเริ่มรักษาเมื่อปี 58 แต่
ตอนนี้ก็ไปหาหมอตามนัดอยู่ ตอนปี 58 ป้าผ่าที่สะโพกเพราะเป็นก้อนมะเร็งบริเวณสะโพก ต่อมาปี 
60 มาผ่าปอดสองข้างเพราะเป็นมะเร็งขึ้นที่ปอดลักษณะมีจุดขาวเท่าไม้ขีดไฟสามเม็ดข้างหนึ่ง สอง
เม็ดอีกข้างหนึ่ง ท าให้ป้าต้องรักษาอยู่กับหลายหมอแล้วเวลาหมอนัดก็ไม่ตรงกันนัดคนละวัน ป้าจึง
ต้องขึ้นรถมาเที่ยวหนึ่งก็ประมาณ 3,000 ในอาทิตย์นั้น ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เพราะมีทั้งนัด
ของหมอเคมี หมอศัลยกรรม หมอฉายแสง หมอกระดูกที่ผ่าขา 

(อ าไพ (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ:์ 14 สิงหาคม 2561) 

ปัญหาการเดินทางจากบ้านมาโรงพยาบาลของคนไข้ไม่เพียงแต่เพ่ิมค่าใช้จ่ายหรือสร้างความ
เหนื่อยล้าให้แก่ร่างกายอันอ่อนแอแต่เพียงเท่านั้น เพราะคนไข้บางรายยังต้องพบเจอกับอุปสรรคใน
ระหว่างการเดินทางที่รอการแก้ไขจากหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ พบเห็นได้จากกรณีของจ าปา
(นามสมมติ) ซึ่งอาศัยอยู่แถบชานเมือง แถวดอนเมืองติดกับปทุมธานี ไปทางหมู่บ้านเปรมประชา โดย
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บริเวณหมู่บ้านดังกล่าวถนนไม่ดี ขรุขระ ค่อนข้างเปลี่ยว ไม่มีรถเมล์ผ่าน ส่งผลให้รถรับจ้างใช้โอกาสนี้
โก่งราคากับผู้โดยสารในซอย 

ถนนบริเวณนั้นแถบหนึ่งเป็นทางรถ อีกแถบจะเป็นหมู่บ้านขึ้น อบต.หมู่บ้านให้รถสิบล้อ
ผ่านได้ เหมือนเขาสร้างโครงการบางอย่าง คงมีผลประโยชน์ร่วมกันแหละ ถึงให้ผ่านเข้าออกได้
ตามใจ ถนนเสียอีกทั้งเสียงสิบล้อวิ่งทั้งคืน แต่ตอนนี้เหมือนสร้างเสร็จแล้ว ตอนนี้สิบล้อก็ไม่มาวิ่งแต่
ก็ทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้บนถนน แต่ทางอบต. ยังไม่มีการด าเนินการซ่อมถนนเสียที น่าจะเป็น
ปัญหาเรื่องงบประมาณแล้วก็ความล่าช้า ไม่ใส่ใจของภาครัฐ เพราะก็เห็นมีติดป้ายซ่อมถนนมา 2-3 
เดือนแล้ว แต่ก็เห็นเพียงการเอาหินมาปิดหลุมเท่านั้น ไม่มีการลาดยางให้เรียบร้อย เราคิดว่าถ้าหาก
ถนนดีขึ้นก็จะท าให้ค่าใช้จ่ายน้อยลงได้ เพราะถนนไม่ดีท าให้พวกรถรับจ้างเรียกค่ารถแพง ช่วงหนึ่ง
ของถนนก็คิดตั้ง 20 บาท และช่วง 6 โมงเย็น แท็กซี่ก็ไม่ค่อยเข้า เพราะถนนไม่ดีและมืดเนื่องจาก
ไฟถนนไม่มี เราเลยต้องจ้างรถรับจ้างคิดราคาเที่ยวละ 100-200 บาท ขับจากบ้านถึงโรงพยาบาล 
ส่วนขากลับต้องนั่งรถเมล์และต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้างอีก 40 บาท  

(จ าปา (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ:์ 18 กรกฎาคม 2561) 

การเดินทางจึงถือเป็นปัญหาหนึ่งที่สร้างภาระหนักของคนไข้หลายๆ คน แต่ก็ใช่ว่าเมื่อ
เดินทางมาถึงจุดหมายแล้วปัญหาจะสิ้นสุดแต่เพียงเท่านั้น เพราะคนไข้ยังต้องพบเจอกับอุปสรรค
ภายในโรงพยาบาลอย่างไม่รู้จบ ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงไม่ได้หากต้องเข้ารับบริการใน
โรงพยาบาลรัฐทั่วไปนั้นคือการรอคิว 

นั่งรอหมอถึง 4 ชั่วโมง เพื่อจะรอค าตอบแค่ว่าผลเลือดดีหรือไม่ดีแค่นี้ เลยอยากตัด
ขั้นตอนนี้ออก มันนานเกินไป และยิ่งตอนรอผลเลือดก็ต้องรอนานเป็นสองเท่า 

 (วันดี (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 17 กรกฎาคม 2561) 

ต้องเจาะเลือดที่โรงพยาบาลราชธานีเพราะได้ผลไวกว่า รอประมาณ 1 ชั่วโมง แต่ถ้าเจาะ
ที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ ต้องรอถึง 2 ชั่วโมง เมื่อเจาะเลือดแล้วพอวันจันทร์จึงน าผลเลือดมาภูมพิลฯ 

(ไพร (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 6 สิงหาคม 2561) 

 มาโรงพยาบาลใช้เวลานาน เพราะการรอคิวแต่ละจุดนานมาก ตั้งแต่จุดแรกที่มายื่นใบส่ง
ตัวนี่ก็เป็นชั่วโมง รอผลเลือดอีกเกือบ 2 ชั่วโมง และก็รอพบหมออีกเป็นชั่วโมงเหมือนกัน แต่ก็ต้อง
รอเพราะเรามารักษากับเขา 

(จุฑา (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 18 กรกฎาคม 2561) 

ยอมรับว่าต้องรอนาน แต่เรามาหาเขาเพื่อจะตรวจรักษาเพราะฉะนั้นเราต้องรอได้ ก็
เข้าใจว่าคนเยอะ รอคิวนานสุด 2 ชั่วโมง แต่เรื่องหนึ่งที่อยากให้โรงพยาบาลปรับปรุงก็คือเพิ่มพวก 



63 
 

   
 

รถเข็น เปลนอน เพราะมันไม่พอ มีน้อยไป ต้องรอคิวกันใช้ ตอนช่วงแรกเราเดินไม่ค่อยได้ก็
จ าเป็นต้องใช้ จนตอนนี้เราก็ใช้รถเข็นช่วงพยุงเดิน ไป เพราะเดินเปล่าๆ เดี๋ยวล้ม 

(สาวนิี (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์: 20 กุมภาพันธ์ 2562) 

อุปสรรคของการมารักษาภายในโรงพยาบาลไม่ได้มีแต่เพียงการรอคิวที่สร้างความเบื่อหน่าย
และเสียเวลาเท่านั้น ผู้ป่วยบางรายต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องแก้ไข เช่น ความผิดพลาดเรื่อง
เอกสาร ความสับสนในเส้นทางหรือข้ันตอนการเข้ารับบริการ ฯลฯ 

ตอนแรกที่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นอะไร จึงมาตรวจที่แผนกอายุรแพทย์ แต่ใบนัดขึ้นมาห้องเคมี
บ าบัด ตอนนั้นอยู่คนเดียวเพราะพี่สาวต้องไปท างาน นั่งอยู่คนเดียวจึงไม่รู้ว่าหมอเรียกหรือเปล่าไม่
รู้จะไปถามใคร จนพี่สาวมาถึงบ่ายโมงถึงได้รู้ว่าหมอตามให้มาห้องเคมีบ าบัดนานแล้ว ก็ต้อง
เดินเรื่องอยู่จนถึงเย็น ช่วงแรกก็สับสนไม่เคยเข้าโรงพยาบาลและไม่รู้ว่าห้องเคมีอยู่ไหน ท าให้ต้อง
นั่งรออยู่อายุรแพทย์ครึ่งวัน ไม่มีใครมาแนะน าหรือช่วยเหลือเนื่องจากส่วนใหญ่เขาก็ต่างรอคิวกัน 

(จ าปา (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ:์ 18 กรกฎาคม 2561) 

แรกๆ ที่มาโรงพยาบาลก็มีสับสนอยู่บ้าง แล้วก็มีปัญหาเรื่องเอกสารที่เขียนวันที่ผิด เรา
ต้องไปอีกอาคารหนึ่ง ไปแก้ไข แล้วก็ใช้เวลาเดินเรื่องจัดการอยู่นาน  

(ศรดีา (นามสมมติ), สัมภาษณ์: 6 สิงหาคม 2561) 

นอกจากนี้ปัญหาล่าสุดที่ ศรีดา(นามสมมติ) ต้องจัดการคือ สิทธิการรักษาอย่างประกันสังคม
ที่ใช้ในตอนแรกนั้นหมดเขตโดยที่เธอไม่รู้ เธอจึงเดินทางมาโรงพยาบาลภูมิพลฯ และสอบถาม
เจ้าหน้าที่เก่ียวกับสิทธิการรักษาท่ีหมดเขตไป  

ช่วงหนึ่งเข้ายาเสร็จ ก็กลับไปนอนพักเหนื่อยและไม่ได้คิดว่าประกันสังคมจะหมดเร็ว เลย
ท าให้ใช้สิทธิต่อไม่ได้ ไม่มีใครแจ้งว่าหมดนะ พอเราไปถึงเขาก็บอกว่าหมดแล้ว เลยต้องเปลี่ยนมาใช้
สามสิบบาทแทน เราก็ไปถามทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่า สามารถใช้มาตรา 8 ได้อยู่ครั้ง 2 ครั้ง ก็ไม่
เข้าใจหรอกว่ามาตรา 8 คืออะไร แต่ก็มารักษาจนเสร็จ จากนั้นจึงกลับบ้านที่มุกดาหาร เพื่อไปขอ
ใบส่งตัวมาใช้ที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ และรักษาได้ถึงวันที่ 15 ธ.ค. จึงหมดสิทธิ หลังจากนั้นต้องมา
ใช้สิทธิสามสิบบาทซึ่งจะต้องกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลหนองแค จ.สระบุรี แทนเพราะสิทธิสามสิบ
ขึ้นกับที่อยู่ 

(ศรดีา (นามสมมติ), สัมภาษณ์: 17 ธันวาคม 2561) 

โดยศรีดา(นามสมมติ) มีความกังวลอยู่บ้างในเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์ที่ทางนั้นอาจมีไม่
พร้อมเท่ากับโรงพยาบาลภูมิพลฯ แต่อาจคลายกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เนื่องจากได้
ย้ายมารักษาในโรงพยาบาลใกล้บ้านมากขึ้น ทั้งนี้การจัดการเรื่องสิทธิการรักษาเธอและสามีต้อง
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เดินทางไปโรงพยาบาลหนองแค เพ่ือเดินเรื่องขอใบส่งตัวให้ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสระบุรี ซึ่งเธอ
ต้องไปจัดการเรื่องดังกล่าวภายในวันเดียวกัน หลังจากท่ีมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ เสร็จ 

การแก้ไข้ปัญหาด้านเอกสารที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายส าหรับผู้ป่วย เพราะมีขั้นตอนที่
ค่อนข้างซับซ้อนบวกกับเป็นสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยจึงต้องใช้เวลานานในการจัดการซึ่งบางกรณีอาจใช้
เวลาร่วมเป็นชั่วโมง และจะล าบากยิ่งขึ้นไปอีกหากสถานการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนไข้ที่มา
โรงพยาบาลคนเดียว เนื่องด้วยสภาพร่างกายที่อ่อนแอทั้งจากตัวโรคและผลข้างเคียงจากการรักษา
แล้ว คนไข้จะต้องไปรับยาและจัดการปัญหาที่ไม่คาดคิดด้วยตัวคนเดียว ดังเช่นกรณีของ ชัย(นาม
สมมติ)   

การสั่งยาไม่ครบและพอสั่งเพิ่มยากลับมาส่งไม่ทันเที่ยง ท าให้ในอาทิตย์นั้น เราต้องมาให้
ยาอีกวันรวมเป็น 4 วัน เลยอยากให้ปรับปรุงเรื่องบุคลากร โดยเฉพาะเรื่องของการออกใบสั่งยาที่
ควรออกให้ครบ เพราะขั้นตอนของการรับยามันไม่ง่ายเลย ต้องเดินไปเอายาที่ชั้นหนึ่ง พอมาอีกที่
บอกเอกสารไม่ครบ ก็ต้องเดินกลับไปกลับมาอยู่หลายรอบ ท าให้เสียเวลาไปเปล่าๆ ยิ่งช่วงแรกๆ ที่
เกิดความสับสนเพราะโรงพยาบาลมีหลายตึก ถามเจ้าหน้าที่เขากบ็อกให้เดินตามเส้นไป ซึ่งเป็นการ
แนะน าที่ไม่ชัดเจน เราก็มาคนเดียวด้วย ท าให้เดินย้อนไปมาอยู่ 3 ตึก แทบจะเป็นลม บางครั้งก็มี
ช่วงที่หลังให้ยาแล้วไม่ไหว ก็ต้องนั่งพักอยู่หน้าลิฟต์บ้าง โซฟาบ้าง จนกว่าจะไหวและไปต่อ 

(ชัย (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ:์ 24 กรกฎาคม 2561)  

นอกจากนี้ ชัย(นามสมมติ) ยังมีความเห็นว่าโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งเต็มไปด้วยผู้คนจ านวน
มาก และมองเห็นแต่ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย ส่งผลให้เกิดความหดหู่ ท้อใจ ในบางครั้งที่เกิดความเหนื่อยล้า
แต่ที่นั่งไม่เพียงพอตนจึงจ าเป็นต้องนั่งกับพ้ืน ไม่นับรวมความบกพร่องจากการท างานของเจ้าหน้าที่ที่
ส่งผลให้เกิดความล าบากแก่คนไข้ในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว 
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ภาพที่ 5 แสดงแผนที่การเดินทางไปโรงพยาบาล 4 แห่งของชัย(นามสมมติ) 
(ภาพโดย : กรวรรณ พูนสวัสดิ์ เมือ่วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2562) 

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส 

โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ โรงพยาบาลปทุมเวช 

โรงพยาบาล 
ภูมิพลอดุลยเดช 

ศูนย์การค้า 
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 

บ้านผู้ป่วย 
(หมู่บ้านพรพิมาน คลอง 5 รังสิต) 
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ในแผนที่ข้างต้นได้แสดงถึงต าแหน่งของโรงพยาบาล 4 แห่ง ที่ชัย(นามสมมติ) ผู้ป่วยมะเร็ง
ต่อมน้ าเหลืองต้องเดินทางไปรักษาตัว โดยโรงพยาบาลประชาธิปัตย์คือโรงพยาบาลที่มีสิทธิการรักษา 
30 บาท ขึ้นตรง และถูกส่งตัวมารักษาท่ีโรงพยาบาลภูมิพลฯ แต่เนื่องจากการท า CT Scan ต้องรอคิว
นาน ท าให้ต้องไปท า CT Scan ที่โรงพยาบาลปทุมเวช แต่ไม่นานมานี้ เครื่อง CT Scan ได้ถูกย้ายไป
ยังโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ทั้งนี้ระยะทางระหว่างโรงพยาบาลบางแห่งอาจไม่ได้ไกลกัน
มาก แต่ก็ไม่ใกล้พอที่จะเดินไปได้เองในสภาพร่างกายอันอ่อนแอของผู้ป่วย บวกกับการจราจรที่ติดขัด
ท าให้ผู้ป่วยต้องเสียเงินค่าแท๊กซี่ไปจ านวนไม่น้อย 

การเดินทางมารักษาพยาบาลของคนไข้ จึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของระยะทางหรือการต้องเผชิญ
กับสภาพการจราจรที่ไม่เอ้ืออ านวยเท่านั้น เพราะในระหว่างการเดินทางได้สะท้อนเรื่องราวปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ที่ผู้ป่วยต้องพบเจอ ตั้งแต่ก่อนจะมาโรงพยาบาลผู้ป่วยจะต้องมีการวางแผน 
เตรียมตัว และจัดการเรื่องใบส่งตัวให้เรียบร้อย ซึ่งจ าเป็นต่อการเดินทางไปรักษาร่วมอยู่หลาย
โรงพยาบาล และเมื่อมาถึงโรงพยาบาลแล้วก็ใช่ว่าจะเข้ารับการรักษาได้ทันที ผู้ป่วยยังต้อง เผชิญกับ
ปัญหาการรอคิวหรือแม้กระทั่งความผิดพลาดในระบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้เสมอ เพราะด้วยสภาพ
ร่างกายที่อ่อนล้าเกินกว่าคนทั่วไป อุปสรรคเหล่านี้จึงล้วนส่งผลให้เกิดความยากล าบากในชีวิตของ
ผู้ป่วยมะเร็งได้ไม่น้อย 

 

4.2.3 ทุกข์จากการเปลี่ยนแปลงในชีวิต 

‘โรคมะเร็ง’ ส่งผลให้คนธรรมดาทั่วไปแปรสภาพกลายเป็นผู้ป่วย จากชีวิตปกติก็แปรเปลี่ยน
เป็นชีวิตที่มีระยะทางแค่จากบ้านถึงโรงพยาบาล ผู้ป่วยจะต้องรับมือกับความทุกข์ท่ีเกิดขึ้นทุกทาง ซึ่ง
ไม่ใช่เพียงแต่ความล าบากในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการกระท าจาก
ปัจจัยแวดล้อมในชีวิตประจ าวันที่สามารถเข้ามากระทบและพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในความทุกข์ทาง
กายและใจของผู้ป่วยได้เสมอ โดยสาเหตุหลักๆ คงมาจากการเปลี่ยนแปลงของชีวิตอย่างรวดเร็วจนไม่
ทันตั้งตัว และน ามาซึ่งปัญหาหรือผลกระทบต่อการงาน เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง  

(1) การออกจากงาน 

ผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่ต้องพบเจอกับความไม่สบายใจจากปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อตนเจ็บป่วย 
เนื่องด้วยสภาพร่ายกายอันอ่อนแอท าให้กิจกรรมบางอย่างในชีวิตถูกลดลงไป โดยเฉพาะ
ความสามารถในการท างาน ผู้ป่วยจึงต้องมีการจัดการและตัดสินใจว่าจะท าอย่างไรต่อไปในหน้าที่การ
งานของตน 
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ตอนนี้ลางานอยู่ โดยจะแจ้งขอลางานทางโรงงานอิเล็กทรอนิกส์เป็นเดือน เอาใบรับรอง
แพทย์ไปยื่น ถ้าไม่แจ้งภายใน 3 วันจะโดนไล่ออกได้ เราจ าเป็นต้องพักงานไว้ก่อนเพราะต้องฉาย
แสง 30 วัน และมาให้เคมีบ าบัดที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ อีกอาทิตย์ละคร้ัง 

(ไพร (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 6 สิงหาคม 2561) 

ผู้ป่วยส่วนน้อยเท่านั้นที่จะสามารถพักงานประจ าที่ท าอยู่ได้ เนื่องด้วยโรคมะเร็งมีกระบวน
การรักษาในระยะยาว ผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงตัดสินใจลาออกจากงาน ซึ่งในบางรายเป็นการออกจากงาน
แบบไม่ทันตั้งตัวและไม่ได้รับการช่วยเหลือเท่าท่ีควร 

เมื่อก่อนเคยท างานอยู่ที่โรงงานขนมแต่พอป่วยก็ต้องเลิกไป ตอนนี้ไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนที่
ท างานแล้ว ตอนที่เริ่มเป็นทางนั้นรู้ว่าเราเป็น แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไร  เดือนที่เป็นท างานสิบกว่าวัน 
เงินเดือนเขายังไม่โอนให้เราเลย เราไม่ได้คุยแล้วก็ไม่ได้เข้าไปเขียนใบลาออก เพราะเรานอน
โรงพยาบาลอยู่เดินไม่ได้ เราเลยโทรบอกเพื่อนที่ท างาน แต่ทางนั้น (หัวหน้า) งี่เง่า เขาไม่อยากรับรู้
อะไร พอออกมาแล้วก็ต้องจ่ายค่าประกันสังคมเอง 432 บาท ต่อเดือน  

(สาวนิี (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ:์ 18 ธันวาคม 2561) 

ในคนไข้บางรายที่เจ็บป่วยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากอาชีพที่ท า ซึ่งส่งผลให้เธอต้องออกจาก
งานก่อนก าหนดและพลาดเงินบ านาญที่ควรได้รับหลังเกษียณไป ดังกรณีของ สุนทรี(นามสมมติ) 
ผู้ป่วยมะเร็งโพรงจมูกที่แพทย์วินิจฉัยว่าสาเหตุของโรคมาจากการสูดดมกลิ่นควัน ซึ่งสอดคล้องกับ
อาชีพของสุนทรีที่ท างานกวาดถนน บริเวณเส้นลาดพร้าว เขตวังทองหลาง ซึ่งตอนท างานเธอมีการปิด
จมูกบ้างไม่ปิดบ้าง จึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องสูดควันจากท่อไอเสียทุกวัน โดยเธอได้ท างานกวาดถนนมา
ตั้งแต่ปี 2537 และตอนที่มาเจอตรวจโรคเจอเมื่อปี 2559 ซึ่งงานจะเริ่มตอนตี 5 แต่ต้องเข้างานก่อน
เวลา จากนั้นจึงแยกย้ายกันไปกวาดถามพ้ืนที่ที่แต่ละคนรับผิดชอบประมาณ 2 ป้ายรถเมล์ ต่อด้วยไป
พัฒนาร่วมกันคือการไปเก็บขยะ กวาดหญ้าในซอย ซึ่งจะมีหัวหน้างานมาคุมอยู่และเลิกงานได้ตอน
บ่ายโมง โดยระหว่างการท างานนั้นสุนทรีเริ่มมีอาการคัดจมูก หายใจไม่สะดวกซึ่งเป็นอยู่ไม่ถึงอาทิตย์
เลยมาหาหมอ ได้ยาฆ่าเชื้อไปรับประทานแต่ก็ไม่ดีขึ้น จึงมาได้มารักษาที่แผนกหู คอ จมูก และน าชิ้น
เนื้อไปตรวจ จนผลออกมาว่าเป็นมะเร็งโพรงจมูกและต่อมน้ าเหลือง ท าให้เธอต้องเกษียณก่อนอายุ
งาน 3 เดือน  

เราก็กลัวนะ มันไม่ใช่งานที่จะเลือกได้ แต่ท าอย่างไรได้เมื่อสามีเรามีเมียใหม่ เลยต้องมา
อยู่กับพี่กับน้อง แล้วก็ต้องท างานเลี้ยงลูกสองคน สามีมีเมียใหม่ก็ไม่ส่งเงิน บ้านก็ขายพร้อมที่ดิน 
เลยมาอยู่บ้านเช่าแล้วก็ได้งานจากการแนะน าของพี่น้องแต่ท าอยู่คนละเขตกัน 

(สุนทรี (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 27 ธันวาคม 2561) 
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 ตั้งแต่ป่วยเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตมาก ต้องลดกิจกรรมบางอย่างในชีวิตประจ าวัน
ลง อย่างการไปตลาดเพราะเมื่อก่อนตอนที่ออกจากงานที่สนามบินมา ได้ออกมาขายของ ท าสลัด
ขาย เลยต้องไปจ่ายตลาดทุกเช้า ตอนนี้สามีต้องกลายมาเป็นคนท าอาหารให้ เราก็ไปได้ออกไปไหน
อยู่ได้แต่กับบ้านและโรงพยาบาลเท่านั้น เวลาเดินไปไหนต้องหาที่เกาะ หรือเรียกคนช่วยอย่างตอน
ดึกๆ ที่อยากเข้าห้องน้ าก็พยายามจะเดินไปเอง แต่สามีก็จะมาช่วยเลยต้องรบกวนเขาเกือบทุกคร้ัง 
เราก็เกรงใจ  

(วันดี (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ:์ 17 ธันวาคม 2561) 

นอกจากผลกระทบทางด้านร่างกายที่ท าให้วันดี(นามสมมติ) อ่อนแอแล้ว ยังส่งผลกระทบไป
ถึงสภาพจิตใจที่ย่ าแย่ลง เนื่องจากที่เคยด าเนินชีวิตได้อย่างปกติกลับต้องอยู่แต่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน 
อีกท้ังต้องออกจากงานและพ่ึงพาคนรอบข้างหรือสามีของเธอมากข้ึน ทั้งนี้ความเจ็บป่วยไม่ได้ส่งผลให้
คนไข้บางรายต้องออกจากงานเท่านั้น เพราะยังกระทบไปถึงคนรอบข้างที่จ าเป็นต้องออกจากงานเพ่ือ
มาดูแลคนไข้ด้วย ดังกรณีของ สายใย(นามสมมติ) 

พอหัวหน้ารู้ว่าเป็นมะเร็งก็ให้ออกเลย เป็นห่วงมั้ง คงไม่อยากให้ท าต่อ เราก็ยังมีติดต่อกับ
เพื่อนที่ท างานอยู่ถึงตอนนี้ พวกเขาก็ให้ก าลังใจดี แต่ทีนี้เราไม่ได้ออกคนเดียว สามีก็ต้องออกจาก
งานมาด้วยเพราะไม่มีใครดูแลหรือพามาโรงพยาบาล ลูกก็ท างาน ช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเรากับสามี
ก็ไม่มีรายได้ ใช้แต่เงินเก็บ  

(สายใย (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 20 กุมภาพันธ์ 2562) 

(2) ปัญหาทางเศรษฐกิจ 

เนื่องด้วยคนไข้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยหรือคนหาเช้ากินค่ า โดยมีทางเลือกการ
ประกอบอาชีพไม่มาก เช่น งานรับจ้าง กรรมกร แม่บ้าน งานโรงงาน ฯลฯ ท าให้เงินทุกบาทจ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตของพวกเขา ทั้งนี้ระบบหลักประกันสุขภาพสามารถแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการรักษาได้
ระดับหนึ่ง แต่ก็อาจไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ประกอบกับผู้ป่วยบางรายพอป่วยก็ต้อง
ออกจากงานและกลายเป็นผู้ขาดรายได้ ท าให้สาเหตุหลักของความทุกข์ที่พวกเขาต้องเผชิญมาจาก
ปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นส าคัญ ดังตัวอย่างของ สุนทรี(นามสมมติ) ที่พอป่วยเธอต้องออกจากงาน โดย
มีลูกชายคนโตคอยดูแลอีกทั้งเป็นผู้จัดการเรื่องค่าใช้จ่ายภายในบ้านทั้งหมด ทั้งในส่วนครอบครัวของ
ตัวลูกชายเองและค่าใช้จ่ายของสุนทรี ท าให้ตอนนี้ลูกชายของเธอต้องท างานหนักกว่าเดิม โดยตอน
เช้าจะออกไปขับวินมอเตอร์ไซค์ จากนั้นเก้าโมงไปท างานเก็บขยะเขตสายไหมได้รายได้เดือนละ 
13,500 บาท ส่วนในวันอาทิตย์จะไปขายของที่ตลาดนัดกับแฟนได้เต็มที่ประมาณอาทิตย์ละ 3,000 
บาท ทั้งนี้ก็เพ่ือให้เพียงพอต่อค่าห้องเช่า 2 ห้อง คือห้องของสุนทรี 2,300 บาท ค่าน้ าค่าไฟอีก
ประมาณ 400 บาท ส่วนอีกห้องคือห้องของลูกชายและครอบครัวซึ่งราคาห้องเท่ากันแต่ค่าน้ าค่าไฟ
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จะแพงกว่าเพราะมีเครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้ยังมีค่าผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกชายและลูกสาวคน
ละคันตกประมาณเดือนละ 5,000 กว่าบาท  

เขาออกค่าใช้จ่ายให้เรา ลูกชายเรายอมเสียสละ ขั้นเงินเดือนก็ไม่ได้มาสองปีแล้ว เพราะ
วันลาเกิน อย่างวันนี้ก็ไปท างานไม่ทัน ต้องรอยาหมด เช้ามาส่งเราและต้องกลับไปวิ่งวินฯ แล้วมา
รอรับเราอีก ลูกชายเรายอมเสียสละเราก็พยายามใช้น้อย กินน้อย ประหยัดเข้าไว้ 

(สุนทรี (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 27 ธันวาคม 2561) 

จากการที่สุนทรี(นามสมมติ) ไม่มีรายได้มาช่วยเหลือลูก จึงน ามาซึ่งความท้อแท้และความ
ทุกข์ทางใจ ที่ภาระหนักต้องตกไปอยู่กับลูกชาย เรื่องเงินจึงเป็นเรื่องส าคัญที่ท าให้ผู้ป่วยหลายคนคิด
ไม่ตกเพราะต้องตกอยู่ในสถานะที่ขาดรายได้ เช่นเดียวกับคนไข้ราย อ่ืนๆ อย่างสายใย(นามสมมติ) 
คนไข้มะเร็งปากมดลูกรายหนึ่ง เมื่อป่วยเป็นมะเร็ง ไม่ได้มีเพียงแต่เธอเท่านั้นที่ต้องออกจากงาน สามี
ของเธอก็ต้องลาออกเพ่ือมาดูแลเธอเช่นกัน ท าให้สายใยกังวลว่าเงินจะไม่พอใช้ เนื่องจากตนใช้เงิน
เก็บท่ีมีหมดแล้ว ต่อไปในอนาคตจะน าเงินจากส่วนไหนมาใช้จ่ายต่อไป 

 ช่วงแรกๆ ของการรักษาเราก็กังวลเร่ืองเงินเพราะถึงแม้ลูกคนโตจะท างานโรงงานค่าแรง
วันละ 320 บาท ท าโอทีได้เดือนละ 7,000 บาท เขามีส่งเงินช่วยบ้าง แต่เราก็ไม่อยากรบกวนลูก
เท่าไร และก็คิดว่าอนาคตถ้าเงินเก็บหมดจะท าอย่างไรต่อ อาจต้องไปหาที่กู้ยืมคนอ่ืน เพราะสามีก็
ไม่ได้ท างานแล้วต้องออกมาดูเรา ไหนจะค่าผ่อนบ้าน ค่าเดินทาง และจ่ายหนี้ธกส.ปีละ 6,000 บาท
อีก แต่พอปัจจุบันนี้เราเริ่มอาการดีขึ้น สามีก็หางานใหม่ เป็นรปภ.ได้ค่าแรงวันละ 440 กว่าบาท 
และก็เปลี่ยนที่อยู่มาเป็นห้องเช่าแถวคลองพุทรา เดือนละ 1,300 บาท ลูกกับครอบครัวก็เช่าอยู่
ห้องข้างๆ กัน ถูกกว่าที่เก่า แต่มันก็ยังไม่ดีมากหรอกเพราะเราก็ต้องหาเงินมาคืนน้องชาย และเพิ่ง
ยืมเงินเขาไป 10,000 บาท 

(สายใย(นามสมมติ), สัมภาษณ์: 18 ธันวาคม 2561) 

เราเคยมีรายได้ แต่ปัจจุบันกลับมีแต่รายจ่าย สามีก็เกษียณแล้ว ท าให้เงินส่วนใหญ่ที่ใช้ใน
การรักษามาจากเงินเก็บ 

(วันดี (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ:์ 17 ธันวาคม 2561) 

ค่าใช้จ่ายตอนนี้มีค่าเทอมลูกเทอมละ 5,000 บาท บวกค่าขนมประมาณ 100-200 บาท
ซึ่งตอนนี้เรียนใกล้จบม.6 แล้วส่วนอีกคนก็ก าลังท างานจึงช่วยแบ่งเบาภาระได้บ้าง และค่าผ่อนบ้าน
อีก 9,000 บาท ท าให้ค่าใช้จ่ายต่างกับตอนก่อนป่วยมาก สามีเราเป็นคนส่งค่าบ้านอยู่ เราไม่ได้
ท างานและเงินเก็บก็หมด ต้องลดค่าใช้จ่ายบางส่วนไป 

(สาวนิี (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ:์ 20 กุมภาพันธ์ 2562) 
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จะเห็นว่าคนไข้ต้องออกจากงานประจ าท าให้ไม่มีรายได้ ทั้งนี้รายจ่ายของผู้ป่วยไม่ได้มีแต่
เพียงค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันเท่านั้น แต่ในช่วงเวลาของการรักษา คนไข้ต้องเดินทางจากบ้านมายัง
โรงพยาบาล ท าให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงนับเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สร้างภาระให้กับผู้ป่วย อย่างกรณีของ 
วันดี(นามสมมติ) ที่ใช้สิทธิบัตรทองในการรักษา ท าให้ค่ายาหรือค่านอนโรงพยาบาลไม่ต้องเสียแต่ไม่ใช่
กับค่าเดินทางมารักษาพยาบาล เนื่องจากบ้านของเธออยู่แถวลาดกระบัง ซึ่งมีระยะทางไกลจาก
โรงพยาบาลภูมิพลฯ อย่างมาก  

ค่าเดินทางไปกลับรวมๆ ก็เกือบ 1,000 บาท ขามา 300 บาท ขากลับอีก 400 นอกจากนี้
ยังมีค่าอาหารอีก 100 กว่าบาท มาโรงพยาบาลทีก็หมดไปเยอะ ช่วงที่ต้องเสียตังค์กับค่ารถเยอะสุด
ก็เป็นช่วงแรกๆ ที่ต้องฉายแสงทุกวัน นอนโรงพยาบาลไม่ได้ต้องไป-กลับ ท าให้อาทิตย์นั้นหมดค่า
เดินทางไปประมาณ 6,000 บาท 

(วันดี (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 17 กรกฎาคม 2561) 

ไม่ต่างกับสายใย(นามสมมติ) ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่หมดเงินไปกับค่าเดินทางมากกว่าค่า
รักษาที่มีสิทธิประกันสังคมช่วยออกให้ 

ถ้าคิดค่าใช้จ่ายในช่วงรักษาสองเดือนที่มานะ เป็นค่าเดินทางล้วนๆ เลย รวมพวก
ค่าอาหารที่มาโรงพยาบาลแล้วนะก็หมดไป 40,000 บาท 

(สายใย (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 20 กุมภาพันธ์ 2562) 

 ผู้ป่วยบางรายเดินทางมาโรงพยาบาลเองโดยรถส่วนตัวท าให้ต้องจ่ายค่าน้ ามันอาทิตย์ไม่ต่ า
กว่า 1,000 บาท  

เดินทางมาหลายต่อ จากขอนแก่นมานวนคร แล้วก็ต่อไปโรงพยาบาลอีกวัน ถ้ารวม
ทั้งหมดทั้งขาไปขากลับแล้วก็เสียค่าน้ ามันไปประมาณ 15,000 บาท 

(ไพรัช (นามสมมติ), สัมภาษณ์: 7 สิงหาคม 2561) 

ปัญหาทางเศรษฐกิจจึงเป็นปัญหาหลักที่ผู้ป่วยกังวล ด้วยฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีส่งผลให้
เกิดความกลัวว่าเงินที่มีจะไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เพ่ิมมากข้ึน รวมถึงค่าใช้จ่าย
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างค่าการเดินทาง ประกอบกับชีวิตการเจ็บป่วยไม่สามารถท างานหารายได้ได้อย่าง
แต่ก่อน จึงส่งผลต่อความทุกข์ใจแก่ผู้ป่วยอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่มีบทบาทเป็นเสาหลัก
ของครอบครัว เพราะถึงแม้จะมีสิทธิบัตรทองในการช่วยค่ารักษาแต่ส าหรับผู้ป่วยบางรายก็ไม่เพียงพอ
ต่อค่าใช้จ่ายอยู่ดี สาธิต(นามสมมติ) เป็นอีกคนหนึ่งที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและถือเป็นปัญหาหนัก
ที่สุดในชีวิตของการเจ็บป่วย เนื่องด้วยสุขภาพร่างกายอันอ่อนแอท าให้ไม่สามารถกลับไปหาเงินจาก
การขับแท็กซี่ได้อย่างเดิม บวกกับเงินเก็บได้หมดไปกับการรักษาภรรยาทีป่่วยเป็นมะเร็งกล้ามเนื้อและ
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รักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ไปเมื่อปี 2558 แล้ว ซึ่งในช่วงที่รักษาภรรยานั้นมีค่าส่วนต่างอยู่
มาก ทั้งนี้ปัจจุบันเขาต้องพาภรรยามาหาหมอตามนัดอยู่ ไม่เพียงเท่านี้เขายังต้องจัดการค่าใช้จ่ายใน
การท านาที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย เนื่องจากท านาได้หนึ่งครั้งต่อปี ซึ่งก าไรหรือรายได้ขึ้นอยู่
กับราคาข้าวในแต่ละปีอีกด้วย  

ท านานี่ไม่ใช่ท ากันง่ายๆ นะ หนี้สินส่วนใหญ่ก็มาจากท านานี้แหละ ล่าสุดก็มีปัญหาปูนา
กัดข้าว ต้องเสียค่าซ่อมหมดไป 1,000 กว่าบาท ค่าจ้างคนงานไปซ่อมก็เสียเงินอีก 1,000 บาท 
ประกอบกับปีนี้น้ ามากเลยล าบากยิ่งขึ้น ต้องจ้างคนงานมาช่วย ตอนหาไม่ทันก็ต้องยืมเขามาใช้ มีปี
หนึ่งข้าวหอมมะลิกิโลกรัมละ 7 บาท ขายข้าวไป 10 กว่าตัน ได้เงินยังไม่ถึงแสน  แต่ลงทุนไป 
50,000 - 60,000 บาท ค่าแรงตัวเองไม่มี ไม่คุ้มทุน ปีที่แล้วก็ข้าวกิโลกรัมละ 10 บาท ท าไป 30 ไร่ 
ส่วนปีนี้ท า 40 ไร่ ค่าเช่าแพงไร่ละ 1,000 – 1,500 บาท โดยที่นาของตัวเองมีแค่ 6-7 ไร่ ที่ของ
พ่อตามี 12 ไร่ มีที่ของน้องแม่ยายที่ป่วยเขาเลยเอามาให้ท าอีก แต่พอป่วยก็ท าอะไรไม่ค่อยได้ไม่ได้ 
ทุกอย่างชะลอตัวไปหมด มีขอลูกสาวช่วยครั้งหนึ่งประมาณ 2,000-3,000 บาท แต่ส่วนใหญ่จะไม่
กล้าขอหรอก เกรงใจเขา  

(สาธิต (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 2 สิงหาคม 2561) 

บทบาทของผู้ป่วยภายในครอบครัวได้เปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยเป็นก าลังส าคัญในการ
ท างานหาเลี้ยงครอบครัวแต่ตอนนี้กลับเป็นผู้ไม่มีรายได้ และจากผู้ที่ต้องดูแลคนอื่นกลับกลายมาเป็นผู้
ถูกดูแลเสียเองส่งผลให้เกิดความเครียดและความทุกข์ใจ อีกทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจข้างต้นได้ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินชีวิตของผู้ป่วยอย่างมาก พวกเขาจึงจ า เป็นต้องหาวิธีจัดการต่อปัญหาทาง
การเงินที่เกิดขึ้น ตัวอย่าง จ าปา(นามสมมติ) ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ที่เธอใช้สิทธิ 30 บาทในการ
รักษา โดยเธอได้รับเงินช่วยเหลือจากทางโรงพยาบาลส่วนหนึ่ง และบางส่วนมาจากเงินเก็บบวกกับ
เงินเดือนของพ่ีสาวที่เป็นผู้คอยดูแลเธอ แต่บางครั้งก็ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีช่วงที่เธอต้องเอ็กซเรย์อยู่
บ่อยครั้งและจะใช้เงินมากกว่าปกติ เธอจ าเป็นต้องยืมเงินน้องชาย จนเมื่อเงินบ านาญจากทางบริษัท
ออกจึงได้เอามาใช้คืน ซึ่งเป็นการใช้จ่ายในลักษณะของเงินหมุนไปเรื่อยๆ นอกจากนี้เธอยังต้องใช้จ่าย
ในด้านต่างๆ ให้ประหยัดที่สุด 

ช่วงรักษาตัวบางครั้งเงินก็ไม่พอ ขนาดมีเงินจากพี่สาวช่วยแล้ว เราจ าเป็นต้องยืมน้องชาย 
แต่จะยืมเฉพาะที่ไม่มีจริงๆ เพราะเกรงใจน้องชายก็มีภาระใช้จ่ายเหมือนกัน เราก็ต้องหาวิธีลด
ค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย อย่างการท าอาหาร ก็จะท าเมนูอาหารที่ทานได้หลายคนอย่างพวกต้มย า
ปลา ผัดหมี่ เพราะจะได้ประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายไปในตัว  

(จ าปา (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 18 กรกฎาคม 2561) 
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เงินมันไม่พอ ก็ต้องหาวิธีประหยัด วันไหนไม่สมควรนั่งรถก็ไม่นั่ง ลดใช้แอร์ ลดค่าไฟค่าน้ า 
รถเราก็ไม่เอา เราก็ไปคืนเขา เพราะค่าส่งรถมันเดือนละ 6,000 กว่าบาท คืนแล้วเราก็จะได้ไม่ต้อง
ผ่อน จะได้ไม่ต้องเป็นหนี้เขา อยู่แบบพอเพียงก็พออยู่ได้ 

(สาวนิี (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์: 20 กุมภาพันธ์ 2562) 

เช่นเดียวกับ ศรีดา(นามสมมติ) ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก เธอจ าเป็นต้องยืมเงินผู้อื่นเพ่ือมาช่วย
ในค่ารักษาพยาบาลเช่นกัน  

เราท างานหนักไม่ได้ ท าให้สามีตอนนี้ท างานอยู่คนเดียว สามีเป็นรปภ. รายได้เดือนละ 
8,000 บาท ซึ่งไม่พอต่อค่าใช้จ่ายภายในบ้าน บางครั้งเลยต้องยืมเงินดอกของคนที่ท างานมาก่อน 
เพราะเวลามาหาหมอระยะทางไกลท าให้ค่ารถมาจึงแพง ยืมครั้งละประมาณ 4,000-5,000 บาท 
เป็นเงินหมุนช่วย และก็ให้ทางยายช่วยส่งค่าเทอมลูกที่อยู่ ป.2 เรียนไปก่อน 

(ศรดีา (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 17 ธันวาคม 2561) 

คนไข้บางรายต้องจัดการกับรายจ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการรักษาอย่าง สาธิต(นามสมมติ) ที่
เป็นมะเร็งล าไส้มีถุงขับถ่ายบริเวณหน้าท้องซึ่งจะต้องใส่ไปอีกเป็นปีจึงจะเอาออกได้เนื่องจากกลัวล าไส้
ที่ต่อไว้จะรั่ว ซึ่งถุงดังกล่าวจะต้องคอยท าความสะอาดและเปลี่ยนอยู่เสมอ โดยการเบิกถุงจะต้องมา
เบิกท่ีโรงพยาบาลเพราะราคาถูกกว่าท้องตลาด 

ถุงอุจจาระนี่โดยปกติหมอบอกว่าอายุกาวของถุงอยู่ได้ประมาณ 5-7 วันนะ แต่ความจริง
อยู่ไม่ถึง เพราะ 3 วัน ก็เก่า กาวเริ่มหลุดแล้ว และต่างจังหวัดอากาศร้อน เหงื่อออก ถุงก็หลุดง่าย 
เราต้องพยายามไม่ท างานหรือออกก าลังหนักๆ เพื่อไม่ ให้เหงื่อออก คอยอยู่ ใกล้พัดลม
ตลอดเวลา และพอถุงหมดเราต้องมาเอาที่โรงพยาบาล โดยมาหาหมอที่โรงพยาบาลภูมิพลทีก็เบิก
คร้ังละ 20 ชุด ใช้ได้ประมาณเดือนหนึ่ง เพราะเบิกที่อื่นต้องเสียเงิน 274 บาท ซึ่งแพงนะส าหรับเรา 

(สาธิต (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 21 ธันวาคม 2561) 

 นอกจากนี้ สาธิต(นามสมมติ) ยังมีการจัดการปัญหาเรื่องการเงิน ด้วยการน าเงินส่วนหนึ่งที่
ลูกๆ ของเขาส่งให้เพ่ือน ามาเลี้ยงหลานที่ฝากไว้กับเขา แบ่งมาเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านและค่ารักษา
ส่วนเกินต่างๆ   

เลี้ยงหลานให้เขา 3 คน พ่อแม่เขาส่งเงินมาเลี้ยง ให้คนละ 6,000 บาท เราก็ต้องเอาเงิน
ตรงนี้มาช่วยค่าใช้จ่าย ซึ่งดีแล้วที่เขาให้มาเลี้ยงไม่อย่างนั้นเราก็ไม่มีรายได้เลย 

(อ าไพ (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ:์ 14 สิงหาคม 2561) 
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ดังที่กล่าวไปแล้วว่าคนไข้ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการเงินเป็นหลัก เพราะหลายคนต้องลาออก
จากงานท าให้ไม่มีเงินประจ าใช้ แต่กลับผู้ป่วยบางรายสามารถต่อรองเรื่องงานได้ทั้งนี้ก็เพ่ือไม่ให้
กระทบต่อชีวิตมากนัก ดังกรณีของ ไพร(นามสมมติ) ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก เธอตัดสินใจพักงาน 2 
เดือน โดยใช้วันลา เพราะเธอคิดว่าเมื่อรักษาครบครอสแล้วเธอจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ
เหมือนเดิม จึงท าให้เธอยังได้เงินเดือนจากโรงงานอยู่ถึงแม้จะเป็นจ านวนเงินที่น้อยกว่าตอนท างานอยู่  

เราพักงานไว้ก่อน แต่ไม่ได้ลาออก เพราะคิดว่าเรายังกลับไปท างานได้อยู่ หากพ้นการ
รักษาไปแล้วเราคงดีขึ้น หากลาออกต้องหางานใหม่ซึ่งเป็นเร่ืองยุ่งยากและล าบากมาก ช่วงลางานก็
ยังได้เงินจากทางโรงงานอยู่เขาให้เดือนละประมาณ 8,000 บาท และก็บวกเงินจากประกันสังคมอีก
เดือน  

(ไพร (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ:์ 23 มกราคม 2562) 
 

(3) ความสัมพันธ์ต่อครอบครัวและคนรอบข้าง  

ความเจ็บป่วยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวคนไข้เท่านั้น แต่ยังมีผลไปถึงคนรอบข้างอย่างคนใน
ครอบครัวหรือคนรัก ซึ่งอาจสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตจนน ามาซึ่งการปรับตัวหรือกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ทั้งในแง่ดีและแง่ลบ รวมถึงการที่ผู้ป่วยต้องพ่ึงพาคนในครอบครัวมากขึ้น ซึ่งเป็นการ
พ่ึงพาทั้งการดูแลและค่าใช้จ่าย กรณีของ ไพรัช(นามสมมติ) ที่เมื่อเขาต้องออกจากงานท าให้นอกจาก
สิทธิประกันสังคมช่วยแบ่งเบาค่ารักษาบางส่วนก็อาศัยเงินของแม่และแฟนร่วมด้วย รวมถึงการที่
สุขภาพร่างกายย่ าแย่ลงท าให้เขาไม่สามารถขับรถไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองอย่างเมื่อก่อน พ่อของ
ไพรัชจึงต้องเป็นคนขับให้แทน นอกจากนี้พ่อ แม่ และแฟน จะคอยเป็นคนผลัดกันดูแลและมา
โรงพยาบาลกับเขาด้วยทุกครั้ง  

ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคนรักที่คอยดูแลกันเมื่อยามป่วยไข้ของไพรัชนั้นต่างกับกรณีของ 
ชัย(นามสมมติ) เพราะเขาต้องเผชิญกับความทุกข์ที่มาจากคนรัก ด้วยผลกระทบของการเจ็บป่วยเป็น
ส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหาครอบครัว เนื่องจากไม่รู้ว่าโรคที่เป็นอยู่จะหายเมื่อไรและตนไม่สามารถ
ท างานได้ จึงได้มีการตกลงร่วมกันกับทางภรรยาที่เลิกกันไปไม่นานว่าให้ทางภรรยาเก่าเป็นฝ่ายดูแล
ลูกและน าลูกไปอยู่ด้วยที่จังหวัดบึงกาฬ เพราะทางชัยไม่สามารถอยู่กับลูกได้เนื่องจากต้องให้เคมี ซึ่ง
อาจท าให้เกิดอาการแพ้โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ แต่ทั้งนี้ยังมีการปกครองลูกร่วมกัน ต้องช่วย
ค่าใช้จ่ายดูแลลูกอยู่ในบางส่วน ต่อมาเขาได้คบกับแฟนคนที่สอง พอป่วยแฟนได้มาดูแลอยู่ปีกว่าๆ 
จากนั้นไม่นานก็เลิกรากันไป หลังจากนั้นพ่อแม่กลับต้องเป็นฝ่ายที่มาดูแลแทน เมื่อก่อนในช่วงที่ต้อง
นอนโรงพยาบาลเคยมีแฟนมานอนเฝ้า แต่พอนานวันแฟนไปมีคนอ่ืนท าให้เขาต้องนอนรักษาตัวอยู่คน
เดียวและต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด  
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แฟนเลิกไปเพราะเราป่วยท าอะไรไม่ได้ เป็นช่วงที่แย่มากช่วงหนึ่งก็ว่าได้ มันอธิบายไม่ถูก 
เพราะคนที่เคยเช็ดตัว นอนอยู่กับเรา 24 ชั่วโมง แล้วอยู่ๆ วันหนึ่งเขาก็ทิ้งเราไปท าให้เราไม่มีใคร 
จะลุกไปไหนอย่างเข้าห้องน้ าก็ล าบาก เพราะตอนนั้นต้องนอนให้ยาเคมีมีถุงน้ าเกลือ สายยาห้อยอยู่
ด้านบน 8 ขวด แขนเราก็มีแต่สายน้ าเกลือเต็มไปหมด จะเข้าห้องหรือเช็ดตัวได้อย่างไร ตอนนอน
อยู่ก็รู้สึกเศร้ามาก แฟนทิ้งเราไปมีคนอ่ืนทั้งๆ ที่เรานอนป่วยอยู่อย่างนี้ ตอนนั้นต้องนอนให้ยาครั้ง
ละสองอาทิตย์และชอบไข้ข้ึนอยู่เสมอ พอแฟนไม่เฝ้าแล้วก็ไม่มีใครเฝ้าต่อ เพราะแม่ก็ไม่ค่อยสบาย 
มาได้เฉพาะตอนกลางวันแค่มาเยี่ยมประมาณ 2 ชั่วโมง เท่านั้น  

(ชัย (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ:์ 14 ธันวาคม 2561)  

เช่นเดียวกันกับกรณีของ ไพร(นามสมมติ) หญิงสาวผู้ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก โดยเธอเคยมี
คนรักและอาศัยอยู่ด้วยกันก่อนป่วย คนรักของเธอรับรู้ถึงการเจ็บป่วยพร้อมทั้งให้ก าลังใจ แต่หลังจาก
นั้นความเจ็บป่วยก็กลายเป็นสาเหตุที่ท าให้ทั้งคู่เลิกรากันไป สร้างความเสียใจให้กับไพรอย่างมาก 

พอแฟนรู้ เค้าก็เลิกไปเลย ตอนแรกอยู่ด้วยกันมา 6 ปี คือตอนแรกเขาก็รู้ว่าเรา
ประจ าเดือนมาเยอะ รู้ว่าป่วยและก็พาไปตรวจ เขาก็ปลอบใจเรา แต่พอเราเป็นแล้ว สักพักเขาก็ไป 
เค้ารับไม่ได้หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจ เขาก็ทิ้งเราไปมีแฟนใหม่ ไม่ดูแล ไม่มาหา เราก็เสียใจแหละก็
ยอมรับมันต้องมี จะไม่เสียใจก็คงไม่ได้  

(ไพร (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 23 มกราคม 2562) 

แต่โชคดีที่ ไพร(นามสมมติ) มีญาติพ่ีน้องคอยเป็นห่วงโดยเฉพาะพ่ีสาวที่คอยช่วยเหลือ ไป
เยี่ยมหรือถามไถ่ถึงอาการของเธออยู่เสมอ และถ้าว่างพ่ีสาวก็จะมาโรงพยาบาลเป็นเพ่ือนเธอ การ
เจ็บป่วยครั้งนี้ท าให้ความสัมพันธ์ของเธอกับพ่ีสาวสนิทกันมากขึ้น นอกจากนี้การที่เธอตัดสินใจพักงาน
แต่ไม่ได้ลาออกเหมือนกับคนไข้รายอ่ืนๆ เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เธอมีการติดต่อกับเพ่ือนที่ท างานรวมถึง
หัวหน้างานอยู่ และได้รับการช่วยเหลือและก าลังใจจากคนเหล่านั้นอยู่ตลอด ซึ่งในบางโอกาสเพ่ือนๆ 
ของเธอจะซื้อของมาเยี่ยมรวมถึงขับรถพาเธอไปโรงพยาบาลอีกด้วย 

แต่ในกรณีของคนไข้บางรายที่เมื่อความเจ็บป่วยท าให้ต้องออกจากงานอย่างกะทันหัน ดังเช่น
สาวินี(นามสมติ) ประกอบกับโรคร้ายที่เป็นส่งผลให้ช่วงแรกของการรักษาท าให้เธอเดินไม่ได้ แต่เธอก็
มีแม่ย่า(แม่สามี) คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ถึงแม้ว่าเธอจ าเป็นต้องย้ายจากบ้านคลอง 3 มาอยู่บ้านแถว
รังสิตที่ไกลจากโรงพยาบาลมากกว่าและไม่ได้อยู่กับสามีและลูกๆ ก็ตาม เพราะการมาอาศัยอยู่อีก
บ้านเธอจะมีคนคอยดูแลรวมถึงอยู่เป็นเพื่อนเธอในทุกวัน 

แค่แยกกันอยู่เฉยๆ เพราะบ้านสามีไม่มีคนดูแล เพราะเขาไปท างานกันหมด ลูกก็เรียน แต่
บางวันเสาร์อาทิตย์สามีก็มารับเราไปนอนบ้าง วันจันทร์ก็มาส่งกลับ และลูกอยู่นู้นสะดวกกว่า 
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อิสระ ถ้าเราอยู่บ้านนู้นเราก็จะอยู่คนเดียว ท าให้เราเหงา เวลาจะกินอะไรก็ล าบาก มาอยู่บ้านนี้มี
แม่ย่าหาให้กิน ท าให้กิน เพราะพ่อกับแม่เขาไม่ท างาน ดูแลเราดี 

(สาวนิ ี(นามสมมต)ิ, สัมภาษณ:์ 20 กุมภาพันธ ์2562) 

คนในครอบครัวจึงถือเป็นกลุ่มคนที่มีความใกล้ชิดผู้ป่วยมากที่สุด และมีบทบาทส าคัญในการ
ดูแลและเป็นก าลังใจหลักให้กับผู้ป่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตทางสุขภาพนี้ไปได้ เช่นเดียวกับกรณีของ สายใย
(นามสมมติ) 

ตอนที่หมอเรียกไปคุย ครอบครัวก็เข้าไปด้วย สามีและลูกรับรู้หมดแต่ก็ไม่ได้เสียใจอะไร
มาก และคอยให้ก าลังใจกันเสมอ เขาบอกกับเราว่าให้สู้ ต้องสู้นะ ไม่สู้จะไม่ไหว คนรอบข้างทั้ง
ครอบครัวและเพื่อนที่ท างานต่างให้ก าลังใจเราดี 

(สายใย (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 18 ธันวาคม 2561) 

แต่กับผู้ป่วยบางคนอาจต้องเจอปัญหาที่สร้างความไม่สบายใจอันเกิดมาจากของคนใน
ครอบครัวที่ไม่เข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือการไม่ได้รับความใส่ใจเท่าที่ควร ซึ่งอาจดูเป็นปัญหา
ที่ไม่หนักหนาแต่ก็สร้างความล าบากใจให้ผู้ป่วยได้ไม่น้อย 

ความจริงมีบ้านญาติอยู่แถวใกล้โรงพยาบาล ซึ่งก็เคยไปนอนตอนแรกๆ ที่เพิ่งป่วย เป็น
บ้านของพ่อของสามี แต่ก็เกิดปัญหาเพราะคนแก่อะนะเขาก็อยู่คนเดียว บ้านเขา อารมณ์ก็
แปรปรวน หงุดหงิดง่าย แล้วเราก็ท าอะไรไม่ได้ได้แต่นอน เราก็กังวลว่าหากพ่อสามีมาเห็นเรานอน
เฉยๆ ไม่ท าอะไร ลุกเดินก็ไม่ไหว มันจะเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อกัน เลยตัดสินใจไปพักที่ห้องเดิมดีกว่า 
ยอมเสียเงินค่าเดินทางเพื่อความสบายใจละกัน ไม่อยากมีปัญหา  

(วันดี (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ:์ 17 กรกฎาคม 2561) 

หรือในกรณีของ สุนทรี(นามสมมติ) ที่ความสัมพันธ์ระหว่างลูกสะใภ้นั้นไม่ค่อยสนิทกันเท่าไร
นัก เนื่องจากลูกสะใภ้ไม่มาดูแล ซึ่งเธอได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ตอนหนึ่งที่ล้มในห้องน้ า คนข้างห้อง
ต่างพากันมาช่วยแต่ลูกสะใภ้ตนกลับไม่มาดูหรือเหลียวแลแต่อย่างใด  

เราก็ไม่รู้เขาไม่ชอบอะไร เราก็ไม่เข้าใจ ก่อนป่วยก็มีคุยกันอยู่ แต่ไม่ได้ไปเซ้าซี้อะไร ไม่ได้
สนิท เราไม่เคยไปว่าเขา เพราะคิดว่าพอว่าไปลูกชายเจ็บ และถ้าเราพูดอะไรเดี๋ยวเขาไปทะเลาะกัน 
เราก็เจ็บเพราะเห็นลูกชายเจ็บ แต่ก็อยู่กันได้คนละห้องไม่มีปัญหาอะไรหนักหนา 

(สุนทรี (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 27 ธันวาคม 2561) 

จากเรื่องราวความทุกข์ของผู้มะเร็งที่เกิดขึ้น สะท้อนถึงสาเหตุของความทุกข์ที่ไม่ได้เกิดขึ้น
จากเรื่องของสุขภาพเพียงอย่างเดียว เพราะยังปรากฏภาพความทุกข์อันเกิดจากคนรอบข้าง อีกทั้ง
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ความยากล าบากในเส้นทางของการรักษาพยาบาล หรือการเผชิญกับปัญหาในโรงพยาบาล รวมถึง
อุปสรรคในการเดินทางไกลส่งผลต่อค่าใช้จ่ายบวกกับปัญหาทางการเงินเป็นทุนเดิม ความทุกข์ที่
เกิดขึ้นจึงมีพ้ืนฐานมาจากปัจจัยรอบตัวผู้ป่วย จนพวกเขาจ าเป็นต้องหาวิธีการจัดการกับอุปสรรค
ปัญหาในแบบฉบับของตน 

 
4.3 ความรู้สึกในช่วงเวลาของการเป็นผู้ป่วยมะเร็ง 

 

ค าว่า ‘มะเร็ง’ คือสิ่งที่น่ากลัว รุนแรง เจ็บปวด เป็นโรคร้ายที่สะท้อนภาพของความสูญเสีย
ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปจ านวนมาก อีกท้ังกระบวนการรักษามีระยะเวลายาวนานและไม่ทราบได้ว่าจะหาย
เมื่อใด จึงน ามาซึ่งความทุกข์อันใหญ่หลวง ไม่ต่างอะไรกับคนไข้ 10 คน กลุ่มนี้ ที่เมื่อรู้ว่าตนป่วยเป็น
มะเร็งก็เกิดความรู้สึกขึ้นในจิตใจมากมาย เนื้อหาส่วนนี้จึงเป็นการน าเสนอถึงความรู้สึกของพวกเขา
เพ่ือให้เห็นภาพความทุกข์เมื่อต้องตกอยู่ในสถานะผู้ป่วยมะเร็งได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็น
ความรู้สึกในเชิงลบที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทางใจ อย่างความรู้สึกตกใจ สับสน กลัว กังวล เครียด เสียใจ 
ท้อแท้ เสียดาย เบื่อหน่าย ฯลฯ โดยผู้ป่วยคนหนึ่งอาจมีความรู้สึกทั้งหมดอยู่รวมๆ กัน และแต่ละ
ความรู้สึกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแค่ช่วงเวลาเดียว เพราะบางความรู้สึกอาจอยู่ไปตลอดช่วงเวลาการรักษา
หรือทั้งชีวิตของพวกเขา ทั้งนี้ความรู้สึกแรกท่ีผู้ป่วยมีเหมือนกันคงหนีไม่พ้นความตกใจ เมื่อได้ทราบว่า
ตนต้องกลายสถานะเป็นผู้ป่วยมะเร็งเกิดเป็นความทุกข์ทางจิตใจร่วมกับความสับสนในสถานการณ์ที่
ไม่คาดคิด  

ตกใจมากนะ เพราะไม่มีญาติพี่น้องคนไหนเป็น แต่ก็มานั่งนึกว่าคงเป็นเพราะท างานไม่
เหมือนคนอ่ืนเขา ต้องสูดกลิ่นควันท่อไอเสียเครื่องบินทุกวัน 

(วันดี (นามสมมติ), สัมภาษณ์: 17 กรกฎาคม 2561) 

เมื่อรู้ว่าเป็นมะเร็งตอนแรกเราก็ตกใจ เหมือนช็อคไปประมาณ 2 อาทิตย์ก็ค่อยเร่ิมท าใจได้ 

(สาวนิี (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์: 18 ธันวาคม 2561) 

พอหมอบอกว่าเป็นมะเร็ง ที่นี่เราก็ตกใจ ตอนนั้นไม่คิดอะไรไม่ออก คิดอย่างเดียวท าไมถึง
ต้องเกิดเร่ืองแบบนี้กับเรา 

(ส าไร (นามสมมติ), สัมภาษณ์: 14 กุมภาพันธ์ 2562) 

เราท าใจไม่ได้ ตอนนั้นจ าได้ ร้องไห้แทบทุกวัน ตอนแรกพอรู้ว่าเป็นเรี่ยวแรงไม่มี โทรไป
หาพี่ไม่มีแรงขึ้นรถกลับบ้าน มันน้ าตาไหล มือสั่น ตกใจมาก เพราะเราต้องท างาน เลยได้แต่คิดว่า
จะท ายังไงต่อไป อีกทั้งตอนหมอบอกจะส่งตัวไปโรงพยาบาลภูมิพลฯ ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน ยิ่งตอนหมอ



77 
 

   
 

ให้ไปฉายแสงที่โรงพยาบาลพญาไทฯ ก็ยิ่งเพิ่มความสงสัยและความกังวลมากขึ้นไปอีก มันสับสน
มากช่วงนั้น  

(ไพร (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์: 6 สิงหาคม 2561) 
 

นอกจากความตกใจที่ปนไปกับความสับสนในช่วงแรกแล้ว อีกความรู้สึกหนึ่งที่มาพร้อมกัน 
คือ ความกลัว โดยความกลัวนั้นแบ่งออกเป็นหลายแบบและเกิดขึ้นหลายช่วงเวลา อย่างแรกคือความ
กลัวว่านี่คือโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคร้ายซึ่งใช้เวลาการรักษายาวนาน ทุกข์ทรมาน และอาจร้ายแรงจนถึง
ขั้นเสียชีวิต 

ความรู้สึกแรกที่รู้ว่าเป็นมะเร็ง มันเสียวๆ เหมือนใจหายปนตกใจ เราได้ยินจากคนอ่ืนว่า
เป็นมะเร็ง ขึ้นชื่อว่าเป็นเนื้อร้าย พอเราเจอเราก็กลัว กลัวว่าจะรักษาไม่หาย มันจะยืดเยื้อไง  

(สายใย (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 18 ธันวาคม 2561) 

 พอรู้ว่าเป็นมะเร็งรู้สึกตกใจมาก คิดอย่างเดียวเลยว่าจะตาย ไม่น่ารอดแล้ว จะตายอย่าง
เดียวแน่นอน ไม่ได้อยู่แล้ว แต่ลูกกับสามีก็คอยปลอบ และพูดว่ามะเร็งมันไม่ตายง่ายๆ หรอก บอก
ให้สู้ๆ 

(ศรีดา (นามสมมติ), สัมภาษณ์: 17 ธันวาคม 2561) 
 

จะเห็นว่าความกลัวได้ปรากฏในอีกรูปแบบนั่นคือความกลัวความตายอันมาจากความร้ายแรง
และเรื้อรังของโรครวมทั้งกระบวนการรักษาที่ยาวนานไม่ทราบจุดสิ้นสุด นอกจากนี้ความกลัวดังกล่าว
อาจมีปัจจัยมาจากการที่คนไข้เคยเผชิญกับการสูญเสียคนใกล้ตัวด้วยโรคมะเร็ง ท าให้นอกเหนือจาก
ความตกใจกับการเผชิญกับโรคร้ายที่คาดไม่ถึงแล้ว ยังส่งผลให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัวฝังลึกอยู่ใน
จิตใจด้วยเช่นกัน อย่างสุนทรี (นามสมมติ) ผู้ป่วยมะเร็งโพรงจมูก ซึ่งก่อนป่วยเธอเคยดูแลน้องชายที่
ป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ าเหลือง 

ไม่เชื่อว่าตัวเองเป็น เราไม่เคยเจ็บป่วย แข็งแรง ท างานทุกวันพอกลับบ้านมาก็ท างานบ้าน 
เลี้ยงลูกปกติ ไม่เคยพกยาไปกินเวลาท างาน ไม่เหนื่อย ไม่มีอาการมาก่อน ตอนแรกกลัวเป็นมะเร็ง
เหมือนกัน เพราะน้องก็เป็นเนื้อร้ายตรงข้างหลังคอ ตอนมาตรวจกับหมอตอนแรกก็พูดอยู่ว่า ป้า
กลัวเป็นมะเร็งและผลออกมาก็เป็นมะเร็งจริงๆ ป้ากลัวตาย ตอนรู้จากหมอว่าเป็นมะเร็งนะ 
ความคิดในหัวคือปฏิเสธฉายแสงอย่างเดียว แต่เราก็ไปตรวจทุกครอส มารักษาหมด ท าทุกอย่างแต่
ไม่ฉายแสงเพราะน้องชายตายเพราะมีแผลที่หน้าอก มันเน่า มาจากฉายแสง ซึ่งป้าเป็นคนดูแลเอง 

(สุนทรี (นามสมมติ), สัมภาษณ์: 27 ธันวาคม 2561) 
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 ไม่เพียงแต่ความกลัวในด้านของความสูญเสียเท่านั้น เพราะในระหว่างการเข้ารับการรักษา
ความกลัวสามารถก่อเกิดขึ้นเป็นระยะๆ เนื่องจากการต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย ทั้งสถานที่ 
สภาพแวดล้อม บุคคล หรือขั้นตอนการรักษาซึ่งสร้างความเจ็บปวดและส่งผลกระทบต่อร่างกาย ล้วน
เป็นสิ่งที่ท าให้ผู้ป่วยเกิดความกลัวได้  

ตอนแรกที่ต้องมารักษาตัวนะ เราค่อนข้างกลัวเพราะมันไม่ชินและก็มีแต่เรื่องเจ็บตัว ทั้ง
โดนเจาะเลือด แทงน้ าเกลือหลายรอบ เจ็บมาก เราไม่ชอบอะไรแบบนี้เลย พอรู้ ว่าต้องมา
โรงพยาบาลทีนะ เอาแล้วต้องเจ็บอีกแล้ว แรกๆ ก็กลัว แต่หลังๆ พยายามท าใจแต่ก็หาเส้นไม่ได้ 
เส้นพังไปหมด 

(จินดา (นามสมมติ), สัมภาษณ์: 20 กุมภาพันธ์ 2562) 

ช่วงหลังๆ ของการรักษาเราต้องฝังแร่ ทางแพทย์ก็มีอธิบายขั้นตอนว่าต้องเตรียมตัว
อย่างไร แต่พอใกล้วันจริง เราก็อดกลัวไม่ได้เพราะไม่รู้จะต้องเจออะไรบ้างและมันจะเจ็บแค่ไหนแต่
เขาก็ฉีดยาชาช่วย แรกๆ เลยไม่มีปัญหาแต่พอรอบ 3 เจ็บมาก พยายามใส่กันอยู่นาน เจ็บจนจะร้อง 
เขาบอกพังผืดเยอะใส่ไม่ได้ เลยต้องไปวางยาสลบช่วย 

(สายใย (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 20 กุมภาพันธ์ 2562) 

ความกลัวว่าจะต้องเจ็บตัวเมื่อมาโรงพยาบาล พอนานวันเข้าได้ถูกแปรเปลี่ยนเป็นความกังวล
ในจิตใจ เนื่องจากเมื่อรู้ว่าตนต้องมาท าการรักษา เท่ากับว่าต้องมาเผชิญกับช่วงเวลาของความไม่
สบายกายอันเป็นผลข้างเคียงจากการรักษาในแต่ละครั้ง อย่างกรณีของ สุนทรี(นามสมมติ) ผู้ป่วย
มะเร็งโพรงจมูก ซึ่งผลข้างเคียงของการให้ยาเคมีบ าบัดท าให้เกิดแผลในช่องปากซึ่งสร้างความทรมาน
แก่เธออย่างมาก ถึงแม้จะมีวิธีบรรเทาอาการด้วยการฉีดยาแก้ปวด แต่การต้องกลับมาให้ยาเคมีใน
ทุกๆ อาทิตย์นั้น ท าให้เธอเกิดความกังวลว่าในสัปดาห์ดังกล่าวเธอจะทนกับความเจ็บปวดได้มากน้อย
เพียงใด คล้ายกับกรณีของ สายใย(นามสมมติ) ที่ได้รับผลข้างเคียงจากการให้ยาเคมี คือ อาการคลื่นไส้ 
อาเจียน และเหม็นอาหาร ทั้งนี้อาการดังกล่าวจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีพวกเธอได้มาให้ยาเคมีตามก าหนด
วันนัด โดยจะมีลักษณะที่ซ้ าๆ กันในทุกอาทิตย์ ท าให้วันนัดดังกล่าวจึงเป็นช่วงเวลาที่เธอไม่อยากเจอ 
เพราะรู้ว่าตนต้องมาเผชิญกับความทุกข์อีกครั้ง 

จะรู้สึกคลื่นไส้ อาเจียนหนักๆ ในวันจันทร์ เพราะเราต้องมาให้ยาเคมีทุกๆ วันจันทร์ 
พอจะเริ่มดีข้ึน ก็ต้องกลับมาให้อีกแล้ว พักอยู่ได้ไม่นาน 

(สายใย (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 20 กุมภาพันธ์ 2562) 
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 ความกลัวของผู้ป่วยมะเร็ง ไม่ได้มีปัจจัยมาจากความร้ายแรงของโรคหรือความเจ็บปวดจาก
กระบวนการรักษาเท่านั้น เพราะส าหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่ส่วนใหญ่มีฐานะทางการเงินไม่มั่นคง จึงท าให้
ความกลัวในการไม่มีเงินใช้จ่ายเป็นเรื่องส าคัญ 

พอรู้ว่าป่วยสิ่งที่คิดคือจะเอาเงินจากไหนมารักษา โรคนี้มันเร่ืองใหญ่ เพราะตอนนี้เงินมัน
ไม่พอใช้อยู่แล้ว ถึงจะมี 30 บาท หรือเงินจากมูลนิธิของโรงพยาบาลช่วยเรื่องค่ารักษา เพราะเรา
รายได้น้อย และป่วยก็ไม่มีรายได้เลย ต้องยืมเงินพี่สาวและน้องชายมาช่วย 

(จ าปา (นามสมมติ), สัมภาษณ์: 18 กรกฎาคม 2561) 

ตอนนี้เงินที่ใช้ไปกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ากินค่าอยู่ ค่าเดินทาง เป็นเงินเก็บ ซึ่งไม่รู้เหมือนกัน
ว่าอนาคตถ้าเงินเก็บหมดจะท าอย่างไรต่อไป อาจต้องไปหาที่กู้ยืมคนอ่ืนเพราะสามีและเราก็หยุด
งานทั้งคู่ สามีเขาออกจากงานเพื่อมาดูแลเรา 

(สายใย (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 18 ธันวาคม 2561) 

ความกลัวว่าเงินที่มีจะไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายที่ก าลังจะตามมา ส่งผลให้เกิดเป็นความ
กังวลว่าตนและครอบครัวจะหาเงินส่วนไหนมาใช้ อันเป็นสาเหตุส าคัญของความเครียด 

ไม่มีเงินจะรักษา เพราะหมดเงินไปกับการรักษาภรรยาที่ป่วยก่อนหน้านี้ ไหนจะภาระค่า
กินอยู่ ต้องเลี้ยงหลานอีกสามสี่คน มันไม่ไหว ปีนี้นาก็ขาดทุน เป็นหนี้ พอเราไม่ได้ท างาน ไม่รู้จะ
เอาที่ไหนมาใช้พวกนี้ ยิ่งช่วงที่ต้องมาโรงพยาบาลติดกันแทบทุกวันท าให้หมดค่าเดินทางไปมาก 
เครียด ไม่รู้จะท ายังไง 

(สาธิต (นามสมมติ), สัมภาษณ์: 2 สิงหาคม 2561) 
 

ทั้งนี้ส่วนหนึ่งของความกังวลของคนไข้บางราย คือ การเป็นห่วงคนรอบข้างว่าถ้าตนเป็นอะไร
ไป พวกเขาจะอยู่อย่างไร เช่นเดียวกับ ศรีดา(นามสมมติ) เมื่อรู้ว่าตนป่วยเป็นมะเร็งเธอจึงคิดว่าความ
ตายคงอยู่ใกล้แค่เอ้ือมจึงเกิดความห่วงคนท่ีอยู่ข้างหลังอย่างลูกของเธอ 

 พอรู้ว่าเป็นมะเร็งรู้สึกตกใจ คิดอย่างเดียวเลยว่าไม่น่ารอดแล้ว มีคิดนะว่าถ้าให้ยาไม่ได้
หรือเป็นอะไรไป ลูกจะอยู่กับใคร เพราะลูกคนโตก็เพิ่งจบม.6 ลูกคนเล็กอยู่ป.2 เป็นห่วงเขาอยู่ 

(ศรีดา (นามสมมติ), สัมภาษณ์: 17 ธันวาคม 2561) 

นอกจากนี้การคิดถึงหรือกังวลเกี่ยวกับคนอ่ืนอาจหมายถึงความรู้สึกของการที่คนรอบข้าง
อย่างคนในครอบครัวต้องมาดูแลตนหรือการแบกรับภาระทางการเงินมากข้ึน 



80 
 

   
 

พอป่วย ลูกชายต้องท างานหนักข้ึน เขาต้องท างานหลายอย่างเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าห้องทั้ง
ของเราและของครอบครัวเขา แล้วเขาก็เป็นคนที่คอยดูแล มารับมาส่งเรามาโรงพยาบาล ท างานจน
ไม่ได้นอน เห็นแล้วก็สงสาร เขาเหนื่อยมาก 

(สุนทรี (นามสมมติ), สัมภาษณ์: 27 ธันวาคม 2561) 
 

ตอนนี้รายได้ทั้งหมดมากจากพ่อที่เปิดบริษัทรับว่าความอยู่ ส่วนแม่ไม่ได้ท างานเพราะไม่
ค่อยสบาย พ่อเลยต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด บางครั้งแม่ก็จะมาโรงพยาบาลกับเราด้วย เราก็
รู้สึกว่าท าไมต้องเป็นภาระสังคม หาเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้ หาเงินหาทองไม่ได้ รายได้ไม่มี เรามานอนป่วย
พ่อต้องท างานแม่ต้องนอนเฝ้า ความเสียใจวัดได้ 70 % แต่เราก็ไม่เคยบอกความรู้สึกไปนะ ได้แต่
คิดแต่ไม่พูดอะไร 

(ชัย (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์: 14 ธันวาคม 2561) 

ความรู้สึกเสียใจเกิดข้ึนเมื่อตนต้องกลายเป็นผู้ถูกดูแลและท าให้คนรอบข้างล าบาก ทั้งนี้ความ
เสียใจสามารถเกิดขึ้นได้อีก ในช่วงเวลาที่ผู้ป่วยต้องเผชิญกับสถานการณ์อันหนักหน่วง เช่น ช่วงให้ยา
เคมีจนร่างกายรับไม่ไหว ผลข้างเคียงต่อร่างกาย ร่วมกับความเหนื่อยล้าในการเดินทาง อีกทั้งความ
ท้อแท้ที่การรักษาไม่ดีขึ้น ระยะเวลาเริ่มนานออกไปจนหมดหวัง ดังเช่น ชัย(นามสมมติ) ที่ต้องมีการ
รักษารอบสองโดยการถูกส่งไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องการรักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ 
ไม่สามารถท าให้อาการของเขาดีขึ้นได้ 

ให้เคมีมาเกือบ 20 ครั้งแล้วไม่หาย ไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น หมอเลยบอกให้ลองไป
โรงพยาบาลรามาฯ ดูและจะท าใบส่งตัวไปให้เผื่อมียาจากต่างประเทศเข้ามา เราเลยรู้สึกท้อนะมัน
เป็นความหวังแบบล้มๆ แล้งๆ รักษามา 2 ปีกว่าแล้ว แล้วเพิ่งจะมาผ่าใหม่หมอก็บอกไม่มียา เลยไม่
อยากหวังในใจแล้ว อีกทั้งไม่อยากหวังว่าจะมียารักษาใหม่ ต้องรอตัวยาจากต่างประเทศมาอีกและ
ไม่รู้ว่ามันจะมีให้เราไหม 

(ชัย (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์: 14 ธันวาคม 2561) 

ท้อนะ มันเหนื่อย ให้ยาเคมีหนักตอนครั้งที่ 3 ครั้ง 4 ร่างกายมันเริ่มไม่ไหว ร่างกายไม่มี
แรง คลื่นไส้ ทานอะไรไม่ได้ มันทรมานน่ะ เราก็ไม่ไหว รู้สึกท้อ 

(สายใย (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 18 ธันวาคม 2561) 
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เหมือนจะเอาตัวไม่รอด เหนื่อยมาก อ้วกตลอด ได้กลิ่นแรงๆ ไม่ได้ อะไรที่เคยกินก็กิน
ไม่ได้ เหม็นไปหมด เหมือนคนแพ้ท้อง เป็นช่วงที่ท้อมาก เพราะเราเดินทางเองโดยรถเมล์ก็ยิ่ง
เหนื่อย ตากแดด เดินไกล แพ้ยาอีก กลับจากโรงพยาบาลบางครั้งก็เหนื่อยจนน้ าไม่อาบ เป็นช่วง
มรสุมรุมเร้า 

(ไพร (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์: 6 สิงหาคม 2561) 
 

เช่นเดียวกับ สุนทรี(นามสมมติ) ผู้ป่วยมะเร็งโพรงจมูก ซึ่งเธออยู่ในช่วงที่พอท าใจได้ แต่ก็มี
ความคิดว่าตนคงไม่มีโอกาสได้กลับไปท างานอีก 
 

มันไม่มีโอกาสแล้วมั้ง หมอบอกมันไม่หาย เนื้อร้ายมันโตขึ้น จะไปท างานไหวหรอ มือไม้
ชา เมื่อก่อนเคยขับมอเตอร์ไซค์ไปท างานได้ ตอนนี้ไม่ได้แล้ว มือเท้าชาไปหมด ตาก็ฝ้าฟาง ในส่วน
เร่ืองท าใจก็พอท าใจได้อยู่ ตายก็ตายอยู่ก็อยู่ ตอนแรกที่เป็นเราท้อ เบื่อ เพราะหมอบอกไม่หาย ใช้
เวลาอยู่นาน แต่ถ้าถามว่าถ้าตายห่วงอะไรไหม ก็ไม่ห่วงเพราะลูกชายเหลือคนเดียวและก็หาเลี้ยง
ตัวเองได้ ไปรอดแล้ว 

(สุนทร ี(นามสมมติ), สัมภาษณ์: 27 ธันวาคม 2561) 
 

คนไข้ที่รักษามานานจนทราบถึงกระบวนการรักษาและอาจเกิดความเคยชิน  แต่การผ่าน
ความเจ็บปวดหรือช่วงเวลาของความทุกข์มาได้สักระยะนั้น ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยจะใช้ค าว่า  ‘ท า
ใจได้’ เสมอไป กล่าวคือผู้ป่วยอาจอยู่ในสภาวะครึ่งๆ กลางๆ ไม่ตกใจหรือเสียใจเท่าช่วงแรกๆ แต่ก็ไม่
สามารถมีความสุขได้เต็มร้อย ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวจะมีความรู้สึกของความเบื่อหน่ายหรือปลงกับความ
เจ็บป่วยในชีวิต โดยความรู้สึกเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นอีกวิธีในการให้
ก าลังใจและยอมรับกับชะตากรรมของตนเอง 
 

อาการดีขึ้น แข็งแรงขึ้น แต่ยังมีผลของเคมีอยู่อย่างมือชาหรือปวดตามต่างกายเล็กน้อย 
ถามว่าท าใจได้หรือยังก็พอท าได้อยู่แต่ยังไม่ถือว่าผ่าน เพราะว่าต้องรอผ่าตัดอีกประมาณเดือน
มกราคม รู้สึกกลัวเพราะเราไม่เคยผ่าตัดมาก่อน 

(ศรีดา (นามสมมติ), สัมภาษณ์: 17 ธันวาคม 2561) 
 

ถึงตอนนี้แล้วอะไรจะเกิดก็เกิด ตอนแรกๆ ก็มีคิดมาก แต่พอนานไปเราก็เร่ิมปรับตัว ปรับ
ความคิดได้ ว่าต้องสู้ อย่าท้อ และยิ่งได้เจอผู้คนที่เป็นมากกว่าเรา ก็เริ่มคิดได้มากขึ้น เพราะเรา
ไม่ได้เป็นคนเดียว ตอนนี้ก็ปลงๆ แล้ว 

(จ าปา (นามสมมติ), สัมภาษณ์: 18 กรกฎาคม 2561) 
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ตอนนี้ไม่กลัว อะไรจะเกิดก็เกิด ไม่อยากคิดมาก เราก็มีช่วงท้อและเหนื่อยบ้าง เพราะต้อง
มาเจอกับปัญหาแบบนี้ แต่เราก็ต้องสู้เพื่อลูก เพื่อแม่ เพื่อครอบครัวเรา ก็มีความหวังว่าจะหาย ถ้า
หายอยากท าร้านขายของกระจุกกระจิกหรืออาจเป็นของกิน เพราะอยากท างานไปเรื่อยๆ แต่พอ
ทุกอย่างเป็นแบบนี้แล้ว เราก็ต้องท าใจ เราคิดว่ามันเกิดมาแล้วเราต้องยอมรับมันให้ได้ ถ้าเรา
ยอมรับไม่ได้ร่างกายเราก็ทรุด เราต้องอยู่กับมันให้ได้ เราต้องสู้ 

(สาวนิี (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์: 18 ธันวาคม 2561) 
. 

ผู้ป่วยแต่ละคนต่างท าใจให้ไม่คิดมากกับความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น แต่ก็ปนไปด้วยความรู้สึก
เสียดายที่ตนไม่สามารถท าในสิ่งที่อยากท าหรือแผนที่วางไว้ในอนาคตต้องพังลงเมื่อป่วยด้วยโรคร้าย 

มะเร็งน่ากลัว กลัวรักษาไม่หาย และมันยืดเยื้อออกไป และคิดท าอะไรก็ไม่ได้ ตั้งเปา้ไว้
ไม่ได้ท า ฝนัสลาย แต่ก็ต้องท าใจเอา เป็นไปแล้ว  

(สายใย (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 20 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

อนาคตที่วางไว้คืออยากท างานต่อไปเรื่อยๆ หาเงินส่งลูกเรียน ใช้หนี้ต่างๆ แต่พอป่วยทุก
อย่างก็ต้องหยุดไว้ ต้องใช้เงินเก็บที่มันมีไม่มาก บางครั้งจ าเป็นต้องยืมเงินญาติ มันก็ล าบากนะ 

(ส าไร (นามสมมติ), สัมภาษณ์: 16 กุมภาพันธ์ 2562) 
 
ภาพของความรู้สึกที่เกิดขึ้นจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ผู้ป่วยเต็มไปด้วยความทุกข์ทางจิตใจใน

ตลอดระยะเวลาของการเจ็บป่วย แต่บางช่วงเวลาก็อาจมีความรู้สึกของความสุขหรือความสบายใจ ซึ่ง
นับเป็นความรู้สึกส่วนน้อยที่เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาได้พักจากการรักษาหรืออาการของโรคทุเลาลง แต่
ความรู้สึกดังกล่าวคงมีได้อยู่ไม่นาน เนื่องจากผู้ป่วยหลายคนต้องให้ยาเคมีหรือฉายแสงในระยะเวลา
ต่อเนื่อง รวมถึงความเจ็บปวดจากผลข้างเคียงหรือตัวโรคยังคงทิ้งร่องรอยความทุกข์ทางกายไว้อยู่ ท า
ให้ช่วงเวลาของความสุขนั้นแสนสั้น  

เมื่อระยะเวลาผ่านไปผู้ป่วยรักษาตัวจนอาการดีขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับการเลิกให้ยาเคมีและ
เหลือเพียงการติดตามอาการเป็นระยะ ท าให้เกิดความรู้สึกอีกรูปแบบขึ้นกับผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยเป็น
ความรู้สึกในแง่บวกและดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากพวกเขาได้แสดงมันออกมาผ่านค าพูด สีหน้า 
ท่าทาง จนรับรู้ได้ว่าพวกเขานั้นสามารถผ่านช่วงเวลาของความทุกข์ทรมานมาได้ระดับหนึ่งแล้ว  เห็น
ได้จาก สาธิต(นามสมมติ) ผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ ที่มีสีหน้า ท่าทาง รวมถึงความรู้สึกต่างจากครั้งแรกที่เจอ
กัน เพราะครั้งนี้สาธิตมีหน้าตาสดใส ยิ้มแย้ม หัวเราะได้และดูไม่เครียดอย่างแต่ก่อน นอกจากนี้เขายัง
สามารถเล่าถึงช่วงเวลาที่ตนเสียใจ ท้อแท้จนร้องไห้ในช่วงแรกเริ่มของการรักษาได้อย่างผ่อนคลาย
มากขึ้น 
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ตอนนี้มันก็คิดได้ เพราะมาโรงพยาบาลมาเจอเพื่อน เจอคนมาหาหมอและเจ็บป่วย
เหมือนกัน ตอนมาฉายแสงอยู่ข้างล่างก็เจอเพื่อนผู้ป่วยเยอะอยู่ ได้คุย ได้รู้ว่าเขาเป็นหนักกว่าเรา
เขาก็ยังอยู่ได้ เราเป็นเราก็ต้องสู้ เราเป็นแล้วเราจะไปกลัวอะไรกับสิ่งที่เป็นแล้ว ถ้าเราไม่แพ้เราก็
ตายไปกับมันก็เผาทิ้งไป ไม่ต้องไปกลัวมัน ถ้ามันแพ้เราก็ชนะได้อยู่ต่อ คิดได้แบบนี้ก็ดีเหมือนกัน  
ต่างจากตอนแรกมากเพราะมีช่วงเสียใจ อัดอ้ันตันใจอยู่ ยังผ่านมาไม่ได้ ยังคิดไม่ได้ ให้ยาเคมีด้วย
เลยไม่มีแรง ตอนที่ให้สัมภาษณ์ตอนแรกให้ยาเคมีอยู่ท าให้หน้าตาคล้ าๆ โทรมๆ อีกทั้งอยู่ในช่วง
เสียใจ เจ็บปวด แต่ปัจจุบันดีขึ้นมีก าลังใจมากกว่าเก่า 

(สาธิต (นามสมมติ), สัมภาษณ์: 21 ธันวาคม 2561) 
 

เราก็พอยิ้มออกแล้ว เพราะอาการตอนนี้ดีขึ้นมาก ปัจจุบันก็มาตรวจตามนัด ให้ยาครบ 
ครอสแล้ว ต่างจากตอนแรกที่รักษามันมีผลข้างเคียงมาก ร่างกายเราอ่อนแอ จิตใจก็แย่ไปหมด” 

(สายใย (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 20 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

เช่นเดียวกับ ไพร(นามสมมติ) ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ปัจจุบันเธอไม่ต้องรับยาเคมีแล้ว โดย
ระยะนัดพบแพทย์ของเธอคือ 3 เดือน ท าให้ตอนนี้เธอแข็งแรง ยิ้มแย้ม เหมือนไม่ใช่คนที่เจ็บป่วยด้วย
โรคร้ายอีกต่อไป  

จ าความรู้สึกได้ครั้งหนึ่งที่ต้องมาตรวจหาเชื้อว่าหมดไปหรือยัง ทางหมอก็บอกว่าก้อนเนื้อ
ยุบแล้วนะ เราก็ดีใจมาก โล่งขึ้น พอตอนนี้เราก็เหมือนปกติแล้ว ไม่ต้องให้ยาและดีขึ้นมาก ผ่านช่วง
นั้นมาได้ก็ดีใจ 

(ไพร (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์: 23 มกราคม 2562) 

ความรู้สึกหลากหลายปะปนอยู่ในจิตใจผู้ป่วย ซึ่งในแต่ละช่วงอาจมีความรู้สึกซ้ าๆ วนไปมา 
หรืออาจเกิดความรู้สึกใหม่ๆ ได้ทุกช่วงเวลา โดยความแตกต่างทางความรู้สึกที่ชัดเจนคงเป็นช่วง
ระหว่างการรักษาตัวกับช่วงที่ผ่านพ้นจากการรักษามาได้และร่างกายเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ  ทั้งนี้
ความรู้สึกหลักที่ผู้ป่วยมะเร็งมีเหมือนกันในระหว่างการเจ็บป่วยนั้นคงเป็นเรื่องของความรู้สึกที่
ก่อให้เกิดความทุกข์ทางจิตใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นเรื่องราวความกังวลหรือปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่พวกเขา
ต้องเผชิญ ผู้ป่วยจึงจ าเป็นต้องมีวิธีจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้นเพื่อลดความทุกข์ทางใจให้ได้มากที่สุด  
 

การจัดการความคิด ทัศนคติ และการปรับตัว ระหว่างการรักษา 

ความเจ็บปวดทางกายที่มีผลข้างเคียงมาจากโรคและกระบวนการรักษาอาจรักษาได้ด้วยตัว
ยาจนอาการดีขึ้นได้ แต่ไม่ใช่กับความเจ็บปวดทางใจที่เกิดขึ้นตั้งแต่วินาทีที่รู้ว่าตนเป็นมะเร็งและ
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ต่อเนื่องมาจนตลอดระยะเวลาของการรักษาตัว ผู้ป่วยจ าเป็นต้องใช้เวลาในการเยียวยาจิตใจ รวมถึง
เรียนรู้ที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะการจัดการกับความรู้สึก ความคิด 
ทัศนคติ ซึ่งเป็นการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจทั้งจากตนเองและคนรอบข้างเพ่ือให้มีก าลังใจในการรักษาต่อไป 
ทั้งนี้คนไข้แต่ละคนจะมีวิธีที่แตกต่างกันไปในแบบของตัวเอง ยกตัวอย่าง จ าปา(นามสมมติ) ผู้ป่วย
มะเร็งปากมดลูก เธอมีวิธีในการท าให้ตนเองมีก าลังใจมากข้ึนคือการท าจิตใจให้เข้มแข็ง 

ช่วงที่ท้อก็มี เราจึงต้องท าใจให้เข้มแข็งก่อน ร่างกายก็จะมีแรงตามมา วิธีที่ท าบ่อยๆ คือ
ตื่นแต่เช้าแล้วมองแสงอาทิตย์ เหมือนว่าเราได้รับพลังงานบางอย่างนะ แล้วก็มีเวลาได้นั่งทบทวน 
ผ่อนคลายทางความคิด ว่าถึงแม้เราจะมีสุขภาพไม่ดี รายได้น้อย แต่ต้องสู้มัน เพราะถ้าหายและมี
เงินก็อยากจะช่วยบริจาคให้โรงพยาบาล อยากคืนให้เขาให้ไปรักษาผู้ป่วยคนอ่ืนต่อ สักวันเราต้องมี
เงินช่วยตอบแทนเขา  

(จ าปา (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 18 กรกฎาคม 2561)  

นอกจากนี้ผู้ป่วยรายอ่ืน ที่ไม่สามารถกลับไปท างานได้เนื่องด้วยสภาพร่างกายที่ไม่เอ้ืออ านวย 
ท าให้ช่วงที่ป่วยได้แต่อยู่บ้าน พวกเขาจึงหากิจกรรมท าคลายเหงา 

การเจ็บป่วยท าให้เราต้องออกจากงานมาอยู่บ้านเฉยๆ ไปไหนไม่ได้ มีช่วงเวลาที่ท้อแท้ แต่
มีวิธีแก้ไขด้วยการหาของกินเพราะกินแล้วก็มีความสุข ชอบหาอะไรทาน มีญาติ เพื่อนซื้อมาฝาก
บ้าง เหงาๆ ก็เล่นกับแมวมีแมวนี่แหละคอยแก้เหงาได้ 

(วันดี (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 17 กรกฎาคม 2561) 

ก็เบื่อนะ วันๆ ไม่ได้ท าอะไร มีเดินไปเดินมา นั่งๆ นอนๆ พักดูทีวี เบื่อมากๆ ก็ชอบไปสอย
มะขามเทศหลังบ้านมากิน 

สาวินี (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 20 กุมภาพันธ์ 2562) 

ในส่วนของคนไข้ที่พอมีแรง การท างานบ้านกลายเป็นกิจวัตรประจ าวันแก้เบื่อของพวกเขา 
เพราะเป็นกิจกรรมที่ไม่หนักเกินไปส าหรับผู้ป่วย 

ตอนป่วยอยู่แต่บ้านไม่ได้ท างาน วันหนึ่งไม่ได้ท าอะไรมาก มีท างานบ้าน ซักผ้า ถูบ้าน 
นอนดูทีวี ไม่ได้ไปไหน 

(ศรดีา (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 17 ธันวาคม 2561) 

เช่นเดียวกับ สุนทรี(นามสมมติ) ที่เธอพอช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง กิจวัตรวันหนึ่งของเธอจึง
หมดไปกับงานบ้านเสียส่วนใหญ่  
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ตื่นเช้ามาก็ท าภารกิจของตัวเองให้เรียบร้อย ถ้าวันไหนมีแรงจะตื่นขึ้นมาซักเสื้อผ้า ล้าง
ห้องน้ า กวาดบ้าน ถูบ้าน เช็ดฝุ่น แต่ถ้าไม่มีแรงสิ่งที่ท าได้คือนอนพักผ่อน  

(สุนทรี (นามสมมติ), สัมภาษณ์: 27 ธันวาคม 2561) 

สิ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีก าลังใจและปรับความคิดที่มีต่อการเจ็บป่วยให้ดีขึ้นได้ ปัจจัยหนึ่งมาจาก
การที่พวกเขาได้พบเจอกับผู้ป่วยคนอ่ืนๆ และมีการพูดคุย ให้ก าลังใจ รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเจ็บป่วยร่วมกัน ท าให้รับรู้ว่าความเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้กับทุกคนและความทุกข์ไม่ได้
เกิดกับตนเพียงคนเดียว ยกตัวอย่าง ไพร(นามสมมติ) ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก โดยการมาโรงพยาบาล
ของเธอนอกจากมารักษาตัวแล้ว เธอยังได้ท าความรู้จักกับผู้คนมากมายที่ประสบกับชะตากรรม
คล้ายกัน 

ได้รู้จักกับเพื่อนที่เป็นมะเร็งเหมือนกัน ได้พูดคุย และถามเขาว่าเป็นอะไร ระยะไหน 
บางครั้งก็ถามถึงอาการว่าได้รับผลข้างเคียงเหมือนกันไหม มีวิธีรักษาอย่างไร ก็แลกเปลี่ยนกัน พอ
ได้คุยๆ ก็รู้ว่าบ้านอยู่ไหน มีคนหนึ่งที่เรารู้ว่าอยู่อยุธยาเหมือนกัน บางครั้งติดเราเลยขอติดรถเขามา
ได้ เขาเป็นระยะที่หนึ่งตอนนี้หายแล้ว มีกันคุยไลน์ โทรหากันอยู่บ้าง และก็มีพี่อีกคนเป็นระยะที่ 3 
มารู้จักกันที่นี่เหมือนกันแหละ คุยกันระหว่างรอหมอ การที่ได้คุยกับคนไข้คนอ่ืน ก็ท าให้คิดว่าดูคน
ที่เขาแย่กว่าเรา เราก็ดีกว่าเขาเยอะ 

(ไพร (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ:์ 23 มกราคม 2562) 

ทุกครั้งที่มาโรงพยาบาลก็ได้คุยกับเพื่อนที่ป่วยเหมือนกัน มีหลายคนที่ เป็นคนไข้
โรงพยาบาลราชธานี ถูกส่งตัวมาโรงพยาบาลภูมิพลฯ และไปฉายแสงที่โรงพยาบาลพญาไทฯ
เหมือนกัน ได้มาเจอ มาคุยว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างแล้ว เปิดใจคุยกัน ไม่เหงา อีกทั้งยังได้รู้สูตร
น้ ามะนาวผสมน้ าอุ่นและน้ าผึ้ง มันจะช่วยขับ พวกลิ่มเลือดออกมา และก็ได้คุยอีกหลายเร่ือง หลาย
คนก็เป็นหนักกว่าเราก็มี เราก็มีก าลังใจขึ้น 

(สายใย (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 20 กุมภาพันธ์ 2562) 

 ในส่วนเรื่องท าใจก็พอท าใจได้อยู่ ตายก็ตายอยู่ก็อยู่ ตอนแรกที่เป็นเราท้อ เบื่อ เพราะ
หมอบอกไม่หาย แต่เริ่มคิดได้จากเหตุการณ์สิ้นพระชนม์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เราเลยคิดว่า 
ขนาดเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินยังหนีไม่พ้น นับภาษาอะไรกับคนต้อยต่ าอย่างเราที่จะไม่เป็น ก็เลยท าใจได้ 
ใช้เวลาอยู่นาน 

(สุนทรี (นามสมมติ), สัมภาษณ์: 27 ธันวาคม 2561) 

เห็นได้ว่าผู้ป่วยเกิดความรู้สึกปลงต่อชีวิต และน าหลักสัจธรรมเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของ
ชีวิตเข้ามาช่วยปลอบประโลมจิตใจ และเกิดเป็นการยอมรับในความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นกับตน 
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นอกจากการจัดการความคิด ความรู้สึก ให้เข้าใจและยอมรับกับสถานการณ์ความเจ็บป่วยที่
เกิดขึ้นประกอบกับการกลายสภาพเป็นผู้ป่วยที่ได้แต่อยู่บ้านเฉยๆ ผู้ป่วยหลายคนจึงต้องหากิจกรรม
ท าแก้เบื่อ เพ่ือขจัดความฟุ้งซ่าน เช่นเดียวกับ ชัย(นามสมมติ) ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ าเหลือง ที่นอกจาก
จะมีกิจกรรมและงานอดิเรกมากมายในท าในแต่ละวันแล้ว ยังมีการติดต่อกับเพ่ือนที่ท างานและได้
ออกไปพบเจอกันอีกด้วย 

พอป่วยก็ได้แต่อยู่บ้านไม่ได้ท างาน กิจวัตรวันหนึ่งก็มี เลี้ยงหมา ปลูกต้นไม้ รดน้ า ถ่ายน้ า
บ่อปลา นั่งเล่นดูทีวี นอนดู Youtube หรืออ่านหนังสือคลายเครียดไป ก็มีรู้สึกเบื่อๆ บางทีเลยขับ
รถไปดูเพื่อนเล่นฟุตบอลหลังฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เป็นเพื่อนที่บริษัทที่เคยท างานด้วยกัน แต่ไปเราก็
ได้แค่ดูแต่เตะบอลด้วยไม่ได้ ก็ท าให้เพลิน ไม่เหงาดี ที่ไปก็เพราะเบื่อๆ หรือบางทีเพื่อนก็โทรมาชวน 
อาทิตย์ละคร้ังสองครั้ง 

(ชัย (นามสมมติ), สัมภาษณ:์ 14 ธันวาคม 2561)  

เรื่องราวของกลุ่มคนไข้ในข้างต้นท าให้เห็นภาพของการเผชิญกับความทุกข์ในฐานะผู้ป่วย
มะเร็ง จนน ามาซึ่งการแสวงหาวิธีการจัดการกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านสภาพจิตใจที่รวม
ไปถึงความคิด ความรู้สึก หรือการยอมรับในปัญหาด้วยวิธีต่างๆ นอกจากนี้การจัดการความทุกข์ของ
ผู้ป่วยยังหมายรวมถึง การต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ล าบากมากขึ้น ทั้งการเดินทางมา
รักษาพยาบาล ปัญหาทางการเงิน และปัญหาที่อาจกระทบไปถึงคนรอบข้างพวกเขาอีกด้วย โดยได้
สะท้อนผ่านเรื่องของปัญหาและอุปสรรคในรูปแบบอันหลากหลายและมีกระบวนการจัดการที่ซับซ้อน 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างสังคมที่ไม่ได้เอ้ืออ านวยต่อชีวิตการเจ็บป่วยของพวกเขาเท่าที่ควร  

เห็นได้ชัดจากการที่ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้อย่างแท้จริง ด้วยปัญหา
การกระจายตัวของสถานพยาบาลที่ไม่มีศักยภาพในการรักษาโรคเรื้อรังซับซ้อนหรือบาดเจ็บรุนแรง 
รวมถึงการขาดบุคลากรทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามพ้ืนที่ห่างไกล ท าให้คลินิกและโรงพยาบาลใกล้บ้าน
ไม่สามารถท าการรักษาผู้ป่วยได้ ส่งผลให้การเข้าสู่กระบวนการรักษาของผู้ป่วยถูกขยายระยะเวลา
ความเจ็บปวดออกไป และถึงแม้จะมีการส่งตัวมารักษาต่อในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิซึ่งสามารถให้
การรักษาพยาบาลคนไข้ได้ แต่ก็ยังพบปัญหาทางด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์บางประเภทที่ไม่เพียงพอ
ต่อจ านวนการรอคิวของคนไข้อยู่ดี ท าให้ผู้ป่วยจ าเป็นต้องไปใช้บริการโรงพยาบาลแห่งที่สองที่สาม
ตามมา ส่งผลให้การเดินทางของผู้ป่วยมีระยะทางที่ไกลและซับซ้อนมากขึ้น กระทบไปถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ป่วยที่มีฐานะทางการเงินไม่มั่นคง ประกอบกับผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่
อยู่ในสถานะที่สามารถสร้างรายได้ได้อีกต่อไป แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยเหล่านี้นอกจากจะต้องต่อสู้กับ
ภาวะเจ็บป่วยทางร่างกายแล้ว ยังต้องรับมือกับความเจ็บป่วยทางใจจากการต้องต่อรองและจัดการกับ
สถานการณ์รอบตัวตลอดเวลา ไม่ว่าจะกับคนในครอบครัว ที่ท างาน หรือในโรงพยาบาล โดยปัญหา
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เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ทางสังคมที่กระท าต่อผู้ป่วยนอกเหนือไปจากความทุกข์ด้วย
โรคมะเร็ง 
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บทที่ 5 

วิเคราะห์และสรุปผล 

 
เนื้อความบทนี้มุ่งวิเคราะห์ถึงปัญหาทางโครงสร้างสังคมผ่านกรณีตัวอย่างของผู้ป่วยมะเร็งทั้ง 

10 คนในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพ้ืนฐานจากแนวคิดความทุกข์ทางสังคม (social 
suffering) ที่ศึกษาถึงความทุกข์อันเกิดจากการกระท าโดยโครงสร้างซึ่งส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อม
ต่อปัจเจก เป็นความทุกข์ที่นอกเหนือจากความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือโรคภัยไข้เจ็บ โดยให้
ความส าคัญไปที่การวิเคราะห์โครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง การแพทย์ รวมไปถึงบริบททางสังคม
รอบข้างผู้ป่วยที่มีผลต่อความทุกข์ทรมาน  

แต่ในงานศึกษาชิ้นนี้ ผู้ศึกษาพบกับข้อจ ากัดทางพ้ืนที่สนาม เนื่องจากการพูดคุยหรือ
สัมภาษณ์ผู้ป่วยได้แต่เพียงการเก็บข้อมูลภายในโรงพยาบาลเท่านั้น เพราะการเดินทางไปเก็บข้อมู ล
เชิงลึกตามบ้านผู้ป่วยนั้นมีข้อจ ากัดด้านระยะทางค่าใช้จ่าย รวมถึงระยะเวลาในการเก็บข้อมูล จึง
ส่งผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงโครงสร้างที่เห็นเพียงมิติของเรื่องระบบสาธารณสุข ระบบการท างาน
และโครงสร้างโรงพยาบาลในแง่กายภาพ รวมถึงมิติด้านเศรษฐานะของผู้ป่วยที่มีผลต่อความล าบากใน
กระบวนการรักษาพยาบาล ซึ่งความทุกข์จากโครงสร้างดังกล่าวได้สะท้อนผ่านเส้นทางการเดินทางมา
รักษาพยาบาลของผู้ป่วยมะเร็งทั้ง 10 ราย  

 
5.1 สถานะทางการเงินความล าบากเป็นทุนเดิม 

ก่อนป่วยเป็นมะเร็งการด าเนินชีวิตในแต่ละวันของผู้ป่วยทุกคน คือ การท างาน ทั้งนี้ก็เพ่ือน า
เงินที่ได้มาหาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว ท าให้การจัดการปัญหาพ้ืนฐานอย่างความขัดสนทาง
การเงินจึงคือสิ่งที่ผู้ป่วยต้องเผชิญมาตั้งแต่ก่อนป่วย และนับเป็นความยากล าบากทุนเดิมซึ่งจะเพ่ิม
มากขึ้นไปอีกในช่วงที่พวกเขาต้องกลายเป็นผู้ป่วยมะเร็ง 

เนื่องด้วยกลุ่มคนไข้เป็นกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย มีอาชีพจัดอยู่ในกลุ่มแรงงานรับจ้าง ขายของ 
แม่บ้าน ท างานโรงงาน ฯลฯ ซึ่งเป็นลักษณะงานที่ไม่แน่นอนและส่งผลต่อฐานะทางการเงินที่ไม่มั่งคง
ตามไปด้วย ทั้งนี้เกณฑ์รายได้ของคนไข้ทั้ง 10 คน มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 8,000-15,000 บาท 
อาจดูเป็นรายได้ข้ันต่ าที่พออยู่ได้ แต่หากต้องบวกกับภาระหนี้สินต่างๆ ที่ผู้ป่วยบางรายต้องรับผิดชอบ
จ านวนเงินดังกล่าวจึงไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย 
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เห็นได้ชัดจากกรณีของ สาธิต(นามสมมติ) ผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ เขาหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว
ด้วยการขับแท็กซี่ในกรุงเทพฯ และรายได้จากการท านาอยู่ที่สระแก้วปีละครั้ง ซึ่งหากปีไหนที่ราคา
ข้าวตก รายได้จากการท านาจะไม่คุ้มทุนที่เสียไปและส่งผลให้เกิดหนี้สินตามมา ไม่เพียงเท่านี้สาธิตยัง
ต้องเลี้ยงหลานอีกสองคนที่ลูกฝากเลี้ยง รวมถึงส่งลูกเล็กเรียนอีก 1 คน ท าให้ในการด าเนินชีวิตของ
เขาจ าเป็นต้องมีการจัดเรื่องการค่าใช้จ่ายให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา จนไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมื่อภรรยาของ
เขาป่วยเป็นมะเร็งกล้ามเนื้อ ท าให้สาธิตต้องน ารายได้หรือเงินเก็บที่มีมาใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ของภรรยาจนหมด 

 รวมถึงในกรณีของ ศรีดา(นามสมมติ) เธอประกอบอาชีพเป็นแม่บ้านรายได้ต่อเดือนของเธอ
และสามีรวมกันได้ประมาณ 17,000 บาทต่อเดือน ซึ่งไม่เพียงพอส าหรับค่าเช่าบ้านรวมถึงค่างวดรถ
ในหนึ่งเดือน แต่ทั้งสองก็พยายามช่วยกันท างานเพ่ือหาเงินมาใช้จ่ายภายในครัวเรือนและส่งลูกเรียน
หนังสือ ซึ่งอาจต่างกับกรณีของ สุนทรี(นามสมมติ) ผู้ป่วยมะเร็งโพรงจมูก โดยเธอต้องเลี้ยงลูกเพียง
ล าพังโดยไร้ซึ่งสามี ด้วยรายได้จากการเป็นพนักงานกวาดถนน ซึ่งนอกจากค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน
แล้วยังมีหนี้สินจากการผ่อนรถให้ลูกชายอีกด้วย  

นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่ท าให้เห็นถึงปัญหาทางการเงินของผู้ป่วยซึ่งเริ่มมีมาตั้งแต่ก่อนเข้าสู่
กระบวนการรักษา โดยยังมีคนไข้อีกหลายรายที่ต้องเผชิญกับความยากล าบากเกี่ยวกับเรื่องภาระใช้
จ่ายในชีวิตประจ าวัน ซึ่งคนไข้บางรายอาจมีสถานะทางการเงินที่ไม่ได้ขัดสนข้นแค้น เพราะรายได้ที่มี
ยังเพียงพอกับค่าใช้จ่าย แต่ในรายละเอียดของความแตกต่างทางการเงินเหล่านั้นกลับมีสิ่งที่เหมือนกัน 
คือ การที่พวกเขาเลือกรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ หรือ โรงพยาบาลที่มีสิทธิการรักษาขึ้นตรงอยู่อย่าง
สิทธิบัตรทองหรือประกันสังคม เพ่ือช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย อาจเป็นเพราะความรู้สึก
เสียดายเงินหรือปัจจัยหลักอย่างการที่ไม่มีเงินมากพอส าหรับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนที่มีความ
สะดวกสบายมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการรักษาในระยะเรื้อรังเช่นนี้  

เศรษฐานะทางการเงินของผู้ป่วยจึงเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้พวกเขาไม่มีทางเลือกมากนักใน
การต้องเข้ามาสู่กระบวนการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐ อันเต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหาทางระบบ
สาธารณสุขที่มีผลกระทบต่อเนื่องกันเป็นวงจร และส่งผลต่อความซับซ้อนในเส้นทางการ
รกัษาพยาบาลของผู้ป่วย ดังจะกล่าวในหัวข้อต่อไป 
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5.2 การเผชิญปัญหาในระบบสาธารณสุข 

ระบบสาธารณสุขเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ11 ซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการการ
ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ นอกจากนี้ยังหมาย
รวมถึงการป้องกันควบคุมโรค การตรวจวินิจฉัยและบ าบัดสภาวะความเจ็บป่วยของบุคคล ครอบครัว 
จนไปถึงระดับชุมชน (ภูษิต ประคองสายและคณะ, 2559:129) ระบบดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวิตของผู้คนทุกเพศทุกวัยในสังคม ท าให้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา โครงสร้าง
สาธารณสุขของไทยจึงมีมาอย่างต่อเนื่องเพ่ือสุขภาวะโดยรวมที่ดีของประชาชน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายัง
พบเห็นถึงปัญหาและข้อจ ากัดในโครงสร้างของระบบสาธารณสุขอยู่ไม่น้อย เช่น การพัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลชุมชนหรือในพ้ืนที่ห่างไกลซึ่งอาจมีปัจจัยมาจากปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการ
งบประมาณ รวมไปถึงการกระจายตัวของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งนับเป็นผลกระทบสืบเนื่องมาจากการ
บริหารจัดการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่งผลต่อปัญหาในระบบสาธารณสุข จนมาถึงระดับของ
สถานพยาบาล ส่งผลให้สถานพยาบาลในบางพ้ืนที่ไม่มีศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยได้อย่าง เพียงพอ 
โดยยกตัวอย่างจากคนไข้บางรายที่ต้องประสบกับปัญหาดังกล่าว ดังเช่น วันดี(นามสมมติ) และ จินดา
(นามสมมติ) พวกเธอมีความคิดเห็นว่า โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พร้อมหรือ
เพียงพอเท่ากับโรงพยาบาลใหญ่ๆ ในเมือง ถึงแม้โรงพยาบาลดังกล่าวจะอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลก็ตาม และนั้นเป็นสาเหตุที่ท าให้พวกเธอถูกส่งตัวมารักษายังโรงพยาบาลภูมิพลฯ  

นอกจากความไม่พร้อมทางอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์แล้ว ปัญหาอีกประการที่พบ
ได้จากการเก็บข้อมูลทางภาคสนาม คือ ปัญหาของการขาดแพทย์เฉพาะทางที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญการตรวจรักษาเฉพาะโรคประจ าสถานพยาบาลระดับชุมชน ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงต่อ
ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ตามต่างจังหวัด อย่างกรณีของการตรวจรักษาที่คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดไปจาก
ความเป็นจริง เห็นได้จาก สาธิต(นามสมมติ) ผู้ป่วยมะเร็งล าไส้อาศัยอยู่จังหวัดสระแก้ว โดยทางเลือก
แรกในการตรวจรักษาของเขาคือคลินิกใกล้บ้านแถวอรัญประเทศ ปัญหาที่พบคือแพทย์ไม่สามารถ
วินิจฉัยโรคจากผลเอ็กซเรย์ของเขาได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งช่วงเวลาตรวจรักษาแพทย์มีการตรวจอย่าง
ผิวเผินและไม่ได้ใส่ใจในอาการของเขาเท่าที่ควร ท าให้สาธิตไม่ทราบว่ายาที่ได้รับกลับบ้านไปนั้นคือยา
อะไร  สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์  ที่นอกจากส่งผลต่อการ
วินิจฉัยโรคแล้วยังกระทบต่อคนไข้โรคร้ายแรงซับซ้อนหรือเข้าข้ันวิกฤตไม่สามารถรักษาต่อได้  

ความไม่ชัดเจนในผลการตรวจรักษายังพบได้ในกรณีของ สาวินี(นามสมมติ) เธออาศัยอยู่
จังหวัดปทุมธานี จึงมีสิทธิการรักษาขึ้นตรงกับโรงพยาบาลภัทร ธนบุรี โดยตอนแรกเธอได้รับผล

                                                           
11 ระบบสุขภาพ (Health System) ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่สุขภาพเฉพาะบุคคล สุขภาพที่
ด าเนินนอกตัวบุคคล กิจกรรมต่างๆที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสุขภาพ และกิจกรรมใดก็ตามที่ส่งผลต่อสุขภาพ กล่าวได้ว่าระบบสุขภาพอาจ
นิยามจากบทบาทหน้าที่หรือองค์ประกอบ รวมไปถึงการ มีกลไกกระบวนการ ความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ 



91 
 

   
 

วินิจฉัยว่าเส้นทับกระดูก และได้รับยาแต่อาการไม่ดีขึ้น จนเมื่อถูกส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลภูมิ
พลฯ จึงได้ทราบจากผลเอ็กซเรย์ว่าเธอป่วยเป็นมะเร็งกระดูก  

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า ระบบสาธารณสุขเป็นที่พ่ึงหลักและทางเลือกแรกในการ
บรรเทาความทุกข์จากความเจ็บป่วยของผู้คน รวมถึงช่วยตอบข้อสงสัยในความผิดปกติทางร่างกายที่
เกิดขึ้นกับผู้ป่วยมะเร็งทั้ง 10 รายนี้ เนื่องจากเมื่อผู้ป่วยแต่ละคนรับรู้ได้ว่าร่างกายมีอาการผิดปกติ
เกิดขึ้นและแสดงออกชัดขึ้นเรื่อยๆ ผู้ป่วยทุกคนจึงตัดสินใจไปตรวจรักษาในโรงพยาบาลหรือคลินิก
ใกล้บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่คือสถานพยาบาลที่มีสิทธิการรักษาขึ้นตรงอยู่ ด้วยหวังว่าความรู้ทางการแพทย์
จะช่วยเหลือพวกเขาได้ แต่เส้นทางการรักษาพยาบาลของคนไข้ในระบบสาธารณสุขนั้นไม่ได้จบอยู่แค่
หน่วยบริการแห่งเดียว ด้วยความไม่พร้อมในศักยภาพของสถานพยาบาลใกล้บ้านทั้งด้านอุปกรณ์และ
บุคลากรทางการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญตามโรงพยาบาลระดับชุมชน ส่งผลให้ขั้นตอนการรักษาพยาบาล
ของผู้ป่วยมีความยากล าบากและซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ  

 
5.2.1 ระบบการส่งต่อ 

จากความไม่พร้อมของสถานพยาบาลใกล้บ้านจึงจ าเป็นต่อการส่งตัวคนไข้เข้าโรงพยาบาล
ระดับจังหวัด ไปจนถึงโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีศักยภาพการรักษาโรคมะเร็งร้ายแรง ท าให้คนไข้
มะเร็งทั้ง 10 รายนี้จ าเป็นต้องเดินทางมารวมตัวกันอยู่ ณ โรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพฯ และเผชิญกับ
การรอคิวร่วมกับผู้ป่วยรายอ่ืนๆ ซึ่งการเดินทางมารักษาพยาบาล นับเป็นปัญหาหนึ่งของผู้ป่วยที่อยู่
ต่างจังหวัด เนื่องด้วยระยะทางที่ไกลบวกกับปัญหาการจราจร ท าให้คนไข้บางรายจ าเป็นต้องมีการ
วางแผนการเดินทางส่งผลต่อการเดินทางหลายต่อ แต่ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ตนเองมาโรงพยาบาลทันและไม่
เกิดความเหนื่อยล้าจนเกินไป 

ยกตัวอย่าง สาธิต(นามสมมติ) ผู้ป่วยมะเร็งล าไส้รายหนึ่งที่ต้องเดินทางมาจากสระแก้วก่อน
เพ่ือมาพักอยู่กับลูกสาวที่กรุงเทพฯ และมาโรงพยาบาลในอีกวัน เช่นเดียวกับ ไพรัช(นามสมมติ) 
เดินทางมาจากขอนแก่นและมาพักยังห้องเช่าแถวนวนคร ก่อนจะมาโรงพยาบาลในวันถัดไป 
นอกจากนี้ในการเดินทางมารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ พวกเขาต้องมีการเดินเรื่องสิทธิการ
รักษากับโรงพยาบาลต้นสังกัดก่อนทุกครั้งเหมือนกับกรณีของ ไพร(นามสมมติ) คนไข้มะเร็งปากมดลูก
ที่ถูกส่งตัวมาจากจังหวัดอยุธยา แต่เธออาจมีความล าบากยิ่งกว่าจากการต้องเดินทางมาล าพังโดย
ระบบบริการขนส่งสาธารณะ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการเผชิญปัญหาความวุ่นวายทั้งจากคนและ
การจราจร ซึ่งส่งผลต่อการเพ่ิมความเหนื่อยล้าทางสภาพร่างกายให้มีมากยิ่งกว่าเดิม 

จากคนไข้มะเร็ง 10 คน มีคนไขป้ระเภทส่งตัวทั้งหมด 8 คน โดยการถูกส่งตัวมารักษาต่อของ
คนไข้นั้นก็เพ่ือมาสู่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีความพร้อมในการรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจร
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มากกว่าโรงพยาบาลชุมชนหรือหน่วยบริการระดับปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ แสดงให้เห็นว่าสถานพยาบาล
ที่มีศักยภาพในการรักษาโรคร้ายแรงหรือซับซ้อนมีความกระจุกตัว สอดคล้องกับรายงานฉบับสมบูรณ์ 
ชุดโครงการประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการตติภูมิชั้นสูง ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าโดยสปสช.12และสวปก.13 เพ่ือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ได้จัดระดับสถานบริการตติย
ภูมิโรคมะเร็งตามพ้ืนที่ต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 

ระดับ 1 Excellence cancer center ระดับ Excellence มีบริการรักษาโรคมะเร็งได้ครบ
เต็มรูปแบบ และท า Research และ Model Development ได้แก่ 10 ศูนย์ 
- กระทรวงสาธารณสุข : รพ.ราชวิถี สถาบันมะเร็ง 

- ทบวงมหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์ ศิริราช รามาธิบดี เชียงใหม่ สงขลา ศรีนครินทร์ 
- กระทรวงกลาโหม : พระมงกุฎฯ ภูมิพลฯ 

ระดับ 2 Advance Cancer center ระดับ Advance มีบริการครบ และท า  Clinical 
Research (11 ศูนย์) 
- กทม. : วชิรพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็ก 

- รพศ.มหาราชนครราชสีมา 

- รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ + ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี 
- รพศ.สระบุรี + ศูนย์มะเร็งลพบุรี 
- รพศ.ชลบุรี + ศูนย์มะเร็งชลบุรี 
- รพศ.ขอนแก่น 

- รพศ.พุทธชินราช 

ระดับ 3 เป็น General cancer center จัดบริการครบแต่ไม่ท า Research (8+1 ศูนย์) 
- รพศ.อุดรธานี + ศูนย์มะเร็งอุดรธานี 
- รพศ.สุราษฎร์ธานี + ศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานี 
- รพศ.ล าปาง + ศูนย์มะเร็งล าปาง 

- รพศ.พระปกเกล้า 

- รพศ.ลพบุรี 
- ศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ ธัญญบุรี 

เมื่อพิจารณาการกระจายของที่ตั้งสถานพยาบาลตติยภูมิโรคมะเร็งจ าแนกตามเขตของสปสช.
จะเห็นได้ว่ามีพ้ืนที่ 2 เขต ที่ไม่มีสถานพยาบาลตติยภูมิตั้งอยู่ คือในเขตส านักงานสาขาชัยภูมิและ
นครสวรรค์ ในขณะที่กรุงเทพฯ มีสถานพยาบาลดังกล่าวอยู่ถึง 9 แห่ง นอกจากนี้ยังมีสถานพยาบาล
                                                           
12 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
13 ส านักงานวิจยัเพื่อการพัฒนาหลกัประกันสุขภาพไทย 



93 
 

   
 

เอกชนจ านวนหนึ่งที่สามารถให้บริการรักษาโรคมะเร็งโดยมีเครื่องฉายแสงให้บริการด้วย คือ 
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ สมิติเวชศรีนครินทร์ ธนบุรี ศรีสยาม ศูนย์มะเร็งกรุงเทพ เป็นต้น  (สัมฤทธิ์ 
ศรีธ ารงสวัสดิ์ และคณะ, 2551: 31-32) 

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าในบางจังหวัดยังไม่มีสถานบริการตติยภูมิโรคมะเร็ง ท าให้ต้องส่งตัว
ผู้ป่วยไปรักษายังสถานพยาบาลตติยภูมิอ่ืนๆ ที่ใกล้ที่สุด ซึ่งนั้นอาจหมายถึงการเดินทางข้ามจังหวัด  
ท าให้ผู้ป่วยที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางความเจริญทางการแพทย์จ าเป็นต้องเดินทางไกล  

ทั้งนี้คนไข้มะเร็งรายหนึ่งเกือบต้องตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวแต่โชคดีที่เธอย้ายถิ่นฐาน
เสียก่อน สายใย(นามสมมติ) คนไข้มะเร็งปากมดลูก แต่เดิมเป็นคนจังหวัดหนองคาย สถานพยาบาล
แห่งแรกท่ีไปตรวจรักษาคือโรงพยาบาลชุมชนอย่างโรงพยาบาลสระใคร อ.สระใคร หลังจากนั้นไม่นาน
เธอได้ย้ายมาท างานและพักอาศัยอยู่จังหวัดปทุมธานี สิทธิการรักษาของเธอจึงขึ้นกับโรงพยาบาลราช
ธานี จนถูกส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ ถึงแม้จะมีความล าบากในการเดินทางและหมด
ค่าใช้จ่ายไปจ านวนไม่น้อย แต่เธอคิดว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าถ้าเธออยู่หนองคาย ไม่เช่นนั้นเธอจะต้องถูก
ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ซึ่งนับเป็นระยะทางที่ไกลมากและอาจต้องเช่าบ้านซึ่งเป็น
การสร้างภาระหนักยิ่งกว่าเดิม 

ระบบการส่งตัวคนไข้จากโรงพยาบาลชุนชมหรือโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิไปยังโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมินั้น เพ่ือให้คนไข้สามารถด าเนินการรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมี
ความสัมพันธ์กับระบบหลักประกันสุขภาพซึ่งเป็นการจัดการค่ารักษาพยาบาลจากทางภาครัฐเพ่ือช่วย
แบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับประชาชน โดยผู้ป่วยต้องจัดการเรื่องสิทธิส่งตัวก่อนเดินทางมา
รักษาพยาบาล ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการเบิกค่าใช้จ่ายกับโรงพยาบาลต้นสังกัดได้ แต่
ปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบการส่งตัวคนไข้เป็นผลส่วนหนึ่งมาจากปัญหาการกระจุกตัวของโรงพยาบาลระดับ
ตติยภูมิอันไม่ทั่วถึงหรือครอบคลุม และจัดตั้งอยู่เฉพาะในบางพ้ืนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้ขั้นตอนการเดินทางการมารักษาพยาบาลของคนไข้
มีความซับซ้อน รวมถึงเป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายจากการเดินทาง อันเป็นค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่า
รักษาพยาบาลที่ไม่มีสวัสดิการของรัฐคอยช่วยให้กับผู้ป่วยที่มีความล าบากทางการเงินเป็นทุนเดิม  

 
5.2.2 การเผชิญปัญหาภายในโรงพยาบาล 

เมื่อกระบวนการรักษาได้ส่งตัวผู้ป่วยมาถึงยังโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในกรุงเทพฯ เพ่ือ
ได้รับการรักษาอย่างจริงจัง แต่เส้นทางภายในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิของพวกเขากลับยังแฝงไป
ด้วยอุปสรรคปัญหาที่สร้างความเหนื่อยล้าได้อีกเช่นกัน 
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เริ่มจากปัญหาการรอคิวจากความแออัดของผู้ป่วยจ านวนมากที่พบได้ในโรงพยาบาลรัฐทุก
แห่ง รวมถึงโรงพยาบาลภูมิพลฯ อันเนื่องมาจากการเป็นโรงพยาบาลของรัฐในระดับตติยภูมิ จึงท าให้
มีประชาชนในทุกวัย อาชีพ หรือทุกสถานะการเงิน ที่เดินทางมาจากหลากหลายพ้ืนที่เข้ามาใช้บริการ 
ซ่ึงมีตั้งแต่ความเจ็บป่วยเล็กน้อยไปจนถึงความเจ็บป่วยร้ายแรงอย่างโรคมะเร็ง สถานที่แห่งนี้จึง ได้
รวบรวมคนไข้ไว้จ านวนมากจนเกิดเป็นความแออัดหนาแน่นกันอยู่ภายในระบบการรักษา  

ปัญหาการรอคิวจึงนับเป็นปัญหาที่คนไข้ทุกคนเผชิญและยากที่จะหลีกเลี่ยงเมื่อพวกเขาได้
เข้ามาสู่กระบวนการโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งส่งผลต่อความล าบากแก่ผู้ป่วย ดังเช่น วันดี(นามสมมติ) คนไข้
มะเร็งปอด ที่ต้องเผชิญกับการรอคิวในแต่ละขั้นตอนซึ่งอาจมีระยะเวลายาวไปเป็นชั่วโมง บางวันเธอ
ต้องนั่งรอพบแพทย์เกือบ 4 ชั่วโมง เพ่ือรอการตรวจรักษาท่ีไม่ถึง 15 นาที รวมถึงผู้ป่วยอีกหลายรายที่
ต้องใช้เวลาทั้งวันในการมารักษาพยาบาลแต่ละครั้ง ท าให้ผู้ป่วยบางรายอาจเลือกที่จะเจาะเลือดจาก
ทางโรงพยาบาลต้นสังกัดเพราะได้ผลเลือดไวกว่า จากนั้นจึงน าผลมายังโรงพยาบาลภูมิพลฯ เพ่ือช่วย
ย่นระยะเวลาการพบแพทย์ให้เร็วขึ้น 

ทั้งนี้ความแออัดของคนไข้ไม่ได้ส่งผลต่อการรอคิวพบแพทย์เท่านั้น เพราะการรอคิวของ
ผู้ป่วยยังหมายรวมถึงการรอคิวใช้รถเข็น เปลนอน ที่ไม่เพียงพอต่อจ านวนคนไข้ในบางวัน รวมไปถึง
กรณีของการรอใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างที่พบในผู้ป่วยหลายราย เนื่องจากอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ในการเอ็กซเรย์ ฉายแสงหรือการท า CT Scan จะมีผู้ป่วยรอคิวใช้อยู่จ านวนมาก ส่งผลให้
ผู้ป่วยบางรายต้องเดินทางไปใช้อุปกรณ์ดังกล่าวยังโรงพยาบาลอ่ืนๆ ร่วมด้วย ทั้งนี้ก็เพ่ือให้การรักษา
สามารถด าเนินต่อไปได้ทันท่วงที นอกจากนี้ความจ าเป็นในการใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์อาจรวมถึง
การที่คนไข้ต้องยอมเสียค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ดังกรณีของ สาธิต(นามสมมติ) ผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ ซึ่งเขา
จ าเป็นต้องจ่ายค่าเอ็กซเรย์นอกเวลา 3,000 บาท เพ่ือให้ทันกับคิวผ่าตัด ไม่เช่นนั้นสาธิตอาจต้องเลื่อน
การผ่าตัดออกไปอีกหลายเดือนและนั้นหมายถึงการยืดระยะความเจ็บปวดให้ยาวนานขึ้น แต่ในกรณี
ของการจ่ายค่าส่วนเกินจากการรักษานั้นมีเพียงส่วนน้อย ประกอบกับมีระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ต่างๆ ค่อยช่วยแบ่งเบา ค่ารักษาพยาบาลจึงไม่ใช่ภาระหนักที่สุดของคนไข้ แต่กลับเป็นค่าเดินทางจาก
บ้านมายังโรงพยาบาลบวกกับการรักษาร่วมกับอีกหลายโรงพยาบาล ซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาดังกล่าวมัก
เกิดในกรณีของการเป็นคนไข้ส่งตัว  

ผู้ป่วยมะเร็งจึงต้องประสบกับความยากล าบากในขั้นตอนการเดินทาง ร่วมกับภาระค่าใช้จ่าย
ที่เพ่ิมขึ้นและผู้ป่วยต้องเป็นคนจัดการขั้นตอนเหล่านั้นด้วยตัวเอง เห็นได้จาก สายใย(นามสมมติ) เธอ
ต้องให้ยาเคมีที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ ร่วมกับการฉายแสงที่โรงพยาบาลพญาไทฯ อีกท้ังต้องเอาใบส่งตัว
ทีโ่รงพยาบาลราชธานีก่อน เช่นเดียวกับ กรณีของชัย(นามสมมติ) คนไข้มะเร็งต่อมน้ าเหลืองรายหนึ่งที่
ส่วนใหญ่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลตามล าพัง ทั้งนี้ชัยจ าเป็นต้องเดินทางไปมาระหว่าง 3 
โรงพยาบาล เนื่องจากสิทธิการรักษาขึ้นอยู่ที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จากนั้นถูกส่งตัวมาโรงพยาบาล
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ภูมิพลฯ อีกทั้งยังต้องท าเรื่องส่งตัวไปท า CT Scan ที่โรงพยาบาลปทุมเวชเนื่องจากที่โรงพยาบาลภูมิ
พลฯ มีคิวการใช้เครื่องดังกล่าวจ านวนมาก โดยไม่นานมานี้โรงพยาบาลปทุมเวชได้ย้ายเครื่อง CT 
Scan มาที่โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ท าให้ช่วงเวลานั้นชัยต้องนั่งแท็กซี่ไปมาอยู่หลาย
โรงพยาบาลด้วยกัน ชัยจึงไม่เพียงแต่ต้องเสียค่ารถหลายบาท แต่การเดินทางและจัดการเรื่องต่างๆ 
ด้วยสภาพร่างกายอันอ่อนแอประกอบกับการให้ยาเคมี จึงสร้างความล าบากให้แก่เขาไม่ใช่น้อย  

นอกจากนี้ ชัย(นามสมมติ) ยังเคยเจอกับสถานการณ์การจ่ายยาที่ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ เขา
จึงต้องเดินทางมาโรงพยาบาลอีกวันเพ่ือรับยาตัวที่ขาดไป รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเอกสารในการ
รักษาไม่ครบถ้วน ท าให้เขาจ าเป็นต้องเดินเรื่องเอกสารให้ถูกต้องด้วยตนเองซึ่งนั้นหมายถึงการ
เดินทางไปมาระหว่างตึกเช่นกัน  

จึงเห็นได้ว่าความเหนื่อยล้าในการเดินทางก็สามารถเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งการจัดการภาย
โรงพยาบาล เช่นเดียวกับกรณีของ วันดี(นามสมมติ) คนไข้มะเร็งปอด เธอต้องเดินทางออกจากห้อง
เช่าแถวลาดกระบังตั้งแต่ตี 5 เพ่ือเดินทางมายื่นสิทธิการรักษาพร้อมทั้งเจาะเลือดยังตึกแรกของ
โรงพยาบาล ต่อด้วยการรอพบแพทย์ในตึกที่สอง และเดินต่อมายังตึกที่สามเพ่ือให้ยาเคมีบ าบัด การที่
เธอต้องเดินทางข้ามตึกที่มีระยะทางไม่ใกล้ร่วมกับการรอคิวในแต่จุด จึงส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้า
ทางกายตามมา 

ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นปัญหาอย่างมากหากเกิดขึ้นกับคนไข้ใหม่ อย่าง  จ าปา(นาม
สมมติ) คนไข้มะเร็งปากมดลูกรายหนึ่งที่ในช่วงแรกเธอถูกส่งตัวมายังโรงพยาบาลภูมิพลฯ จึงไม่คุ้นชิน
กับสถานที่รวมถึงความสับสนในขั้นตอนต่างๆ ส่งผลให้เธอรอพบแพทย์ผิดแผนกและเสียเวลาเปล่าๆ 
ไปครึ่งวัน ยังไม่นับรวมปัญหาทั่วไปอย่างการรอคิวซึ่งท าให้การมารักษาพยาบาลในแต่ละครั้งใช้เวลา
เป็นวันๆ ซึ่งไม่ใช่แค่ผู้ป่วยมะเร็ง 10 รายเท่านั้น ผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐทุกคนก็ต้อง
เผชิญกับวิกฤตดังกล่าวเช่นกัน 

จะเห็นได้ว่าจากความไม่พร้อมทางการรักษาของโรงพยาบาลบางแห่ง ท าให้คนไข้ต้องเดิน
ทางไกลและเสียโอกาสในการรักษา อีกทั้งหลายโรคก็ได้รับการรักษาที่แย่ลง  และเมื่อถูกส่งตัวมายัง
โรงพยาบาลที่มีศักยภาพพวกเขาก็ยังต้องเผชิญกับวิกฤตของการรอคิวทั้งจ านวนคิวรอใช้อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ ส่งผลให้คนไข้ต้องถูกส่งตัวไปรักษาหรือใช้บริการ ณ สถานพยาบาลอื่นร่วมด้วย นอกจากนี้
ยังรวมถึงการรอคิวในการรับการรักษาพยาบาลอ่ืนๆ ท่ามกลางคนไข้จ านวนมาก ซึ่งดูไม่สมดุลกับ
สัดส่วนของแพทย์ หรือเรียกได้ว่าภาวะคนไข้ล้นโรงพยาบาล แพทย์ต้องท างานหนักขึ้นและนับเป็น
สาเหตุของการเกิดระบบเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขในระบบสาธารณสุขของไทย กล่าวคือแพทย์ต้องเฉลี่ยเวลา
การตรวจรักษาให้รวดเร็วและเท่าๆ กัน เพ่ือให้คนไข้ท่ีมารอคิวอยู่จ านวนมากได้รับการตรวจรักษาจน
ครบถ้วน ซึ่งการตรวจในระยะเวลาอันสั้นนี้อาจท าให้แพทย์มีการตรวจที่ไม่ละเอียดและละเลยถึง
ความรู้สึกรวมถึงภูมิหลังทางสังคมของคนไข้ไป สิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าปลายทางของการส่งตัว
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คนไข้คือเพ่ือมาสู่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่สามารถท าการรักษาได้อย่างเต็มรูปแบบ แต่กลับเต็มไป
ด้วยสถานการณ์ปัญหาที่วนไปมาไม่รู้จบ และส่งผลให้คนไข้ต้องพบเจอกับความล าบากในการ
รักษาพยาบาลที่ไม่สิ้นสุด  
 

5.3 ความทุกข์ทางสังคมของผู้ป่วยมะเร็ง 

จากปัญหาและข้อจ ากัดของระบบสาธารณสุขที่ยังพบทั้งในการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนหรือ
ตามพ้ืนที่ห่างไกล อีกทั้งการกระจุกตัวของบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลใหญ่ในเมือง ซึ่ง
เป็นวงจรปัญหาที่ส่งผลลงมาเป็นล าดับ ตั้งแต่ระดับกระทรวงหรือหน่วยงานบริหารที่เกี่ยวข้อง มา
จนถึงระดับโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ มาสู่คนไข้ที่รับผลกระทบมากที่สุดทั้งโดยทางตรง
และทางอ้อม เห็นได้ชัดผ่านกรณีตัวอย่างคนไข้มะเร็ง 10 ราย คนไข้ส่วนใหญ่ต้องเสียโอกาสทางการ
รักษาและถูกเพ่ิมระยะเวลาของความเจ็บป่วยออกไปด้วยความไม่พร้อมของสถานพยาบาลระดับ
ชุมชน ประกอบกับคนไข้ 8 ใน 10 จ าเป็นต่อการส่งตัวมายังโรงพยาบาลในเมือง บางรายที่ถูกส่งตัว
มาถึงโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแล้ว ก็ต้องมีการรักษาร่วมกับโรงพยาบาลอ่ืนร่วมด้วย รวมไปถึงคนไข้
ที่รักษามานานแต่อาการไม่ดีขึ้นเลยถูกส่งตัวไปรับยาตัวใหม่และถูกโอนให้เป็นคนไข้ของโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิแห่งอ่ืนต่อไปอีก ดังที่เกิดขึ้นกับชัย(นามสมมติ) เนื่องจากเขาเกิดอาการดื้อยา จึง
จ าเป็นต้องถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เพ่ือคาดหวังว่าที่นั้นอาจมียาจากต่างประเทศ
เข้ามาและช่วยรักษาเขาให้ดีขึ้นได้ ทั้งนี้ไม่มีใครสามารถการันตีได้ว่าสิ่งที่คาดหวังจากสถานพยาบาล
แห่งใหม่จะช่วยเขาได้จริงหรือไม่ 

ความไม่แน่นอนในชีวิตของการเจ็บป่วยได้สะท้อนให้เห็นถึงความยากล าบากผ่านปัญหาการ
เดินทางจากสถานพยาบาลใกล้บ้านจนมาสู่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีระยะทางไกลประกอบกับ
ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นไม่รู้จบ บวกกับการด าเนินชีวิตภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบันที่ไม่
เอ้ืออ านวยต่อผู้มีรายได้น้อย เนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐกิจถือว่าเป็นปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อประชาชนมากที่สุด รวมไปถึงความกังวลในค่าครองชีพของไทยที่ค่อนข้างสวนทาง
กับรายได้ของประชาชนบางกลุ่ม เนื่องจากการเปิดเผยดัชนีค่าครองชีพทั่วโลกปี 2562 โดยนัมเบโอ
เว็บไซต์(numbeo.com) เว็บไซต์ฐานข้อมูลด้านค่าครองชีพที่ค านวณจากค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 
ค่าอาหารในร้านอาหาร ค่าที่ พักอาศัย ค่าเดินทาง และก าลังซื้อของประชากรเมือง พบว่า 
กรุงเทพมหานคร ถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน ซึ่งดูไม่สอดคล้อง
กับรายได้แรงงานขั้นต่ า 305-322 บาท ในปัจจุบัน (MGRonline, 2562: ออนไลน์)  

ความไม่สอดคล้องดังกล่าวเห็นได้ชัดเมื่อมองในมุมของกลุ่มคนหาเช้ากินค่ าที่มีค่าแรงต่ าและ
สวัสดิการน้อย สวนทางกับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดที่เพ่ิมสูงขึ้น จะเห็นว่าผู้คนจ านวนมาก
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ต้องดิ้นรนเพ่ือจัดการภาระค่าใช้จ่ายโดยการหมุนเงินเดือนชนเดือน การหาอาชีพเสริม หาแหล่งเงินกู้
ยามฉุกเฉิน ซึ่งไม่ต่างอะไรกับคนไข้มะเร็งทั้ง 10 คนนี้ ที่มีความจ าเป็นต้องเข้ามารับการรักษาใน
กรุงเทพฯ ทั้งจากสิทธิการรักษาที่ข้ึนกับทีอ่ยู่อาศัยหรือการถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลต่างจังหวัด ท า
ให้พวกเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการเผชิญภาระค่าเดินทาง ค่าอาหาร รวมทั้งค่าเช่าบ้านภายในเมืองใหญ่
แห่งนี้ อีกทั้งคนไข้บางรายมีภาระในการส่งบุตรหลานเรียนหนังสือหรือหนี้สินอ่ืนๆ  ซึ่งนั้นนับเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอต่อรายได้ รวมถึงต้องค านึงด้วยว่าเมื่ออยู่ในสถานะของผู้ป่วย คนไข้เกือบทุกราย
ออกจากงาน ท าให้แหล่งเงินของพวกเขาคือเงินเก็บหรือเงินเดือนจากคนในครอบครัวที่ท างานอยู่ จน
ไปถึงความจ าเป็นในการกู้หนี้ยืมสิน ชีวิตของพวกเขาจึงหนีไม่พ้นการเผชิญปัญหาด้านเศรษฐกิจกับ
การมีเงินไม่พอใช้อยู่ตลอดเวลา 

โดยความไม่เพียงพอดังกล่าวสามารถท าให้เห็นภาพชัดขึ้นจากการเทียบกับเส้นความ
ยากจน14 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ได้จัดแบ่งเกณฑ์เส้นความยากจนของไทยอยู่ที่ 2,667 บาทต่อ
คนต่อเดือน (สมพิศ ศรีนาค, 2560: ออนไลน์) ซึ่งหากพิจารณาจากเส้นความยากจนท าให้เห็นว่า
รายได้เฉลี่ยก่อนป่วยของกลุ่มคนไข้อยู่เหนือเส้นแบ่งความยากจน แต่เมื่อพวกเขาป่วยกลับต้องอยู่ใน
สถานะขาดรายได้ ส่งผลให้พวกเขากลายเป็นคนจนโดยปริยาย แต่ทั้งนี้ ‘เส้นความยากจน’ เป็นเพียง

เครื่องมือทางตัวเลขท่ีใช้แบ่งเกณฑ์คนจนจากการวัดระดับความต้องการขั้นพ้ืนฐานของคนเท่านั้น จึง
อาจไม่ใช่ตัวชี้วัดที่สามารถบ่งบอกสถานะความเป็นอยู่ของผู้คนได้อย่างแท้จริง  เพราะยังมีกลุ่มคน
บางส่วนที่มีรายจ่ายสูงกว่าเส้นความยากจน หรือไม่ใช่คนจนโดยนิยามซึ่งสภาพชีวิตความเป็นอยู่อาจ
ไม่ได้ต่างจากคนจนโดยนิยามก็เป็นได้  

เช่นเดียวกับปัญหาทางการเงินของคนไข้มะเร็งกลุ่มนี้ ที่ก่อนป่วยพวกเขาอาจไม่ได้เข้าข่ายใน
กลุ่มคนจนหากเทียบกับเส้นแบ่งความยากจน การพิจารณาถึงปัญหาทางเศรษฐกิจของพวกเขาจึงควร
ค านึงถึงปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังความเป็นอยู่ ทั้งสภาพแวดล้อม สมาชิกในครอบครัว ภาระหนี้สิน รวมทั้ง
รายละเอียดในเรื่องราวชีวิตของแต่ละบุคคลร่วมด้วย 

ยกตัวอย่างค่าเดินทางมารักษาพยาบาลที่นับเป็นภาระหนักของผู้ป่วยหลายราย จากกรณีของ
สายใย(นามสมมติ) คนไข้มะเร็งปากมดลูกรายหนึ่งที่ภายในระยะเวลาการรักษาพยาบาลประมาณ 2 
เดือน เธอหมดไปเฉพาะกับค่าเดินทางเป็นจ านวน 40,000 บาท ซึ่งเธอและสามีไม่ได้ท างานแล้ว จึง
จ าเป็นต้องมีการยืมเงินน้องชายมาใช้จ่ายก่อน หรือกรณีของวันดี(นามสมมติ) ที่หมดเงินไปกับค่า
เดินทางไป-กลับบ้านจากโรงพยาบาลในแต่ละครั้งประมาณเกือบ 1,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเงินไม่
น้อยส าหรับกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่มั่นคง 

                                                           
14 ค านวณจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เช่น อาหาร เส้ือผ้า ยารักษา ค่าเดินทาง การท ามาหากิน อาชพี 
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ภาระค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากการรักษาพยาบาลยังกระทบไปยังสมาชิกในครอบครัวเห็นได้
ชัดจากกรณีของ สุนทรี (นามสมมติ) ผู้ป่วยมะเร็งโพรงจมูกที่เมื่อเจ็บป่วย ท าให้ลูกชายของเธอ
กลายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพราะเขาเปรียบเป็นก าลังหลักในการหาเลี้ยงทั้งตัวสุนทรีและ
สมาชิกในครอบครัวตัวเอง ส่งผลให้เขาต้องท างานหาเงินอย่างไม่มีเวลาพัก วิถีชีวิตของเขาได้
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นยังรวมไปถึงการเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ภายในครอบครัวด้วย
เช่นกัน อย่างในกรณีของ สาธิต(นามสมมติ) ผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ซึ่งเขาเป็นเหมือนเสาหลักของครอบครัว 
เมื่อป่วยเขาต้องหยุดท างานและกลับกลายเป็นว่าคนในครอบครัวต้องมาดูแลเขาแทน ซึ่งตัวอย่าง
ข้างต้นได้ชี้ให้เห็นว่าการเจ็บป่วยไม่ได้เป็นความทุกข์หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตคนไข้เพียง
อย่างเดียว และท่ามกลางคนรอบข้างที่ต่างท างานหาเงินมาใช้จ่ายภายในครอบครัว ท าให้ผู้ป่วยที่ตก
อยู่ในสภาพร่างกายอ่อนล้าเกินกว่าจะท าสิ่งใด พวกเขาจึงรู้สึกเบื่อหน่ายกับการต้องอยู่บ้านไปวันๆ 
และน ามาซึ่งความรู้สึกไร้ค่าต่อการต้องกลายเป็นภาระของครอบครัว  

นอกจากนี้ในครอบครัวของผู้ป่วยมะเร็งบางรายเมื่อต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยยิ่งท าให้พวก
เขาต้องดิ้นรนท างานหนักขึ้น และด้วยความส าคัญของการหารายได้เลี้ยงปากท้องนี้นับเป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่ส่งผลให้คนในครอบครัวเกิดการแยกย้าย กระจัดกระจาย ไม่ได้อยู่พร้อมหน้า หรือบางรายถึงแม้
คนในครอบครัวจะเจ็บป่วยแต่ชีวิตยังต้องด าเนินไปกับการท างานหาเงินต่อไป ยกตัวอย่างกรณีของ 
สายใย(นามสมมติ) ซึ่งเธออาศัยอยู่กับสามีสองคนและสามีออกจากงานเพ่ือมาดูแลเธอด้วยความ
จ าเป็น เนื่องจากลูกแต่ละคนต้องท างานดูแลครอบครัว ท าได้แต่ส่งเงินและมาเยี่ยมเป็นครั้งคราว อีก
ทั้งยังมีโอกาสน้อยมากที่จะลางานเพ่ือมาโรงพยาบาลกับสายใยได้ เช่นเดียวกับ สาวินี(นามสมมติ) 
ผู้ป่วยมะเร็งกระดูกรายหนึ่ง ถึงแม้ลูกๆ จะอยู่ในวัยเรียนแต่เธอก็มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่ได้อาศัยอยู่กับ
สามีและลูก เนื่องจากแต่ละคนมีภารกิจของตน จึงสะท้อนให้เห็นว่าด้วยข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้น ได้ส่งผลต่อการดูแลหรือการอยู่ร่วมกันของผู้ป่วยและครอบครัว และพวกเขาจ าเป็นต่อการ
ปรับตัวเพ่ือด ารงชีวิตอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน  

ความทุกข์จากปัจจัยทางเศรษฐกิจในข้างต้นได้แสดงออกผ่านความรู้สึกที่มีร่วมกันของผู้ป่วย
แต่ละคน นั้นคือความกลัวต่อความยืดเยื้อเรื้อรังของโรคท่ีจะท าให้ปัญหาทางเศรษฐกิจของผู้ป่วยย่ าแย่
ลงกว่าเดิม เนื่องด้วยฐานะทางการเงินที่ไม่มั่นคงและมีภาระหนี้สินเป็นทุนเดิม เมื่อป่วยต้องจากงาน  
รายได้ลงลงค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น พวกเขาจึงเกิดความกลัวว่าจะไม่มีเงินเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ร่วมไป
กับความกังวลว่าจะหาเงินจากไหนมาใช้จ่ายในการด ารงอยู่หรือเพ่ือให้ผ่านปัญหาความขัดสนนี้ไปได้ 
จนเกิดเป็นความเครียดสะสมตามมา  

นอกจากนี้คนไข้บางรายเต็มไปด้วยความรู้สึกเสียใจและเสียดายเนื่องจากเงินที่พวกเขาหามา
ด้วยการท างานอย่างหนักและเก็บออมมาเกือบทั้งชีวิตเพ่ือหวังจะสร้างอนาคต ปลดหนี้ รวมถึงเอาไว้
เป็นทุนส าหรับลูกหลานกลับต้องน ามาใช้จ่ายไปกับรักษาตัวเอง ทั้งค่าเดินทาง ที่พัก ค่าอาหาร ซึ่งมี
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จ านวนมากกว่าค่ารักษาพยาบาลด้วยซ้ า ความกังวลด้านเศรษฐกิจยังสืบเนื่องไปจนถึงความหวังใน
อนาคตที่ว่าถ้ามีโอกาสหายจากโรคมะเร็ง ผู้ป่วยหลายรายอยากจะกลับไปท างานต่อ เพ่ือน าเงินมาจุน
เจือครอบครัวและใช้หนี้สินที่ตนหยิบยืมมา 

เนื่องจากภาระหนี้สินข้างต้นเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลที่มีการจัดการ
สวัสดิการจากรัฐคอยแบ่งเบา ประกอบกับคนไข้ในกลุ่มตัวอย่างนี้ไม่ได้ถูกจัดให้อยู่ในเกณฑ์ของบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งๆ ที่พวกเขาเป็นผู้มีปัญหาทางการเงินและมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย โดยปัญหา
ดังกล่าวมีปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่ไม่ตรงตามข้อก าหนด เช่น รายได้ต่อปี , 
ทรัพย์สินทางการเงิน, ที่อยู่อาศัย, ที่ดินท ากิน ฯลฯ นอกจากนี้ในส่วนของเงินจากมาตรการช่วยเหลือ
ค่าเดินทางในการไปรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เกี่ยวกับสุขภาพของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะมี
ให้ส าหรับผู้ที่มีอายุครบ 65 ปีขึ้นไป (กรุงเทพธุรกิจ, 2561: ออนไลน์) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจากคนไข้ทั้ง 10 
รายไม่ได้เข้าข่ายตามเกณฑ์ดังกล่าวเช่นกัน และด้วยเงื่อนไขเหล่านี้จึงท าให้คนไข้หรือคนบางกลุ่มที่
ไม่ได้จนด้วยนิยามตามที่โครงสร้างตั้งไว้จึงไม่ได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการเงินอย่างผู้มีรายได้น้อยตาม
เกณฑ์คนอ่ืนๆ เนื่องด้วยข้อก าหนดมีลักษณะตายตัวและอาจละเลยปัจจัยเบื้องลึกบางประการของคน
บางกลุ่มไป 

จะเห็นได้ว่าภาครัฐมีการจัดสวัสดิการในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ทั้ง
จากระบบหลักประกันสุขภาพรวมถึงโครงการสวัสดิการต่างๆ ซึ่งได้เอ้ือประโยชน์แก่ผู้ป่วยมะเร็งทั้ง 
10 ราย ท าให้พวกเขาสามารถผ่านพ้นการรักษาไปได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุด แต่ก็ยังพบเห็นปัญหา
ในระบบดังกล่าวอยู่ โดยผู้ป่วยมะเร็งทั้ง 10 รายนี้นับเป็นตัวแทนของกลุ่มคนส่วนหนึ่งที่มีเพียง
สวัสดิการด้านระบบสาธารณสุขเท่านั้น ด้วยการถูกจ ากัดด้วยเงื่อนไขบางประการทั้งที่ในความเป็น
จริงสถานภาพทางการเงินของพวกเขาอาจไม่ต่างอะไรไปกับคนจน ซึ่งความช่วยเหลือแค่ในส่วนของ
ค่ารักษาพยาบาลนั้นไม่เพียงพอ เนื่องจากผู้ป่วยมะเร็งแต่ละรายต่างมีภาระค่าใช้จ่ายด้านอ่ืนๆ ที่ต้อง
รับผิดชอบโดยสืบเนื่องมาตั้งแต่ก่อนเจ็บป่วย ประกอบกับต้องตกอยู่ในสถานะขาดรายได้  

จึงน ามาสู่การจัดการปัญหาด้วยตนเองซึ่งตามมาด้วยความยากล าบากแก่ชีวิต แสดงให้เห็นว่า
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องเผชิญความทุกข์นอกเหนือจากการเจ็บปวดทางกาย และสิ่งเหล่านั้นอาจถูกจัดให้เป็น
การจัดการโดยตัวปัจเจก แต่ความจริงกลับไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคล เพราะยืนยันได้จากความรู้สึกเชิง
ลบมากมายที่ปะปนอยู่ในจิตใจของผู้ป่วยอันเป็นผลมาจากโครงสร้างสังคมโดยรอบ ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาของระบบสาธารณสุขที่สร้างความยากล าบากและเกิดการจัดการอันซับซ้อนในการ
รักษาพยาบาล หรือปัญหาทางการเงินโดยระบบสวัสดิการของรัฐอาจยังมีการช่วยเหลือที่ไม่เพียงพอ 
ไม่ครอบคลุม และแฝงไปด้วยข้อจ ากัดต่อกลุ่มคนบางส่วนรวมถึงตัวผู้ป่วย ท าให้พวกเขาเหล่านั้น
จ าเป็นต้องดิ้นรนอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ืออ านวยควบคู่ไปกับการฝ่าฟันกับโรคร้ายที่เกิดขึ้น ซึ่ง
ความทุกข์เหล่านั้นได้สะท้อนผ่านความกลัว ความกังวล ความเครียด ความเศร้า ความเสียใจในชีวิตที่
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ต้องเผชิญความทุกข์ซ้ าซ้อน ประกอบกับความท้อแท้สิ้นหวังจากความเหนื่อยล้าทั้งกายใจที่ถ่ายทอด
ออกมาเป็นค าพูด สีหน้า แววตา หรือท่าทางอันหมดหวังแต่กลับต้องยอมรับกับความทุกข์ที่เกิดขึ้น
อย่างจ านนพร้อมทั้งดิ้นรนหาทางออกให้กับชีวิตต่อไป  

 

สรุป  

การศึกษาเรื่อง ชีวิตและการเดินทางในยามที่มารักษาความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช มีกลุ่มเป้าหมายของการศึกษา คือ ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเรื้อรังระยะรักษา
ตัวและต้องเดินทางมารับการรักษา ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชตามการนัดของแพทย์ โดยมีระยะ
นัดไม่เกิน 3 เดือน ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน 10 คน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาเรื่องราวชีวิต
และการเดินทางมารักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่สะท้อนให้เห็นถึงความทุกข์ทางสังคมอันเป็น
ผลมาจากการกระท าโดยโครงสร้างสังคมโดยรอบ พร้อมทั้งการท าความเข้าใจความทุกข์ทางสังคมที่
เกิดขึ้น ซึ่งงานศึกษาชิ้นนี้ เกิดจากความสนใจในความยากล าบากของผู้ป่วยมะเร็งต่อการมา
รักษาพยาบาลในแต่ละครั้งท่ามกลางความแออัดของโรงพยาบาลรัฐด้วยความอ่อนแอทางสภาพ
ร่างกาย และภายใต้ความล าบากในชีวิตการเจ็บป่วยเหล่านั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาจากระดับ
โครงสร้างที่ส่งผลต่อการเพ่ิมภาระในด้านต่างๆ แก่ผู้ป่วย จนกลายเป็นปัจจัยหนึ่งของความทุกข์ทาง
สังคมท่ีผู้ป่วยต้องเผชิญ  

จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าเรื่องราวชีวิตของผู้ป่วยแต่ละคน มีรายละเอียดของอุปสรรค
ปัญหาในการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกันไป โดยเริ่มจากความเจ็บปวดทางกายอันเป็นผลของเนื้อร้าย
หรือกระบวนการรักษาซึ่งเป็นความทุกข์พ้ืนฐานของผู้ป่วยมะเร็ง ที่ส่งผลกระทบไปยังหน้าที่การงาน 
บทบาทและตัวตน หรือแม้กระทั่งสมาชิกครอบครัว จนชีวิตของผู้ป่วยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากหน้า
มือเป็นหลังมือ แต่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยมะเร็ง ยังมีสาเหตุของ
ความทุกข์อ่ืนๆ อันมาจากการกระท าของโครงสร้างสังคมร่วมด้วย  

ประการแรกคือปัญหาทางโครงสร้างของระบบสาธารณสุข ที่สะท้อนผ่านเส้นทางการ
รักษาพยาบาลของคนไข้ กล่าวคือแรกเริ่มผู้ป่วยแต่ละคนต่างแสวงหาวิธีรักษาพยาบาล โดยเน้นไปที่
สถานพยาบาลใกล้บ้าน เช่น คลินิก โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ เป็นต้น เมื่อได้ตรวจรักษา
พบว่าคนไข้บางรายทราบได้ ณ ตอนนั้นว่าตนเป็นโรคร้าย แต่บางรายกลับไม่ทราบผล ตรวจหาไม่เจอ 
หรือได้ผลตรวจผิดพลาด แต่สิ่งที่มีเหมือนกันคือคนไข้ทุกรายถูกส่งตัวมารักษาต่อยังสถานพยาบาล
ระดับตติยภูมิในเมืองเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นคนไข้ในกรุงเทพฯ หรือจากจังหวัดใกล้เคียง พวกเขาจึง
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กลายเป็นคนไข้ในระบบส่งตัวที่กว่าจะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างแท้จริงนั้น เส้นทางการ
รักษาพยาบาลของพวกเขาเต็มไปด้วยอุปสรรคและขั้นตอนที่ซับซ้อน 

การเดินเรื่องส่งตัวต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์ จนเมื่อผู้ป่วยได้เข้าสู่กระบวนการรักษายัง
โรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการรักษาโรคมะเร็งได้เรียบร้อยแล้ว ก็ใช่ว่าเส้นทางจะหยุดอยู่แค่เพียงบ้าน
และโรงพยาบาลแห่งเดียว เนื่องจากผู้ป่วยจ าเป็นต้องเดินเรื่องใบส่งตัวกับโรงพยาบาลต้นสังกัดก่อนมา
รับการรักษาในทุกครั้ง อีกทั้งด้วยข้อจ ากัดด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรอคิวของโรงพยาบาลรัฐ 
ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องเดินทางไปยังสถานพยาบาลอื่นๆ เพ่ือใช้อุปกรณ์ดังกล่าวและให้กระบวนการรักษา
มีความต่อเนื่อง นี่จึงคือความซับซ้อนของการเดินทางที่กล่าวถึง ทั้งนี้ จากการรักษาร่วมหลาย
โรงพยาบาลบวกกับระยะทางอันไกลเนื่องจากผู้ป่วยบางรายเป็นคนไข้ส่งตัวมาจากต่างจังหวัดจึงส่งผล
ให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนตามมา 

จะเห็นได้ว่าการจัดการปัญหาทางระบบสาธารณสุข เพ่ือขยายความครอบคลุมของ
สถานพยาบาลที่มีประสิทธิภาพให้กระจายไปในแต่ละพ้ืนที่ยังมีการแก้ไขปัญหาไม่เพียงพอ ทั้งการ
จัดการงบประมาณอันเป็นผลโดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิและทุติย
ภูมิ หรือปัญหาด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์และการกระจายตัวของบุคลากร ซึ่งเป็นปัญหาที่เชื่อมโยง
กันกับช่องว่างในการบริหารงานของภาครัฐหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้คนไข้จ านวน
มากถูกส่งตัวมารักษายังโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่กระจุกตัวอยู่ในเมือง เกิดเป็นภาวะคนไข้ล้น
โรงพยาบาลซึ่งไม่สมดุลต่อจ านวนแพทย์ อีกทั้งผู้ป่วยต้องเผชิญกับวิกฤตการรอคิว จนจ าเป็นต่อการ
เดินทางเพ่ือไปรักษาโรงพยาบาลอื่นร่วมด้วย 

ประการต่อมาคือการด าเนินชีวิตภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่ไม่เอ้ืออ านวย 
เนื่องจากผู้ป่วยมะเร็งทั้ง 10 คน มีความล าบากในการด ารงชีวิตเป็นทุนเดิม เห็นได้จากการที่ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่มีฐานะทางการเงินไม่ม่ังคง ด้วยการประกอบอาชีพรับจ้างซึ่งรายได้น้อยและไม่คงที่ สวนทาง
กับค่าครองชีพในเมืองที่เพ่ิมสูงขึ้นประกอบกับคนไข้บางรายมีภาระหนี้สินติดตัว วิถีชีวิตประจ าวันของ
พวกเขาจึงอยู่กับการท างานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ท าให้การหาเงินเลี้ยงปากท้องเป็นสิ่งจ าเป็น
ในชีวิต และเมื่อถึงคราวเจ็บป่วยก็ยิ่งส่งผลต่อการเพ่ิมความทุกข์ยากในชีวิตของพวกเขาขึ้นไปอีก 
ปัญหาทางการเงินจึงนับเป็นปัญหาหลักของผู้ป่วยแทบทุกรายและเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้พวกเขาได้
เข้ามาสู่วงจรปัญหาของระบบบริการสาธารณสุข  

ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้แสดงออกผ่านทางความคิด ความรู้สึกที่สะท้อนถึงปัญหาและ
ความกังวลในชีวิตการเจ็บป่วยของพวกเขา ซึ่งส่วนใหญ่คือความรู้สึกกังวลว่าจะมีเงินไม่พอใช้จ่าย 
เนื่องด้วยผู้ป่วยต้องกลายเป็นผู้ขาดรายได้แต่กลับมีรายจ่ายที่ เ พ่ิมขึ้น ทั้ งจากค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน ค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินนอกเหนือจากข้อก าหนดของสวัสดิการจากทางภาครัฐ ยิ่งไป
กว่านั้นคือค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารักษาพยาบาล บางรายจ าเป็นต้องเช่าบ้านที่ใกล้กับโรงพยาบาล
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หรือย้ายบ้าน แสดงถึงผลกระทบทางการเงินที่คนในครอบครัวจ าเป็นต้องรับภาระไปด้วย ท าให้ใน
ช่วงเวลาของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแต่ละคนจึงเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานทางกายพร้อมกับความ
ทุกข์ทางใจในการต้องจัดการปัญหาที่เกิดข้ึน  

ทั้งนี้จากผลการศึกษาได้ตอบวัตถุประสงค์ของงานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการท างานภาคสนามโดย
การสัมภาษณ์คนไข้ ท าให้ทราบถึงความทุกข์ทางสังคมผ่านเรื่องราวชีวิตและการเดินทางมา
รักษาพยาบาลของผู้ป่วยมะเร็ง ทั้งการเดินทางในความหมายนัยตรง อันเป็นความทุกข์จากการ
เดินทางระยะไกลท่ามกลางสภาพการจราจรติดขัดที่ส่งผลต่อความเหนื่อยล้าและภาระค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมขึ้น รวมถึงความทุกข์จากการเดินทางในความหมายโดยนัย นั่นคือความซับซ้อนและอุปสรรคใน
เส้นทางกระบวนการรักษาโรคมะเร็งอันส่งผลให้เกิดความยากล าบากต่อคนไข้ไม่น้อย ซึ่งเมื่อท าความ
เข้าใจความทุกข์ทางสังคมที่เกิดขึ้นจึงทราบได้ว่า  ความทุกข์เหล่านั้นเป็นผลมาจากปัญหาทาง
โครงสร้างสังคมทั้งในแง่ของตัวระบบการรักษาพยาบาลภายในที่ยากจะแก้ไข แต่ล้วนมีความสัมพันธ์
และเป็นผลกระทบสืบเนื่องมายังชีวิตของผู้ป่วย ท าให้พวกเขาต้องดิ้นรนใช้ชีวิตภายใต้สภาวะสังคมที่
ไม่เอ้ืออ านวยพร้อมไปกับความทุกข์ทางกายที่เกิดข้ึน  

ถึงแม้งานศึกษาชิ้นนี้จะมีการศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งเฉพาะกลุ่มและมีข้อจ ากัดทางพ้ืนที่ใน
การศึกษา จึงวิเคราะห์ได้แต่เพียงความทุกข์ทางสังคมในมิติทางเศรษฐกิจของผู้ป่วยที่ท าให้พวกเขาได้
เข้ามาสู่เส้นทางระบบบริการสุขภาพอันเต็มไปด้วยอุปสรรคและการจัดการ ซึ่งล้วนแต่ตอกย้ าความ
ทุกข์ของผู้ป่วยในด้านเศรษฐานะให้มากขึ้น โดยในความเป็นจริงอาจมีปัจจัยหรือสาเหตุที่ก่อให้เกิด
ความทุกข์ทางสังคม รวมถึงรายละเอียดของความทุกข์ในมิติอ่ืนๆ แยกย่อยลงไปอีกมาก แต่นับเป็น
ตัวอย่างที่ช่วยสะท้อนภาพของความทุกข์สังคมที่ผู้ป่วยต้องเผชิญ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ถูกละเลยหรือ
มองข้ามไป เพราะไม่ใช่ความทุกข์ที่มองเห็นได้จากความเจ็บปวดทางกายภาพ เป็นการ เปิดมุมมอง
เรื่องราวความเจ็บป่วยอีกด้านเพ่ือสร้างความเข้าใจในความทุกข์ทางสังคมมากขึ้น น ามาสู่การ
ตระหนักถึงปัญหาทางสังคมและแนวทางในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของไทยได้ต่อไป  

 

 

 

 

 



103 
 

   
 

รายการอ้างอิง  

หนังสือ 

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. (2549). พหุลักษณ์ทางการแพทย์กับสุขภาพในมิติสังคมวัฒนธรรม. 
 กรุงเทพฯ:ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร   

ชิเกฮารุ ทานาเบ. (2551). ชุมชนกับการปกครองชีวญาณ : กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีในภาคเหนือของ
 ไทย.กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

นิภาพรรณ สุขศิริ และ พัณณิตา ระลึก. (2556). 10 เรื่องควรรู้ สิทธิหลักประกันสุขภาพ. กรุงเทพฯ:
 ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วม สปสช. 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช. (2552). 60 ปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช สู่ศตวรรษที่ 7 สู่ความ
 เป็นเลิศ.กรุงเทพฯ: ศรีบุญอุตสาหกรรมการพิมพ์  

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช. (2560). หนังสือที่ระลึกอาคารศูนย์มะเร็ง. กรุงเทพฯ: โรงพยาลภูมิ
 พลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 

สุจิรา จรัสศิลป์. (2541). มะเร็งที่รัก. นนทบุรี: โรงพิมพ์พุทธอเนกประสงค์ 

 

 

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัย 

กนกพร ใจแก้ว. (2537). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ ความสามารถในการดูแลตนเอง และ
 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา . วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาล
 ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ฉลาด แสงอาทิตย์. (2546). ความเข้มแข็งอดทนและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับ
 รังสีรักษาร่วมกับเคมีบ าบัด. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
 พยาบาลสตรี มหาวิทยาล้ยเชียงใหม่. 

ชมนาด พจนามาตร์ และ คณะ. (2534). ความต้องการขณะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการฉายรังสี
 ของผู้ป่วยโรคมะเร็งในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 



104 
 

   
 

ณัฏฐพร พันแพง. (2552). การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มีภาวะซึมเศร้า 
 ที่มารับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชน ต าบลร่วมจิต จังหวัดอุตรดิตถ์. ปริญญา 
 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นฤมล เพ็ชรรื่น. (2556). ประสบการณ์และการรับรู้ความเจ็บปวดเรื้อรังของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ
 และกระดูก. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์และการแพทย์
 สาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล. 

นวพรรณ สามไพบูลย์. (2553). ผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรังกับความเจ็บป่วยของสังคมไทย. วทิยานิพนธ์ 
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

นันทพร เจริญผล. (2548). การศึกษาความเครียดและพฤติกรรมการดูแลบุตรของบิดา มารดาที่มี
 บุตรป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวท่ีเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. 
  วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการพัฒนาการ  
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

เบญจมาภรณ์ จันทโรทัย. (2544). ความเข้มแข็งอดทนและความเครียดของสตรีที่เป็นมะเร็ง 
 เต้านม. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสตรี  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

พัชรินทร์ วิเศษพานิชย์. (2541). คุณภาพชีวิตของเด็กวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว.  
วิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ภูษิต ประคองสาย และคณะ. (2559). การสาธารณสุขไทย 2554 – 2558. ส านักนโยบายและ
 ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 

รวิวรรณ ค าเงิน .(2545). ภาวะซึมเศร้าในเด็กโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบ าบัด. วิทยานิพนธ์ปริญญา
 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ละเอียด ภักดีจิตต์. (2535). ความสัมพันธ์ระหว่างความหวังกับพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดใน
 ผู้ป่วยมะเร็งระหว่างรับรังสีรักษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
 การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วรัญญา เกื้อนุ่น. (2554). ความทุกข์ทางสังคมและการปรับตัวของผู้หญิงมอแกลนหลัง 
 ภัยพิบัติสึนามิ. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 



105 
 

   
 

สศิธร ปัทมเมธิน. (2551). ประสบการณ์ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าเรื้อรัง.
  วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   
 คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

สัมฤทธิ์ ศรีธ ารงสวัสดิ์. (2551). รายงานฉบับสมบูรณ์ชุดโครงการประเมินผล โครงการพัฒนาระบบ
 บริการตติยภูมิชั้นสูง (Excellence Center) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วยหน้า.
  ส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส านักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกัน
 สุขภาพ ไทย (สวปก.) เพื่อสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.). 

สุณัฎดา คเชนทร์ชัย. (2547). ความเครียด วิธีเผชิญความเครียดและความหวังของมารดาที่มีบุตร
 ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและได้รับยาเคมีบ าบัด . วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
  สาขาจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

อรัญญา ศิริผล และ เสถียร ฉันทะ. (2552). ในความทุกข์ทนข้ามพรมแดน: กรณีศึกษาผู้ติดเชื้อเอช
 ไอวีบริเวณชายแดนไทย-ลาว. งานวิจัยในส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Mondha Kengganpanich. (2547). Mothers' experience with Down syndrome's child:
 social Suffering, context, meaning and management ประสบการณ์ของมารดา
 กับการมีบุตรอาการดาวน์: ความทุกข์เชิงสังคม บริบท ความหมายและการจัดการ. 
 Doctoral Degree, Department of Medical and Health Social Sciences Mahidol
 University. 

Nitinan Kanprom. (2548). Social suffering: a case study of impact of Lam Ta Khong
 Pumped Storage project on livelihood ความทุกข์ยากทางสังคม: กรณีศึกษา
 ผลกระทบโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าล าตะคองแบบสูบกลับต่อวิถีชีวิต. Master's Degree,
 Department of Sustainable Development Chiang Mai University. 

Piret Paal. (2554) .WRITTEN CANCER NARRATIVES AN ETHNOMEDICAL STUDY OF
 CANCER PATIENTS‘ THOUGHTS, EMOTIONS AND EXPERIENCES.  Faculty of
 Arts at the University of Helsinki in Arppeanum lecture-hall (Helsinki University
 Museum) 
 

 

 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=Sustainable%20Development&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0


106 
 

   
 

บทความในวารสาร 

บุญเลิศ วิเศษปรีชา. (2559). “สมควรแล้ว”: “การเป็นปกติวิสัย”ของความรุนแรงที่กระท าต่อคนไร้
 บ้านในมะนิลา. วารสารสิทธิและสันติศึกษา, 2(1), 114-115. 

ประชาธิป กะทา. (2549). สมุฏฐานทางสังคมกับโรคยานุวัตร. หมออนามัย, 15(5), 74-77. 

ประชาธิป กะทา. (2550). การตีตราและรังเกีขจเดียดฉันท์. หมออนามัย, 17(3), 25-28. 

มาลี สิทธิเกรียงไกร. (2551). การแพทย์กับการผลิตซ้ าความทุกข์เชิงสังคม. วารสารสังคมศาสตร์,  
20(1), 42-72. 

สุรศักดิ์ ตรีนัย. (2549). ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว. วารสาร 
สภากาชาด, 21(3), 1-58. 

อัญพัชญ์ วิวัฒน์กมลชัย, ศรีพรรณ กันธะวัง และจุฑารัตน์ มีสุขโข. (2560). ความโศกเศร้าเรื้อรังและ
 วิธีการจัดการของบิดามารดาเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบ าบัด. พยาบาลสาร, 
 44(1), 62-73. 

 

 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

กรุงเทพธุรกิจ. (2561). บัญชีกลางจ่าย 1,000 บาท ค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล 21 ธ.ค. 61 นี้.
 เข้าถึงเมื่อ14 มีนาคม 2562. เข้าถึงได้จาก https://today.line.me/th/pc/article/ 

คมชัดลึก. (2559). วิกฤติ...'รพ.รัฐ' สิ่งท่ีคนไทยช่วยแก้ไขได้. เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2561. เข้าถึง
 ได้จาก http://www.komchadluek.net/news/edu-health/232260 

ชิการุ ทานาเบชิ ( 2551). ชุมชนกับ การปกครองชีวญาณ. : กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีในภาคเหนือของ
 ไทย. เข้าถึงเมื่อ 11 พฤษภาคม 2561. เข้าถึงได้จาก http://kb.hsri.or.th/dspace/bitstr
 eam/handle/11228/1408/hs1268.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

ไทยพับลิก้า. (2554). ปัญหาสาธารณสุขไทย ความจริงของ “แพทย์ไทย” กับอนาคตไร้แพทย์
 ผู้เชี่ยวชาญ. เข้าถึงเม่ือ 14 มีนาคม 2562. เข้าถึงได้จาก https://thaipublica.org/
 2011/11/national-health-problem/ 

http://kb.hsri.or.th/dspace/bitstr%09eam/handle/
http://kb.hsri.or.th/dspace/bitstr%09eam/handle/
https://thaipublica.org/%092011/11/national-health-
https://thaipublica.org/%092011/11/national-health-


107 
 

   
 

ประชาชาติธุรกิจ. (2561). ความเหลื่อมล้ าของ 3 กองทุนสุขภาพคนไทย เตรียมตัวรับมือค่าใช้จ่าย
 ให้ทันกับความสูงวัย. เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2562. เข้าถึงได้จาก   
 https://www.prachachat.net/spinoff/ health/news-113223 

ประชาไท. (2560). สาระ+ภาพ: เทียบงบรักษาสุขภาพประเทศไทย 3 ระบบ บัตรทอง-สิทธิ
 ข้าราชการ-ประกันสังคม. เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2562. เข้าถึงได้จาก   
 https://prachatai.com/journal/2017/12/74783 

ประชาไท. (2560). TCIJ: ตรวจสอบ 10 เหตุผล ‘แพทย์ไหลออกจาก รพ.รัฐ’. เข้าถึงเมื่อ 17 
 กุมภาพันธ์ 2562. เข้าถึงได้จาก https://prachatai.com/journal/2017/01/69824 

พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์. (2554). ฤาจะเป็นความทุกข์ทางสังคม (Social suffering) ?. เข้าถึงเมื่อ
 29 มีนาคม 2561. เข้าถึงได้จาก http://tpir53.blogspot.com/2011/03/social-
 suffering.html 

ภาณุ อดกลั้น. (2554). แนวคิดเกี่ยวกับความเจ็บป่วย. เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2561. เข้าถึงได้จาก 
https://www.gotoknow.org/posts/467460 

โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ . (2562). การฉายรังสี (การฉายแสง). เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2562. 
 เข้าถึงได้จาก https://www.bumrungrad.com/th/treatments/radiotherapy 

โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์. (2562). การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิด (Stem cell). เข้าถึงเมื่อ 29 
 เมษายน 2562.  เข้าถึงได้จาก https://www.bumrungrad.com/th/treatments/stem-
 cell-transplant 

โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์. (2562). การฝังแร่กัมมันตรังสี (Brachytherapy). เข้าถึงเมื่อ 29 
  เมษายน 2562. เข้าถึงไดจ้าก https://www.bumrungrad.com/th/ 
 treatments/brachytherapy-prostate-cancer 

สมพิศ ศรีนาค. (2560). ท าความรู้จักกับ “ความจน”. เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2562. เข้าถึงได้จาก
 https://www.thairath.co.th/content/1155918 

สมาฉันท์ พุทธจักร. (2560). อะไรท าให้โรงพยาบาลขาดแคลน. เข้าถึงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2562. 
 เข้าถึงได้จาก https://isaanrecord.com/2017/11/07/toon-bodyslam/?fbclid=
 IwAR2oLEzBZ1KluYUqhtO4RLC9LvjGUYJxIHgdVnqgPrflSv-3BEf-T0VGYLs 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. กลุ่มโรค NCDs. (2561). เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม
 2561. เข้าถึงได้จาก http://www.thaihealth.or.th/microsite/categories/5/ncds

https://prachatai.com/journal/
https://prachatai.com/journal/2017/01/69824
http://tpir53.blogspot.com/2011/03/social-
http://tpir53.blogspot.com/2011/03/social-
https://www.gotoknow.org/posts/467460
https://www.bumrungrad.com/th/treatments/radiotherapy
https://www.bumrungrad.com/th/treatments/stem-
https://www.bumrungrad.com/th/treatments/stem-
https://www.bumrungrad.com/th/%09%09treatments/brachytherapy-prostate-cancer
https://www.bumrungrad.com/th/%09%09treatments/brachytherapy-prostate-cancer
https://isaanrecord.com/2017/11/07/toon-
http://www.thaihealth.or.th/microsite/categories/5/ncds%09/2/173/176%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%25%09E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84+NCDs.html


108 
 

   
 

 /2/173/176%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%
 E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84+NCDs.html 

ส านักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย. (2552). ปัญหาสุขภาพคนไทยและระบบบริการ 
สุขภาพ. เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2561. เข้าถึงได้จาก http://www.hisro.or.th/main/? 
name=knowledge&file=readknowledge&id=19 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข. (2558). จ านวนและอัตราตายต่อประชากร
 100,000 คน จ าแนกตามสาเหตุที่ส าคัญ ปี พ.ศ. 2537 - 2559 รายปี. เข้าถึงเมื่อ 5 
 พฤษภาคม 2561. เข้าถึงได้จาก http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_
 Final.aspx?reportid=367& template=1R2C&yeartype=M&subcatid=15 

สุรีรัตน์ ตรีมรรคา. (2559). ผู้ป่วยล้น รพ. ก าลังคนสุขภาพก็งานล้นมือ กระจายอ านาจเป็นค าตอบ
 ได้หรือไม่? โดย สุรีรัตน์ ตรีมรรคา. เข้าถึงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2562. เข้าถึงได้จาก
 https://www.matichon.co.th/columnists/news_186586?fbclid=
 IwAR3BOvHJIt7qnm- 

Chula cancer. (2559). การรักษาอาการปวดจากโรคมะเร็ง. เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2561.  
เข้าถึงได้จาก https://www.chulacancer.net/patient-list.php?gid=45  

MGRonline. (2562). ค่าครองชีพเมืองกรุงแพงสุดเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน. เข้าถึงเมื่อ 17 
 กุมภาพันธ์ 2562. เข้าถึงได้จาก https://mgronline.com/uptodate/detail/
 9620000009097 

Plangsak Saengpom. (2554). วิจารณ์หนังสือ ชุมชนกับการปกครองชีวญาณ: กลุ่มผู้ติดเชื้อเอช
 ไอวีในภาคเหนือของไทย”. เข้าถึงเมื่อ 11 พฤษภาคม 2561. เข้าถึงได้จาก  
 https://www.gotoknow.org/posts/453914 

TCIJ. (2560). เพิ่มงบ 30 บาทรักษาทุกโรค เฉลี่ยรายหัว 3,197 บาท. เข้าถึงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์
 2562. เข้าถึงได้จาก https://www.tcijthai.com/news/2017/04/current/6803
 oc4MWv3jJfvwl8WImujKZWXbcfWZRfUphNcurgCjWnLo 

THE ISAAN RECORD. (2560). โรงพยาบาลชุมชนต้องท ามากกว่าการรักษา. เข้าถึงเมื่อ 17 
 กุมภาพันธ์ 2562. เข้าถึงได้จาก https://isaanrecord.com/2017/03/17/community-
 hospital-kitipumi/ 

http://www.thaihealth.or.th/microsite/categories/5/ncds%09/2/173/176%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%25%09E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84+NCDs.html
http://www.thaihealth.or.th/microsite/categories/5/ncds%09/2/173/176%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%25%09E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84+NCDs.html
http://www.hisro.or.th/main/?%20name=know
http://www.hisro.or.th/main/?%20name=know
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_
https://www.matichon.co.th/columnists/news_186586?fbclid=%09IwAR3BOvHJIt7qnm-
https://www.matichon.co.th/columnists/news_186586?fbclid=%09IwAR3BOvHJIt7qnm-
https://www.chulacancer.net/patient-list.php?gid=45
https://mgronline.com/uptodate/detail/
https://mgronline.com/uptodate/detail/
https://www.gotoknow.org/
https://www.tcijthai.com/news/2017/04/current/6803
https://www.tcijthai.com/news/2017/04/current/6803
https://isaanrecord.com/2017/03/17/community-%09hospital-kitipumi/
https://isaanrecord.com/2017/03/17/community-%09hospital-kitipumi/


109 
 

   
 

Wattanosoth Cancer Hospital. (2557). Cancer Care Excellence / Centers & Clinics.
 เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จากhttps://ww2.bangkokhospital.com/ 
 wattanosoth/web/th/site/cancer_care_excellence/detail/48 

 

 

สัมภาษณ์ 

จ าปา (นามสมมติ). (2561). ผู้ป่วย. สัมภาษณ์, 18 กรกฎาคม 

จินดา (นามสมมติ). (2562). ผู้ป่วย. สัมภาษณ์, 18 ธันวาคม  

จุฑา (นามสมมติ). (2561). ผู้ป่วย. สัมภาษณ์, 18 กรกฎาคม  

ชัย (นามสมมติ). (2561). ผู้ป่วย. สัมภาษณ์, 14 ธันวาคม 

ไพร (นามสมมติ). (2562). ผู้ป่วย. สัมภาษณ์, 23 มกราคม 

ไพรัช (นามสมมติ). (2561). ผู้ป่วย. สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 

วันดี (นามสมมติ). (2561). ผูป้่วย. สัมภาษณ์, 17 กรกฎาคม 

ศรีดา (นามสมมติ). (2561). ผู้ป่วย. สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม 

สมชาย (นามสมมติ). (2561). ญาติผู้ป่วย. สัมภาษณ์, 21 ธนัวาคม 

สมวงษ์ อุไรวัฒนา. (2562). รองผู้อ านวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์. สัมภาษณ์, 3 เมษายน 

สาธิต (นามสมมติ). (2561). ผู้ป่วย. สัมภาษณ์, 21 ธันวาคม 

สาวินี (นามสมมติ). (2561). ผู้ป่วย. สัมภาษณ์, 18 ธันวาคม 

สายใย (นามสมมติ). (2561). ผู้ป่วย. สัมภาษณ์, 18 ธันวาคม 

ส าไร (นามสมมติ). (2562). ผูป้่วย. สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์  

สุนทรี (นามสมมติ). (2561). ผู้ป่วย. สัมภาษณ์, 21 ธันวาคม 

อ าไพ (นามสมมติ). (2561). ญาติผู้ป่วย. สัมภาษณ์, 14 สิงหาคม  

 

 



110 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 



111 
 

   
 

 



112 
 

   
 

 



113 
 

   
 

 



114 
 

   
 

 

 

 

 



115 
 

   
 

ข้อมูลทั่วไป 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชตั้งอยู่ ณ เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสาย
ไหม กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยบริการทางการแพทย์ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เริ่มแรกมีการ
ก่อตั้งเป็นหมวดพยาบาล สังกัดหน่วยบินทหารบก ให้บริการทางการแพทย์ของกองก าลังทางอากาศ 
ซึ่งเป็นเพียงเรือนไม้ชั้นเดียวเป็นที่ให้การดูแลผู้ป่วยและต้องย้ายต าแหน่งที่ตั้งไปหลายแห่ง เนื่องด้วย
สงครามมหาเอเชียบูรพา จนกระทั่ง พ.ศ.2484 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
(รัชกาลที่ 8) ได้พระราชทานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จ านวน 30,000 บาท เพ่ือซื้อที่ดินส าหรับ
ก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลทหารอากาศ ณ ที่ตั้งในปัจจุบัน ต่อมาจึงเลื่อนฐานะเป็นโรงพยาบาลทหาร
อากาศ โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกรมแพทย์ทหารอากาศ หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระราชทานพระนามาภิไธยให้เป็นชื่อโรงพยาบาลว่า  ‘ภูมิพลอดุลยเดช’ 
โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2492 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการ
พัฒนาด้านการรักษาพยาบาล ระบบงาน สถานที่ และบุคลการอย่างต่อเนื่อง  

ต่อมาในปีพ.ศ.2522 ได้มีการสร้างอาคารหลังใหม่เพ่ิมและได้รับชื่อพระราชทานจากรัชกาลที่ 
9 ว่า ‘คุ้มเกล้าฯ’ เวลาผ่านไปท าให้มีผู้มารับบริการมากข้ึน ท าให้สถานที่เริ่มคับแคบและไม่สะดวกแก่
การบริการ จึงได้ริเริ่มโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพบรม
ราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยได้รับนามพระราชทานอาคารนี้ว่า ‘คุ้มเกศ’ ซึ่งเริ่มเปิด
ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกได้อย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 (อาคารศูนย์มะเร็ง, 
2560: 16-21) ทั้งนี้ปัจจุบันระบบการท างานภายในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชมีการแบ่งส่วน
ราชการ ออกเป็นหน่วยต่างๆ ดังนี้ 

· กองอายุรกรรม · กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก 
· กองศัลยกรรม · กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด 
· กองสูตินรีกรรม · กองรังสีกรรม 
· กองแพทยศาสตรศึกษา · กองทันตกรรม 
· กองกุมารเวชกรรม · กองเภสัชกรรม 
· กองออโธปิดิกส์ · กองพยาธิวิทยา 
· กองจักษุกรรม · กองการพยาบาล 
· กองโสต ศอ นาสิกกรรม · กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
· กองแพทย์ศาสตร์ศึกษา · ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
· คลินิกฝังเข็ม · แผนกวิศวกรการแพทย์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
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· แผนกทะเบียนเวชสถิติ · ส านักงานประกันสุขภาพ 
· แผนกการเงิน กองอ านวยการ · หน่วยควบคุมภายใน กองอ านวยการ 
· หน่วยประชาสัมพันธ์ กองอ านวยการ · หน่วยสังคมสงเคราะห์ กองอ านวยการ 
· หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ · หน่วยช่วยการหายใจ 
· หน่วยโภชนบ าบัด  

 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชนอกจากยังเป็นสถานรักษาพยาบาลในด้านต่างๆ แล้ว ยังเป็น

สถาบันผลิตบัณฑิตแพทย์ โดยการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิกของนิสิตแพทย์คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโครงการร่วมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-กองทัพอากาศ และ
เป็นวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศซึ่งตั้งอยู่ใกล้กันอีกด้วย และแม้ว่าโรงพยาบาลแห่งนี้จะเป็น
โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพอากาศ แต่ผู้มารับบริการส่วนใหญ่เป็นครอบครัวและประชาชนทั่วไป ทั้ง
ที่อยู่ในพื้นที่รอบๆ โรงพยาบาลและจากทุกสารทิศท่ัวประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจาก
โรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดข้างเคียง เนื่องจากโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลตติยภูมิใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอนบนที่มีศักยภาพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บ
รุนแรงหรือมีโรคเรื้อรังซับซ้อนอย่างครบวงจร จนได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ มากมาย อย่าง
การรับรองจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกระทรวงสาธารสุขให้ เป็นศูนย์ความเป็น
เลิศทางการแพทย์ 5 ด้าน ที่กระจายการให้บริการไปยังอาคารต่างๆ เพ่ือความสะดวกของผู้ป่วยและ
ญาติที่มีเพ่ิมขึ้นทุกปี ได้แก่ ศูนย์การรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษา
โรคหัวใจ ศูนย์การรักษาโรคไต ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหลอดเลือดสมอง และศูนย์การรักษาโรคมะเร็ง
ที่มีการสร้างตึกแยกออกมาเพ่ือให้มีการรักษาอย่างครบวงจรมากขึ้น (60 ปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลย
เดช, 2552: 91-243)  

ศูนย์มะเร็ง 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเป็น 1 ใน 10 ของศูนย์มะเร็งระดับชาติ ที่ได้จัดตั้งขึ้น ซึ่งศูนย์
มะเร็งทั้งหมดอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศจ านวน 3 ศูนย์ และในกรุงเทพฯ 7 ศูนย์ ซึ่งโรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดชเพียงศูนย์เดียวที่ตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร (60 ปี โรงพยาบาลภูมิ
พลอดุลยเดช, 2552: 277) 

อาคารศูนย์มะเร็งตั้งอยู่ด้านข้างของอาคารคุ้มเกล้าฯ มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กสูง 5 ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอย 7,730 ตารางเมตร ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 242 ล้านบาท ใช้เวลา
ก่อสร้าง 3 ปี 80 วัน โครงการดังกล่าวริเริ่มในพ.ศ.2551 จนด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ 25 
ธันวาคม พ.ศ.2557 อาคารแห่งนี้เริ่มเปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้เมื่อปลายปีพ.ศ. 2558 โดย
มีพิธีเปิดอาคารศูนย์มะเร็งอย่างเป็นทางการขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยมีสมเด็จพระอริ
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ยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์มะเร็งนี้ 
ซ่ึงภายในอาคารศูนย์มะเร็งประกอบไปด้วย 

ชั้นที่ 1 งานด้านรังสีรักษา ประกอบด้วย ห้องตรวจติดตามโรค ห้องฉายรังสี (จ านวน 2 ห้อง) 
ห้องเตรียมวางแผนการฉายแสงและห้องวางแร่ 

ชั้นที่ 2 งานด้านเคมีบ าบัด ประกอบด้วย ห้องตรวจติดตามโรค ห้องเตรียมสารเคมีปลอดเชื้อ 
ห้องให้สารเคมี ห้องประชุม ห้องกิจกรรมบ าบัด และห้องให้ค าปรึกษาแนะน า 

ชั้นที่ 3 งานกองบริการโลหิต ประกอบด้วย ห้องบริจาคโลหิต ห้องตรวจวิ เคราะห์
ส่วนประกอบโลหิต ห้องเตรียมโลหิต ห้องเก็บโลหิต และส่วนส านักงาน 

ชั้นที่ 4 งานกองการพยาบาล และศูนย์พัฒนาคุณภาพ ประกอบด้วยห้องปฏิบัติงาน ห้อง
ประชุมใหญ่ ห้องประชุมย่อย ห้องงานวิจัย และห้องส าหรับค้นคว้าทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ชั้นที่ 5 งานห้องสมุดและศูนย์วิทยบริการ ประกอบด้วย ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ห้องจัดท า
สื่อการสอน ห้องตัดต่อและบันทึกเสียง และห้องจัดท าสื่อการสอน 

กองทัพอากาศโดยโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชจัดสร้างอาคารศูนย์มะเร็งขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ให้บริการรักษาพยาบาลด้านโรคมะเร็งพร้อมทั้งระบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ทั้งด้าน
การตรวจวินิจฉัย ด้านรังสีรักษา ด้านเคมีบ าบัด ส าหรับผู้ป่วยทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ โดย
ให้บริการส าหรับผู้รับบริการทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นข้าราชการกองทัพอากาศ ครอบครัว และประชาชน
ทั่วไป ซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแล้ว ยังเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิชาการทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งกับนานาชาติ ฝึกอบรมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
หลายสาขาและสนับสนุนงานวิจัยทางคลินิก เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชนต่อไป  

จุดมุ่งหมายหลักของศูนย์มะเร็ง 
1. ติดตามดูแลวิธีการรักษาโรคมะเร็งทุกระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาของประเทศ 
2. ก าหนดมาตรฐานและระบบการจัดการเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย สิ่งแวดล้อม และ

บุคลากรที่ให้การดูแลรักษา 
3. ติดตามผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น ตลอดจนปัญหาการบริหารจัดการ เพ่ือ

น ามาเป็นโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้ผลการรักษาท่ีดียิ่งขึ้น 
4. ดูแลปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทั้งร่างกายและจิตใจให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างมี

คุณภาพตามความเหมาะสม 
5. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติเพื่อลดค่าใช้จ่ายของทั้งผู้ป่วยและองค์กรที่เก่ียวข้อง 
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พันธกิจ 
 ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลโรคมะเร็ง มี
หน้าที่ก าหนดแนวทางการวินิจฉัย การรักษา การพ้ืนฟู แบบองค์รวมที่มีคุณภาพ ขับเคลื่อนและ
พัฒนาการรักษาให้ทันสมัย เหมาะสม ได้ผลลัพธ์ที่ดี โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาล ภายใต้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ผู้รับบริการมีความปลอดภัยและพึงพอใจ ส่งเสริมงานวิจัยทางการแพทย์
ที่เก่ียวข้องกับโรคมะเร็ง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ขอบเขต 
ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกระบบ ครอบคลุมทั้ง

ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ทั้งที่เป็นข้าราชการกองทัพอากาศ ครอบครัว และประชาชนทั่วไป โดยทีมสห
วิชาชีพมีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาโรค ดังนี้ 

1. การตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา  
2. ด้านรังสีวินิจฉัย 
3. ด้านการผ่าตัด 
4. ด้านเคมีบ าบัด 
5. ด้านการรักษาด้วยรังสีร่วมรักษา 
6. ด้านรังสีรักษา 
7. ด้านอื่นๆ เช่น หน่วยโภชนบ าบัด เวชศาสตร์ฟื้นฟู จิตเวชบ าบัด เป็นต้น 

ข้อจ ากัด 
จาการพัฒนาทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งที่มีความซับซ้อนสูง เช่น การเปลี่ยนถ่ายไข

กระดูก การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ การรักษาด้านรังสีปรับวิถี การรักษาด้วยโปรตอน หรือรังสีอนุภาค 
จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะทางสูง และใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีการ
ลงทุนสูงมาก (อาคารศูนย์มะเร็ง, 2560: 28-37) 
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ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ป่วยมะเร็ง  

วันดี (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 53 ปี  
17 กรกฎาคม 2561 

 วันดีรักษาตัวมาเป็นเวลา 2 เดือนแล้ว ซึ่งระยะของการนัดแล้วแต่การให้ยาเคมี ถ้าหลอดเล็ก
หมอจะนัดอาทิตย์เว้นอาทิตย์ หลอดใหญ่สองอาทิตย์ครั้ง โดยหลอดเล็กใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง 
หลอดใหญ่ประมาณ 3 ชั่วโมง อาการเริ่มแรกของเธอคือซีกซ้ายอ่อนแรง ใช้การไม่ได้ เดินเซ เวลาเดิน
ไปไหนต้องอาศัยการเกาะช่วย วันดีจึงตัดสินใจไปตรวจที่คลินิกก่อนจากนั้นจึงถูกส่งตัวมาโรงพยาบาล
ภูมิพลฯ พอหมอได้ดูผลเอ็กซเรย์จึงให้เธอนอนโรงพยาบาล เพราะพบก้อนเนื้อในปอดและสมองข้าง
หลังด้านซ้าย จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้ซีกซ้ายใช้การไม่ได้ 

หากถามถึงความรู้สึกแรกเมื่อรู้ว่าตัวเองต้องป่วย วันดีบอกว่า ตกใจ เนื่องจากไม่มีญาติพ่ีน้อง
คนไหนเป็น แต่มานึกได้ว่าที่เป็นคงเพราะวันดีท างานไม่เหมือนคนอ่ืน เพราะเธอเคยท างานอยู่ใน
คลังสินค้าในสนามบินสุวรรณภูมิ ต้องขับรถและยกของเพ่ือขนถ่ายสินค้าจากรถขึ้นเครื่องบิน ซึ่ง
ในขณะที่เครื่องบินลงมาและจอดบนพ้ืนดินไม่ได้มีการดับเครื่อง เครื่องที่ติดอยู่ท าให้เธอได้รับควันจาก
ท่อไอเสียขนาดใหญ่สองท่อทั้งวัน โดยท าอยู่เป็นเวลา 10 ปี ตั้งแต่อายุไม่ถึง 40 ปี แต่เธอได้เลิกท า
อาชีพดังกล่าวเมื่อไม่นานมานี้ก่อนจะป่วย และจากนั้นอาการก็ค่อยๆ เริ่มแสดงอาการออกมามากขึ้น 
เช่น มือสั่น ลิ้นแข็ง แต่ไม่มีอาการปวดใดๆ   

การรักษาคือ การฉายแสงก่อน 10 ครั้ง ได้นอนโรงพยาบาลในช่วง 4 ครั้งแรกเพราะต้องฉาย
แสงทุกวัน 6 ครั้ง หลังจากนั้นหมอจึงให้เธอกลับบ้านเพราะกลัวติดเชื้อ แต่ยังต้องมาโรงพยาบาลทุก
วันอยู่ จากนั้นจึงให้เคมีบ าบัด ซึ่งตอนนี้นับเป็นครั้งที่ 4 แล้ว โดยทางแพทย์ยังไม่ได้ก าหนดจ านวนครั้ง
ของการให้เคมีท้ังหมด 

ในการมาโรงพยาบาลแต่ละครั้งวันดีจะมากับสามีที่คอยเป็นผู้จัดการเรื่องเอกสารในการเข้า
รับการรักษาให้เสมอ รวมถึงเวลาอยู่บ้านสามีจะเป็นคนคอยดูแล ซึ่งขั้นตอนของการมาโรงพยาบาลแต่
ละครั้งคือ เริ่มแรกจะต้องไปที่ตึกคุ้มเกล้าชั้นสอง ไปเอาใบนัดให้เคาน์เตอร์ดู รับว่าใช้สิทธิบัตรทอง ถ้า
หมอนัดเจาะเลือดก็ต้องไปเจาะเลือดก่อน แล้วเอ็กซเรย์ จากนั้นจึงมาตึกคุ้มเกศชั้น 4 รอหมอดูผล
เลือด เพื่อดูผลว่าร่างกายพร้อมรับเคมีไหม ถ้าไม่พร้อมก็ยังให้เคมีไม่ได้  

ในส่วนของปัญหาเกี่ยวกับการมาโรงพยาบาลส าหรับวันดีคือการต้องนั่งรอหมอถึง 4 ชั่วโมง 
เพ่ือรอฟังค าตอบเรื่องผลเลือด เธอจึงอยากตัดขั้นตอนนี้ออก รวมถึงการรอผลเลือดที่ต้องรอนานเป็น
สองเท่าและข้อเสนอแนะในปัญหาที่จอดรถไกลไม่สะดวกส าหรับคนที่น ารถส่วนตัวมา 
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วันดีใช้สิทธิบัตรทองในการรักษา ท าให้ค่ายาหรือค่านอนโรงพยาบาลไม่ต้องเสีย แต่จะหมด
ไปกับค่ารถเสียมากกว่า เนื่องจากบ้านของวันดีอยู่แถวลาดกระบัง ค่าเดินทางไปกลับรวมๆ ก็เกือบ 
1,000 บาท ขามา 300 บาท ขากลับอีก 400 บาท นอกจากนี้ยังมีค่าอาหาร ซึ่งเหตุผลที่ต้องมารักษา
ที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ เนื่องจากสิทธิการรักษาขึ้นกับที่นี่ เพราะเมื่อก่อนวันดีอาศัยอยู่แถวดอนเมือง
ประกอบกับท างานในสนามบิน แต่พอสนามบินย้ายไปสุวรรณภูมิ จึงเป็นเหตุจ าเป็นที่ต้องย้ายตามไป
ด้วย เลยต้องเช่าห้องอยู่แถวลาดกระบัง ทั้งนี้หากจะต้องเปลี่ยนสิทธิการรักษาไปโรงพยาบาลอ่ืนที่ใกล้
บ้าน ก็ต้องไปเปลี่ยนที่คลินิก เปลี่ยนทั้งตัวโรงพยาบาล เรียกได้ว่าเปลี่ยนสถานที่ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และ
หลากหลายขั้นตอน ซึ่งการรักษาก็ด าเนินมาถึงครึ่งทางแล้ว อีกทั้งอุปกรณ์การแพทย์ที่โรงพยาบาลภูมิ
พลฯ ก็มีครบและพร้อมกว่าโรงพยาบาลแถวลาดกระบัง เธอจึงยอมเสียค่าแท็กซี่ในการเดินทางมา
รักษาพยาบาล  

เคยบอกหมอไปว่าอย่านัดทุกวันได้ไหมแต่ก็แค่การพูดเล่นๆ เพราะตามกระบวนการรักษา
ที่เป็นขั้นตอนเลยท าให้ไม่สามารถท าแบบนั้นได้ ท าให้ช่วงที่ต้องเสียค่าเดินทางหนักที่สุดคงเป็น
ช่วงแรกๆ ที่ต้องฉายแสงทุกวัน เคยขอหมอนอนที่โรงพยาบาลเนื่องจากสามารถเบิกค่าห้องได้ แต่
หมอบอกกลัวติดเชื้อ อาทิตย์นั้นเลยหมดกับค่ารถไปราวๆ 6,000 บาท 

(วันดี (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 17 กรกฎาคม 2561)  

หากมาโรงพยาบาลวันดีจะต้องออกจากบ้านประมาณ ตี 5 มาถึงโรงพยาบาลประมาณ 6 โมง
กว่า ซึ่งวันดีเล่าว่ามีบ้านญาติอยู่แถวใกล้โรงพยาบาล ซึ่งตนเคยไปนอนตอนแรกๆ ที่เพ่ิงป่วย เป็นบ้าน
ของพ่อของสามี แต่ก็เกิดปัญหาเนื่องจากท่านอาศัยอยู่คนเดียว ประกอบกับคนสูงวัยหงุดหงิดง่าย วัน
ดีจึงมีความกังวลว่าหากพ่อสามีมาเห็นตนนอนเฉยๆ ไม่ท าอะไร ลุกเดินก็ไม่ไหว จะเกิดความรู้สึกไม่ดี
ต่อกัน ท าให้วันดีไม่สบายใจและตัดสินใจกลับไปพักที่ห้องเช่าของตัวเอง จึงเป็นการยอมเสียเงินค่า
เดินทางเพ่ือความสบายใจ   

วันดีเล่าว่าความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้นมากหลังจากที่ป่วย เนื่องจากตนเคยมีรายได้ แต่
ปัจจุบันกลับมีแต่รายจ่าย สามีก็เกษียณแล้ว ท าให้เงินส่วนใหญ่ที่ใช้ในการรักษามาจากเงินเก็บของตน 
อีกทั้งต้องลดกิจกรรมบางอย่างในการด าเนินชีวิตประจ าวันลง เช่น การไปตลาดเพราะเมื่อก่อนตอนที่
ออกจากงานสนามบินมา เธอได้ออกมาขายของ ท าสลัดขาย ท าให้ต้องไปจ่ายตลาดตอนเช้าอยู่เสมอ 
แตต่อนนี้สามีต้องกลายมาเป็นคนท าอาหารให้และเธอได้แต่อยู่ในบ้านกับโรงพยาบาลเท่านั้น 

ทั้งนี้นอกจากผลกระทบทางด้านร่างกายที่ท าให้วันดีต้องอยู่แต่บ้านแล้ว ยังมีผลกระทบ
ทางด้านจิตใจที่ไม่ค่อยดีนัก  
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คนเคยปกติแต่พอป่วยก็ต้องออกจากงานและมานอนอยู่บ้านเฉยๆ ไปไหนไม่ได้ เวลาเดิน
ต้องหาที่เกาะหรือเรียกคนช่วย โดยเฉพาะตอนดึกๆ อยากเข้าห้องน้ าต้องรบกวนสามีเกือบทุกครั้ง 
แต่กิจวัตรบางอย่างเราก็สามารถท าเองได้อย่างการอาบน้ า บางอย่างก็พยายามท าได้ด้วยตัวเองอยู่ 
ท าให้หลายครั้งก็มีช่วงเวลาที่ท้อแท้ แต่ก็มีวิธีการแก้อยู่ ด้วยการหาของกินและมีแมวคอยแก้เหงา 
ประกอบกับมีก าลังใจดี จากญาติๆ แม่ พี่สาว น้อง ที่คอยมาเยี่ยมเยียนและซื้อของกินมาให้อยู่
เร่ือยๆ 

(วันดี (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 17 กรกฎาคม 2561)  
 
จ าปา (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 59 ปี   
18 กรกฎาคม 2561 

จ าปาเริ่มป่วยตั้งแต่อายุ 58 ปี ปัจจุบันอายุ 59 ปี โดยเริ่มแรกเธอมีอาการประจ าเดือนมา
มากและนานเกิน 2 อาทิตย์ บางวันออกเป็นก้อนลิ่มเลือด ซึ่งเธอไม่ได้ตกใจอะไรแต่รู้สึกร าคาญ
มากกว่า ท าให้ระยะแรกนั้นเธอสงสัยว่าตนอาจเป็นมะเร็งเม็ดเลือด จนวันหนึ่งประจ าเดือนมาเยอะ
มากและจ าปาเกิดอาการน็อคในห้องน้ าแต่ดีที่พ่ีสาวมาเห็นจึงพาเธอมาส่งโรงพยาบาล เข้าห้องฉุกเฉิน 
แพทย์ถามอาการ ต่อด้วยการให้เลือด 12 ขวด จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการผ่าตัดที่เยื่อบุโพรงมดลูก 
นอนพักฟ้ืนอยู่ 3 วัน 4 คืน เมื่อดีขึ้นเธอจึงกลับบ้านและกลับมาเข้าคอร์สเคมีบ าบัดที่โรงพยาบาลภูมิ
พลฯ ตามหมอนัด 6 รอบ ซ่ึง 2 อาทิตย์จะมาท ี

จ าปาเล่าว่าตอนนั้นไม่คิดว่าจากห้องฉุกเฉินจะต้องไปพักฟื้นที่ชั้น 7 ได้ เพราะคิดว่าคงได้กลับ
บ้านไม่ได้เป็นอะไรหนักมากมายและไม่คิดว่าต้องมารอผ่าตัด แต่ส่วนตัวไม่ได้รู้สึกกลัวเพราะเธอเคย
ผ่าตัดแขนมาก่อน เนื่องจากประสบอุบัติเหตุที่โรงงาน จนกระดูกแตกต้องใส่เหล็ก เหตุเกิดจากที่เธอ
เข็นพัดลมไปเก็บ และเกิดความผิดพลาดจนพัดลมล้มทับ แต่ดีที่โรงงานรักษาให้ฟรี เธอจึงค่อนข้างชิน
กับประสบการณ์ชีวิตที่เสี่ยงๆ ทั้งนี้จ าปาสงสัยว่าเหตุปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ตนเป็นมะเร็งมาจากการที่เธอ
เคยท าอาชีพเกี่ยวกับสีย้อมพรม ซึ่งไม่มีการปิดจมูก ท าให้รับสารเคมีจากสีอยู่ทุกวันเป็นเวลา 30 กว่า
ปี แต่ทั้งนี้จ าปาได้เกษียณจากงานดังกล่าวก่อนและค่อยมาป่วยหลังจากนั้น 

ปัญหาในโรงพยาบาลที่จ าปาเคยพบเจอคือความสับสนในขั้นตอนภายในโรงพยาบาล 
เนื่องจากตอนแรกท่ีเธอยังไม่แน่ใจว่าเป็นอะไร จึงมาตรวจที่แผนกอายุรแพทย์ แต่ใบนัดขึ้นมาห้องเคมี
บ าบัด ประกอบกับตอนนั้นเธออยู่คนเดียวเพราะพ่ีสาวต้องไปท างาน จ าปานั่งอยู่คนเดียวจึงไม่รู้ว่า
หมอเรียกหรือเปล่า จนพ่ีสาวมาถึงบ่ายโมงจึงได้รู้ว่าหมอตามให้มาห้องเคมีบ าบัดและเดินเรื่องอยู่
จนถึงเย็น จึงเป็นความสับสนในช่วงแรกที่ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลและไม่รู้ว่าห้องเคมีอยู่ไหน ท าให้ เธอ
ต้องนั่งรออยู่แผนกอายุรแพทย์ครึ่งวัน ไม่มีใครมาแนะน าหรือช่วยเหลือเนื่องจากส่วนใหญ่ผู้คนก็ต่าง
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รอคิว รวมถึงปัญหาเรื่องการขอสิทธิที่ใช้เวลาในการส่งสิทธินานและนอกจากปัญหาในข้างต้นแล้ว
ปัญหาที่ส าคัญของจ าปาอีกประการคือเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่พอใช้  

ในเร่ืองของค่ารักษาทางโรงพยาบาลได้ให้เงินช่วยเหลือ และบางส่วนมากจากเงินเก็บบวก
กับเงินเดือนของพี่สาวที่พอช่วยได้บ้าง บางครั้งต้องยืมน้องชายในช่วงที่ต้องเอ็กซเรย์หรือใช้เงิน
เยอะ แต่จะยืมเฉพาะที่ไม่มีจริงๆ เพราะเกรงใจ น้องชายก็มีภาระใช้จ่ายเช่นกัน พอเงินบ านาญออก
ค่อยเอามาใช้คืนน้องชาย เงินบ านาญ 2,300 บาท เป็นของบริษัท ค่าแรงค่อนข้างถูก เราก็ใช้จ่าย
ในลักษณะของเงินหมุนไปเรื่อยๆ แต่โชคดีมีสิทธิ 30 บาท ช่วยแบ่งเบาเรื่องค่ารักษาอยู่ได้
พอสมควร 

(จ าปา (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 18 กรกฎาคม 2561)  

ท าให้ภาระหนักของจ าปาจึงเป็นเรื่องของค่าเดินทางมากกว่าเนื่องจากจ าปาอาศัยอยู่แถบ
ชานเมือง แถวดอนเมืองที่ติดกับปทุมธานี ไปทางหมู่บ้านเปรมประชา ออกทางนานาการ์เด้น ซึ่ง
บริเวณนั้นถนนไม่ค่อยดี ขรุขระ เปลี่ยว ไม่มีรถเมล์ผ่าน จึงท าให้ต้องจ้างรถรับจ้างเที่ยวละ 100-200 
บาท เป็นคนรู้จักในซอย ขับจากบ้านถึงโรงพยาบาล ส่วนขากลับนั่งรถเมล์และต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
อีก 40 บาท สอบถามเพ่ิมเติมทราบว่าถนนบริเวณนั้นแถบหนึ่งเป็นทางรถ อีกแถบจะเป็นหมู่บ้านขึ้น 
อบต.หมู่บ้านให้รถสิบล้อผ่านได้เพ่ือก่อสร้างโครงการบางอย่าง เนื่องจากมีผลประโยชน์ร่วมกัน จึงท า
ให้ถนนเสียอีกทั้งเสียงสิบล้อวิ่งทั้งคืน แต่ตอนนี้สร้างเสร็จแล้วและสิบล้อไม่มาวิ่ง แต่ก็ได้ทิ้งร่องรอย
ความเสียหายไว้บนถนน ซึ่งปัจจุบันทางอบต. ยังไม่มีการด าเนินการซ่อมถนนเสียที โดยส่วนตัวจ าปา
คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องงบประมาณบวกกับความล่าช้าไม่ใส่ใจของภาครัฐ เนื่องจากมีการติดป้าย
ซ่อมถนนเป็นเวลาประมาณ 2-3 เดือนแล้ว แต่ก็เห็นเพียงการเอาหินมาปิดหลุมเท่านั้น ไม่มีการลาด
ยางให้เรียบร้อย จ าปากล่าวว่าถ้าหากทางถนนดีขึ้นก็จะท าให้ค่าใช้จ่ายน้อยลง เนื่องจากถนนไม่ดี
ส่งผลให้พวกรถรับจ้างได้โอกาสในการเรียกค่ารถแพง ช่วงหนึ่งของถนนก็คิดตั้ง 20 บาท อีกท้ังช่วง 6 
โมงเย็น แท็กซี่ก็ไม่ค่อยเข้า เพราะถนนไม่ดีและมืดเนื่องจากไฟถนนไม่มี  

ในช่วงที่จ าปาต้องอยู่บ้านก็สามารถด าเนินชีวิตได้ค่อนข้างปกติและพอช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่ง
ทางบ้านของจ าปานั้นอยู่กัน 4 คน มีจ าปา พ่ีสาว 2 คน และหลาน ซึ่งจ าปาได้รับก าลังใจจากทาง
ครอบครัว รวมถึงญาติฝ่ายอื่นที่จะแวะมาเยี่ยมและซื้อของมาให้เป็นช่วงๆ โดยมีพ่ีสาวช่วยดูแลและพา
เธอมาโรงพยาบาลตลอด 

ในเรื่องของผลกระทบจากการรักษาถ้าเป็นทางร่างกาย จะเป็นอาการอาเจียนจนถึงขั้นต้อง
กลับมาห้องฉุกเฉินอีกรอบเพ่ือมาให้สารอาหารเพ่ิม บวกกับยาแก้อาเจียน แต่บางครั้งก็เอาไม่อยู่ 
ระยะหลังจ าปาจึงหาวิธีจัดการกับภาวะอาเจียนด้วยการหาของเปรี้ยวทาน เช่น น้ าอุ่นผสมมะนาว
หรือมะขามเปียก แต่จะไม่กินเกลือและของทะเล ของหมักดอง ปลาร้า หน่อไม้ ส่วนใหญ่ เธอจะกิน
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สมุนไพร จะท าเมนูอาหารที่ทานได้หลายคนอย่างพวกต้มย าปลา ผัดหมี่ เพราะจะได้ประหยัดเรื่อง
ค่าใช้จ่ายไปในตัว แต่การป่วยก็มีผลต่อทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปของจ าปาอีกด้วย คือ การเป็นคนขี้
สงสารและชอบท าบุญมากข้ึน  

ถึงแม้จะฐานะไม่ดี รายได้น้อย แต่ก็ต้องสู้มัน เผื่อมีโอกาสอยากจะซื้อลอตเตอรี่น าเงินที่
ได้มาบริจาคให้โรงพยาบาล เพื่อคืนค่ารักษาที่โรงพยาบาลได้ช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ อยากคืนให้เขา
ให้ไปรักษาผู้ป่วยคนอ่ืนต่อ สักวันเราต้องมีเงินช่วยตอบแทนเขา  ถ้าหายก็อยากไปปั่นจักรยาน
มาราธอน แต่ตอนนี้คงเป็นเพียงความคิดเท่านั้น 

(จ าปา (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 18 กรกฎาคม 2561) 

ในส่วนของก าหนดการรักษานั้นจ าปาได้ให้เคมีครบคอร์สแล้ว รอฝังแร่อีก 3 วัน ประกอบกับ
การฉายแสงอีก 25 รอบ 25 วันติดต่อกันจันทร์ถึงศุกร์ ภาระค่าเดินทางไป-กลับทั้ง 25 วันนี้จึงเป็น
เรื่องน่าหนักใจส าหรับจ าปา 
 

ชัย (นามสมมติ) เพศชาย อายุ 35 ปี 
24 กรกฎาคม 2561 

อาการเริ่มแรกของชัยคือมีไข้ขึ้นตอนเย็นทุกวัน มีตุ่มบวมที่คอ จึงมาโรงพยาบาลเอาชิ้นเนื้อ
ไปตรวจ รอผลอยู่ 15 วัน ระหว่างนั้นชัยได้กลับบ้านทานยาแก้ปวดปกติ พอผลตรวจออกจึงทราบว่า
เป็นมะเร็งต่อมน้ าเหลือง จึงเข้าคอร์สท าเคมีบ าบัด ให้อยู่ 8 ครั้ง ประมาณ 8 เดือน เดือนละครั้ง 
ตอนนี้ครั้งที่ 16 อยู่ครอสที่ 3 โดยการมาโรงพยาบาลของชัยถ้ามาให้เคมีหมอจะนัดเดือนละครั้ง แต่
ถ้าเป็นการมาหาหมอ ตรวจเลือด จะต้องมาอาทิตย์ละครั้ง แต่ในส่วนของอาการตอนนี้เริ่มดีขึ้น คอยุบ
ลง แต่พอระยะเวลาของการให้เคมีห่างเป็นเดือนก็อาจท าให้ตุ่มที่คอโตขึ้นบ้างหรืออาจมีตุ่มใหม่เกิดข้ึน 
จึงต้องรักษาตามอาการ ไม่รู้ว่าจะหายเมื่อไร ซึ่งระยะเวลาของการรักษาถึงตอนนี้ก็เข้าปีที่สองแล้ว ชัย
จึงต้องท าใจให้ชินถึงแม้จะต้องเดินทางมารักษาคนเดียวก็ตาม  

ความรู้สึกของชัยเมื่อรู้ว่าตนเองป่วยเป็นมะเร็งคือ ตกใจ แต่ภายหลังเริ่มท าใจได้ ทั้งนี้
ผลกระทบจากการให้เคมีท าให้ชัยผมร่วง ต้องทานอาหารตามแพทย์สั่ง นั่นคืออาหารประเภทปรุงสุก
ใหม่ งดทานของหมักดอง ปัจจุบันชัยอาศัยอยู่กับพ่อ แม่ และน้องชาย ที่ธัญญบุรีคลอง 3 เวลาอยู่
บ้านจะไม่มีคนดูแลแต่มีแม่บ้านที่คอยท างานบ้าน ชัยยังสามารถเดินทางได้ด้วยตัวเองและใช้ชีวิตได้
ปกติได้บางส่วน เช่นเดียวกับเวลามาโรงพยาบาลชัยจะมาคนเดียว มีครั้งหนึ่งที่ต้องนอนโรงพยาบาล
เพ่ือเข้าคอร์สเคมีหนึ่งอาทิตย์ก็ไม่มีคนเฝ้า แต่จะเป็นการมาเยี่ยมเสียส่วนใหญ่ 
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ชัยใช้สิทธิการรักษาใช้เป็นสิทธิ 30 บาท ซึ่งปัจจุบันชัยไม่ได้ท างานแล้ว เนื่องจากต้องมาให้ยา
เคมีทุกอาทิตย์ เมื่อก่อนชัยท างานอยู่ที่บริษัทกู๊ดเยียร์เกี่ยวกับยางรถยนต์ พอทราบว่าป่วยเลยต้อง
ลาออกมาเนื่องจากอาการของโรคส่งผลให้มีไข้ขึ้นทุกวัน รวมถึงผลข้างเคียงอ่ืนๆ อย่างต่อมน้ าลาย
กลายเป็นน้ าหนอง โดยตอนนี้มีพ่อของชัยต้องท างานอยู่คนเดียว ท าให้ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่พ่อกับแม่
ของเขาจะช่วยกันออกทั้ง ค่ารถ ค่ารักษาพยาบาล หรือหนี้สินอ่ืนๆ อีกทั้งชัยยังได้น าเงินที่ได้จากการ
ขายรถตัวเองมาใช้ร่วมด้วย  

ชัยเล่าว่าผลกระทบของการป่วยเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหาทางครอบครัว เนื่องจากเขา
ต้องเลิกกับแฟนคนล่าสุด เพราะไม่รู้ว่าโรคท่ีเป็นอยู่จะหายเมื่อไร อีกท้ังตนไม่สามารถท างานได้ ได้แต่
เข้าโรงพยาบาล อีกท้ังท าให้ต้องมีการตกลงร่วมกันกับภรรยาเก่าให้ทางนั้นเป็นฝ่ายดูแลลูก และน าลูก
ไปอยู่ด้วยที่บึงกาฬ เพราะทางชัยไม่สามารถอยู่กับลูกได้เนื่องจากต้องให้ยาเคมี ซึ่งอาจท าให้เกิด
อาการแพ้ โดยเฉพาะกับเด็กและผู้สูงอายุ แต่ชัยก็ยังได้สิทธิการปกครองลูกร่วมกันและต้องช่วย
ค่าใช้จ่ายดูแลลูกในบางส่วนอยู่ 

ด้วยความที่บ้านอยู่ไกลจากโรงพยาบาลและชัยจะมาโรงพยาบาลโดยแท็กซี่ท าให้เขาต้องเสีย
ค่ารถค่อนข้างสูง วันละเกือบ 500 บาท ซึ่งต้องออกจากบ้านประมาณ ตี 5 ครึ่ง ถึงโรงพยาบาล
ประมาณ 7 โมงกว่า ขึ้นอยู่กับว่ารถติดหรือไม่ติด แต่ในความเป็นจริงรถติดทุกวัน ขั้นตอนของการเข้า
รับการรักษาชัยเล่าว่า ขั้นแรกคือต้องไปยื่นใบส่งตัวที่ตรวจสอบสิทธิ์ ถ้าหมอนัดเจาะเลือดก็ไปเจาะ
เลือดที่ตึกคุ้มเกศและย้อนมาที่ตึกคุ้มเกล้า ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะได้พบหมอ บางทีอาจยาวไป
ถึงบ่ายโมงกว่า  

นอกจากนี้ชัยยังต้องพบเจอกับปัญหาการใช้สิทธิ ที่ต้องเดินทางไปมาถึง 3 โรงพยาบาล 
เนื่องจากตอนแรกสิทธิ 30 บาท ขึ้นอยู่ที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จากนั้นจึงถูกส่งตัวมาท่ีโรงพยาบาล
ภูมิพลฯ แต่พอท า CT Scan ที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ นั้นล่าช้าเพราะคิวมีจ านวนมาก การท า CT Scan 
ที่นี่ต้องจองเป็นเดือน แต่หมออยากได้ผล CT ภายในอาทิตย์หน้า ชัยจึงถูกแนะน าให้ไปท าที่อ่ืน ทาง
โรงพยาบาลภูมิพลฯ เลยท าใบส่งตัวให้แต่ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ไม่มีเครื่อง CT Scan เลย
ต้องไปที่โรงพยาบาลปทุมเวชรอผล 2-3 วัน ซึ่งโอกาสการท า CT Scan นั้นมีบ่อยเพราะเมื่อให้เคมี
ครบ 3 ครั้ง ชัยต้องไปตรวจร่างกายและท า CT Scan จากนั้นจึงน าผลมาให้หมอที่โรงพยาบาลภูมิพล
ฯ ซึ่งล่าสุดโรงพยาบาลปทุมเวชได้ย้ายเครื่อง CT Scan มาที่โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส 
บริเวณใกล้เคียงกัน ท าให้เขาต้องนั่งแท็กซี่วนไปมาอยู่เสมอ 

โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งคนเยอะมาก และพอไปที่คนเยอะๆ เราก็จะเกิดความท้อ ประกอบ
กับมีแต่คนสูงอายุ ที่นั่งไม่ค่อยมี บางทีก็นั่งกับพื้น บางทีก็เคยเจอปัญหาของการสั่งยาไม่ครบและ
พอสั่งเพิ่มยากลับมาส่งไม่ทันเที่ยง จึงท าให้ในอาทิตย์นั้นต้องมาให้ยาอีกวันรวมเป็นสี่วัน จึงอยากให้
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ปรับปรุงเร่ืองบุคลากร โดยเฉพาะเร่ืองของการออกใบสั่งยาที่ควรออกให้ครบ เนื่องจากข้ันตอนของ
การรับยามันไม่ง่ายเลย ต้องเดินไปเอายาที่ชั้นหนึ่ง พอมาอีกที่บอกเอกสารไม่ครบ ก็ต้องเดิน
กลับไปกลับมาอยู่หลายรอบ ท าให้เสียเวลาไปเปล่าๆ โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ ที่เกิดความสับสน 
เพราะโรงพยาบาลมีหลายตึก ซึ่งสอบถามเจ้าหน้าที่บอกเดินตามเส้น ซึ่งเป็นการแนะน าที่ไม่ชัดเจน 
เราก็มาคนเดียวด้วย ท าให้เดินวนไปมาอยู่หลายรอบ ย้อนไปมาอยู่ 3 ตึก แทบจะเป็นลม จน
บางครั้งก็มีช่วงที่หลังให้ยาแล้วไม่ไหว ก็ต้องนั่งพักอยู่หน้าลิฟต์บ้าง โซฟาบ้าง จนกว่าจะไหว 

(ชัย (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 24 กรกฎาคม 2561)  
14 ธันวาคม 2561 

วันนี้ชัยมารอฟังผลตรวจชิ้นเนื้อ ซ่ึงเป็นการตรวจชิ้นเนื้อรอบทีส่อง แต่พอมาถึงหมอบอกต้อง
รอผลออกจริงๆ อาทิตย์หน้า ( 21 ธ.ค. 61) วันนี้เลยเป็นการมาพบหมอตามนัดเท่านั้น ซึ่งสาเหตุของ
การต้องตรวจชิ้นเนื้อคือทางทีมแพทย์ยังไม่แน่ใจว่าเป็นเชื้อชนิดไหน แต่มีเหตุต้องเลื่อนไปอีก
เนื่องจากมีกระบวนการที่ซับซ้อน ผู้ศึกษาจึงถามถึงการตรวจชิ้นเนื้อรอบแรก ซึ่งชัยตอบว่าได้ผลตรวจ
เร็วกว่าเพราะตรวจที่โรงพยาบาลภัทร ธนบุรี แต่ครั้งที่สองนี้รอผลเพียง 15 วัน ในส่วนของการรอ
เพ่ือให้ได้ตรวจชิ้นเนื้อความจริงก็มีจองคิว แต่ทางโรงพยาบาลลัดคิวให้ได้เหลือ 2 วันจึงได้ผ่าเร็ว  

ทั้งนี้ความรู้สึกในการรอผลชิ้นเนื้อแต่ละรอบของชัยแตกต่างกัน เพราะรอบแรกชัยยังพอมี
ความหวังเนื่องจากมียารักษา แต่พอรอบสองหมอบอกยังไม่รู้และบอกกับชัยว่า อาจต้องส่งตัวเขาไป
โรงพยาบาลรามาธิบดี เพราะยาเคมีที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ ชัยได้รับหมดทุกสูตรแล้วมันก็ไม่ตอบสนอง 
เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นตัวไหน ชัยคิดว่าอาจกลายพันธุ์เป็นตัวใหม่ เนื่องจากให้เคมีไปเกือบยี่สิบครั้งแล้ว
ไม่หาย เพราะถ้าเป็นตัวเก่ามันจะยุบและตอบสนองต่อยาเคมี แต่เชื้อตัวนี้มีแต่จะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ หมอ
เลยบอกให้เขาลองไปโรงพยาบาลรามาฯ และจะท าใบส่งตัวไปให้เผื่อมียาจากต่างประเทศเข้ามา ท า
ให้ตอนนี้ชัยรู้สึกท้อมากขึ้น 

รู้สึกท้อนะมันเป็นความหวังแบบล้มๆ แล้งๆ รักษามา 2 ปีกว่าแล้ว แล้วเพิ่งจะมาผ่าใหม่
หมอก็บอกไม่มียา แล้วบอกให้ลองย้ายโรงพยาบาลลองยาตัวใหม่ เลยไม่อยากหวังในใจแล้ว อีกทั้ง
ไม่อยากหวังว่าจะมียารักษาใหม่ ต้องรอตัวยาจากต่างประเทศมาอีก  

(ชัย (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 14 ธันวาคม 2561)  

ชัยไม่เคยรักษาที่โรงพยาบาลรามาฯ มาก่อน เพราะในชีวิตของเขาได้แต่รักษาในโรงพยาบาล
แถวใกล้ที่พักอาศัยมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว ชัยคิดว่าหากไปรักษาที่ใหม่จะท าให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ต้องเพ่ิมข้ึนเพราะระยะทางไกลกว่าเดิม  

ตอนนี้หยุดให้เคมีแล้ว เพราะให้มาหมดแล้ว ให้มาเกือบ 20 ครั้ง อาการเหมือนเดิมคือ ไข้
ขึ้น คอบวม พอกดตรงก้อนขั้วปอดหัวใจ มันก็โตขึ้นเรื่อยๆ มีไข้อยู่ตลอดต้องกินยาทุก 4-5 ชั่วโมง 
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และพอหมดฤทธิ์ยาไข้ก็ขึ้นอีก วันหนึ่งกินยาไม่ต่ ากว่า 10 เม็ด เฉพาะไทลินอลหรือยาแก้ไข้ก็วันละ 
8 เม็ด อีกทั้งยาฆ่าเชื้อ ยานอนหลับ ยาระบาย ยาปฏิชีวนะ รวมแล้วสิบกว่าเม็ด และต้องกินกว่ายา
จะหมดตามหมอสั่ง ในส่วนของอาการปวดจะปวดตอนกลางคืนตั้งแต่ 5 โมงเย็นขึ้นไป จะปวดตรง
หน้าอกกับหัวใจเลยต้องกินยาสเตียรอยด์ (เพนนิสโซโลน) 20 เม็ดต่อวัน ยานี้ท าให้นอนไม่หลับแต่
หายปวด และช่วงนี้เพิ่งจะปวดได้อาทิตย์หนึ่ง เวลาปวดหายใจไม่ค่อยออกและไอแต่ไม่ปวดมากๆ 
เท่าช่วง 2 ปีที่แล้ว จึงพอทนได้อยู่  

(ชัย (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 14 ธันวาคม 2561) 

ตอนนี้ชัยไม่คิดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นและเริ่มเกิดความรู้สึกท้อ ซึ่งทางแพทย์ก็ไม่ได้บอกวิธี
หรือไม่รู้วิธีรักษาที่หายขาดให้กับเขาได้ แต่เขาพอหาข้อมูลเพ่ิมเติมมาบ้างในการท าเสต็มเซลล์(stem 
cell)15 แต่การรักษาแบบดังกล่าวต้องท าเฉพาะจุด แต่กรณีของชัยไม่ใช่ต่อมน้ าเหลืองธรรมดาอย่าง
คนทั่วไป เนื่องจากโรคเกิดอาการดื้อยาและลามไปทั่ว ถ้าเป็นเฉพาะจุดอย่างต่อมหมวกไตที่สามารถ
ฉายแสงได้หรือผ่าตัดออกได้ถึงจะท าเสต็มเซลล์ได้ และชัยก็มีก้อนขึ้นที่คอประมาณ 10 กว่าก้อนแล้ว 
โดยมันได้ลามไปทั่วร่างกายของเขา ทั้งตามรักแร้และกระดูกไหปลาร้า ส่งผลต่ออาการปวดตรงรักแร้ 
คอ และหน้าอก 

ปัจจุบันชัยได้แต่อยู่บ้านไม่ได้ท างาน กิจวัตรวันหนึ่งก็มี เลี้ยงหมา ปลูกต้นไม้ รดน้ า ถ่ายน้ า
บ่อปลานั่งเล่น ดูทีวี นอนดู Youtube อ่านหนังสือคลายเครียดไป มีไข้ขึ้นและเพลียเป็นบางวัน 
อาการพอไปได้ (ทีท่าหมดก าลังใจ) แตม่ีรู้สึกเบื่อๆ บ้าง เขาจึงชอบขับรถไปดูเพื่อนเล่นฟุตบอลหลังฟิว
เจอรพ์าร์ค รังสิต โดยเพ่ือนที่ว่าคือเพ่ือนที่บริษัทซึ่งเคยท างานด้วยกัน  

เราไปเขาแต่เตะด้วยไม่ได้ ก็ได้แต่นั่งดู ท าให้เพลินดี ไม่เหงา ที่ไปก็เพราะเบื่อๆ หรือบางที
เพื่อนก็โทรมาชวน อาทิตย์ละครั้งสองครั้ง เราขับรถไปเองเพราะใกล้บ้าน แต่ก็ไม่ได้เข้าไปเดินใน
ห้างฟิวเจอร์นะ เพราะเดินไม่ไหว เหนื่อย เวียนหัว  

(ชัย (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 14 ธันวาคม 2561) 

ผู้ศึกษาจึงรู้ว่าตอนนี้ชัยยังมีการติดต่อกับเพ่ือนที่ท างานกันอยู่ ซึ่งมีแค่เพ่ือนที่บริษัทเท่านั้น 
เนื่องจากชัยได้ท างานอยู่ที่นั้นมาสิบกว่าปี โดยแต่ละครั้งที่เจอกันเพ่ือนๆ ของชัยมักจะบอกกับเขาใน
ท านองที่ว่า “มึงอึดจังวะเมื่อไรจะตายซักที สองปีและคนอ่ืนเค้าตายกันหมดและ มึงยังมานั่งอยู่” ซึ่ง
เป็นการสนทนากันแบบเพ่ือนผู้ชาย ซึ่งชัยได้ฟังก็รู้สึกข าๆ ไป เพราะเขาคิดว่าคนที่เป็นมะเร็งส่วนใหญ่
ก็เสียชีวิตกันไปหมดแล้ว เขาเองก็รู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าตนเองอยู่มาถึง 3 ปีได้อย่างไร อีกท้ังยัง

                                                           
15 การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิด (Stem cell) ในอดีตเรียกว่าการปลูกถา่ยไขกระดูก เป็นวธิีหนึ่งในการรักษาโรคเลือดบางชนิด เช่น โรค
ไขกระดูกฝ่อ ไขกระดกูท างานผิดปกติ และมะเร็งระบบเลือดต่างๆ ซ่ึงจะช่วยฟืน้ฟูกระบวนการสร้างเม็ดเลือดในร่างกาย 
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เขายังคิดกว่าคงไม่มียาหรือหมอที่ไหนจะสามารถช่วยเขาได้ (ตัดพ้อ ประชด สิ้นหวัง) ซึ่งเขาอยาก
กลับไปท างาน เพราะพอป่วยท าให้ต้องออกจากงานเนื่องจากมีไข้วันละสามสี่รอบเลยรู้สึกเสียดายที่
ท างานไม่ได้เหมือนเดิม 

ในเรื่องของค่าใช้จ่ายตอนนี้ชัยยังใช้สิทธิสามสิบบาทอยู่ซึ่งเบิกได้หมดเสียแค่สามสิบบาท ทั้งนี้
ค่าใช้จ่ายก่อนหลังป่วยมีความแตกต่างกัน เพราะก่อนป่วยชัยหมดไปกับ กินเหล้า เที่ยว ขับรถ โดย
เขาจะเป็นคนหาเงินเอง จึงใช้จ่ายไปอย่างไม่คิดอะไร ซึ่งเงินเดือนจะได้เดือนละ 15,000 บาท รวม
โบนัสต่างๆ แล้วอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาท ไม่รวมโอที มีหักค่าน้ ามันวันละ 100 บาท ค่าสังสรรค์จะ
แชร์กับเพ่ือน ครั้งหนึ่งก็ประมาณ 2,000-3,000 เฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งค่าเที่ยวตกประมาณ 10,000 
บาท ส่วนค่าน้ าค่าไฟที่บ้านพ่อของเขาจะเป็นผู้รับผิดชอบไป พอหลังป่วยชัยไม่มีเงินเดือนและแทบ
ไม่ได้ใช้อะไรเลย เนื่องจากตื่นขึ้นมามีแม่บ้านท ากับข้าวให้ กินข้าว กินยา นอน ถ้าจะมาโรงพยาบาล
พ่อของเขาก็มาส่งบ้างหรือนั่งแท็กซี่มาก็ประมาณ 100 กว่าบาท วันหนึ่งจึงใช้เงินไม่ถึง 200 บาท แต่ก็
มีบ้างท่ีบางวันอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนจะมีจ่ายแค่ไอศกรีม 60 บาท เพราะชอบกิน 

ตอนนี้รายได้ทั้งหมดมากจากพ่อที่เปิดบริษัทรับว่าความอยู่ ส่วนแม่ไม่ได้ท างาน ตอนที่พ่อ
กับแม่รู้ว่าต้องรักษาเป็นรอบที่สองก็มีอาการซึมไปๆ ลักษณะว่านานแล้วและให้ยามาหมดแล้ว มัน
ก็ยังมีค่าเป็นศูนย์เหมือนเดิม มีแต่โรคและความเจ็บปวดที่เพิ่มมากขึ้น ตอนนี้ที่พ่อต้องเป็นคนออก
ค่าใช้จ่าย และแม่ต้องมาโรงพยาบาลด้วยถ้ามาไหวเพราะเขาไม่ค่อยสบาย เราเลยรู้สึกว่าท าไมต้อง
มาเป็นภาระสังคม หาเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้ หาเงินหาทองไม่ได้ รายได้ไม่มี เรามานอนป่วย พ่อต้อง
ท างานแม่ต้องนอนเฝ้า ความเสียใจวัดได้ 70 %  เราก็ไม่เคยคุยบอกความรู้สึกกับพ่อแม่นะ ได้แต่
คิดแต่ไม่พูดอะไร 

(ชัย (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 14 ธันวาคม 2561) 

นอกจากนี้ชัยยังมีปัญหาทางใจที่อยากท าสิ่งต่างๆ แต่ไม่ได้ท าเพราะท าไม่ได้ ในส่วนของการ
จัดการก็ได้แต่อดทนรวมถึงอดทนเมื่อเกิดอาการเจ็บปวด บางครั้งมาโรงพยาบาลก็มีค าถามมาถาม
หมอ เช่น เกิดอาการขาชา ปวดกระดูกสันหลังหรือกระดิกตัวไม่ได้ หมอบอกว่าเป็นผลกระทบของเคมี
เลยให้ยามาทาน แต่ปัญหาหรือช่วงเวลาที่หนักท่ีสุด คงเป็นเรื่องของการพึ่งพาแฟน(คนที่สอง) ทั้งนีช้ัย
เคยมีภรรยาและมีลูกด้วยกันสองคน แต่ไม่ได้เลิกกันเพราะป่วยเลิกกันเพราะชัยมีคนใหม่นั้นคือแฟน
คนที่สอง ซึ่งตอนนี้ชัยก็ได้ติดต่อกับลูกอยู่ ลูกสาวคนโตอายุ 14 ปีแล้ว   

โดยแฟนคนที่สองคบกับชัยก่อนป่วย มาดูแลอยู่ปีกว่าๆ และเพ่ิงเลิกรากันไปเมื่อไม่นานมานี้ 
หลังจากนั้นพ่อแม่จะเป็นฝ่ายที่มาดูแลชัยมากขึ้น ซ่ึงเมื่อก่อนตอนนอนโรงพยาบาลเคยมีแฟนมานอน
เฝ้า แต่พอนานๆ เข้า แฟนของเขาก็ไปมีคนอ่ืน ชัยเลยต้องอยู่โรงพยาบาลคนเดียวและต้องช่วยเหลือ
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ตัวเองให้ได้มากที่สุด แฟนของชัยเลิกรากันไปเพราะชัยป่วย ท าอะไรไม่ได้ ซึ่งนั้นนับเป็นช่วงแย่ๆ 
ช่วงหนึ่งในชีวิตของชัย  

มันอธิบายไม่ถูก ตอนที่แฟนทิ้งไปเพราะคนที่เคยเช็ดตัว นอนอยู่กับเรา 24 ชั่วโมง แล้ว
อยู่ๆ วันหนึ่งเขาก็ทิ้งเราไป ท าให้เราไม่มีใคร จะลุกไปไหนอย่างเข้าห้องน้ าก็ล าบาก เพราะตอนนั้น
ต้องนอนให้ยาเคมีมีถุงน้ าเกลือ สายยาห้อยอยู่ด้านบน 8 ขวด แขนเราก็มีแต่สายน้ าเกลือเต็มไป
หมด จะเข้าห้องหรือเช็ดตัวได้อย่างไร ตอนนอนอยู่ก็รู้สึกเศร้ามาก แฟนทิ้งเราไปมีคนอ่ืนทั้งๆ ที่เรา
นอนป่วยอยู่อย่างนี้ ตอนนั้นต้องนอนให้ยาคร้ังละ 2 อาทิตย์และชอบไข้ขึ้นอยู่เสมอ พอแฟนไม่เฝ้า
แล้วก็ไม่มีใครเฝ้าต่อ เพราะแม่ก็ไม่ค่อยสบาย มาได้เฉพาะตอนกลางวันแค่มาเยี่ยมประมาณ 2 
ชั่วโมงเท่านั้น  

(ชัย (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 14 ธันวาคม 2561) 

ในช่วงของการต้องนอนโรงพยาบาล ชัยได้อยู่ห้องรวม 5 เตียง มีทั้งแอร์และพัดลม แต่แอร์ใน
ห้องไม่ค่อยเย็น ทั้งนี้ต้องมีท าเรื่องจองเตียง ทีต่้องรอคิวอาจจะครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่ง ซึ่งการอยู่ห้อง
รวมชัยจ าเป็นต้องช่วยเหลือตัวเองอย่างมากทั้งที่ตัวเขาเองท าอะไรไม่ได้มาก มีครั้งหนึ่งพยาบาลเข้ามา
ถามชัยว่า เช็ดตัวหรือยัง เข้าห้องได้ไหม เขาจึงคิดในใจว่า จะเช็ดหรือเข้าห้องน้ าได้อย่างไร ในเมื่อเขา
นอนอยู่บนเตียงและเต็มไปด้วยสายน้ าเกลือ สายยาเคมีแบบนี้ ตอนนั้นเขาจึงต้องปัสสาวะใส่กระบอก
แทน ชัยยังเล่าอีกว่าช่วงล าบากตอนอยู่โรงพยาบาลน่าจะเป็นตอนเช็ดตัวในตอนเช้าประมาณตี 4 ตี 5 
เพราะเขาท าอะไรเองไม่ได้ เลยต้องรอให้แม่มาตอนเที่ยงๆ ทั้งนี้พยาบาลไม่ได้ถามอะไรและเขาเองก็
ไม่กล้าถามด้วย พยาบาลเพียงแต่เข้ามาดูน้ าเกลือ ยาเคมี และบอกเสมอว่าจะให้ยาตัวไหน อย่างไร 
กับเขา 

ส าหรับชัยการเป็นมะเร็งไม่ใช่เรื่องเรื่องน่าเกลียด แต่กลับรู้สึกเฉยๆ ข าๆ เป็นแล้วก็เป็น 
เพราะมันไม่ใช่โรคติดต่อเหมือนเอดส์ ไม่ได้แพร่เชื้อไปติดคนอ่ืน เรื่องท านองนี้จึงเป็นสิ่งที่บอกได้ คุย
ได้ว่าเป็น แต่ชัยไม่รู้ว่าจะคุยกับใครหรือแลกเปลี่ยนอะไร เพราะส่วนตัวเขาเป็นคนที่ไม่ชอบคุยกับใคร 
ชอบอยู่เดียว ชอบปลูกต้นไม้หรือคุยกับสุนัขอยู่บ้านไปวันๆ มากกว่า 
 

สุนทรี (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 62 ปี  
26 กรกฎาคม 2561 

อาการเริ่มแรกของสุนทรีคืออาการคัดจมูกเธอเลยตัดสินใจมาหาหมอ โดยตอนแรกเธอนึกว่า
ตนเป็นไข้หวัดจึงตรงเข้าไปที่ห้องฉุกเฉิน แต่ได้ยาแล้วไม่หายเลยถูกส่งขึ้นไปที่ หู คอ จมูก ให้ส่อง
กล้อง และตัดก้อนเนื้อไปตรวจรอผลอยู่อาทิตย์หนึ่ง และพอมาตรวจเจอพบว่าเป็นมะเร็งโพรงจมูก
และต่อมน้ าเหลือง หมอจึงให้เธอฉายแสงแต่สุนทรีปฏิเสธ เนื่องจากน้องชายของเธอเคยป่วยเป็น
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มะเร็งและเข้ารับการฉายแสงจนต่อมาเสียชีวิต สุนทรีเลยกลัวไม่อยากฉายแสง แต่พอกลับบ้านไป
อาการปวดไม่หายเลยตัดสินใจกลับมารักษาอีกครั้ง 

หมอบอกกับสุนทรวี่าสาเหตุของโรคมาจากการสูดดมกลิ่นควัน ซึ่งสอดคล้องกับอาชีพสุนทรีที่
ท างานกวาดถนน บริเวณเส้นลาดพร้าว เขตวังทองหลาง ซึ่งตอนท างานเธอมีการปิดจมูกบ้างไม่ปิด
บ้าง จึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องสูดควันจากท่อไอเสียทุกวัน โดยเธอกวาดถนนมาตั้งแต่ปี 2536 ตอนที่มา
ตรวจเจอก็เมื่อปี 2559 โดยระยะของการมาโรงพยาบาลคือ 3 อาทิตย์ครั้ง รอบแรกอาทิตย์หนึ่งให้
เคมี 5 วัน ที่ชั้น 8 ช่วงนั้นสุนทรีต้องนอนโรงพยาบาล แต่ปัจจุบันที่มาให้ยาเคมทีี่ศูนย์มะเร็งเพราะเป็น
การให้เคมีรอบที่สองเนื่องจากต่อมน้ าเหลืองไม่ยุบ ซึ่งการรักษาจะเป็นการใช้สิทธิจ่ายตรงของลูกชาย 
ทีท่ างานเก็บขยะของกทม. จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องเงินสดของเธอไปได้บ้าง 

สุนทรีอาศัยอยู่กับลูกชายแต่เป็นในลักษณะของห้องเช่า โดยลูกชายและครอบครัวจะอยู่ห้อง
ข้างๆ อยู่กันเท่านี้ไม่มีญาติฝ่ายอื่น และไม่มีเงินซื้อบ้านอีกท้ังลูกชายของเธอยังต้องผ่อนรถมอเตอร์ไซค์
อยู่ เวลามาโรงพยาบาลลูกชายพาจะมาโดยมอเตอร์ไซค์ และลูกชายของสุนทรีก็ขับวินมอเตอร์ไซค์
เป็นอาชีพเสริมด้วย  

ความจริงมีรถใหญ่แต่มาโรงพยาบาลแล้วรถติดอีกทั้งที่จอดไกล มอเตอร์ไซค์สะดวกกว่า 
ลูกชายจะแวะมาส่งแล้วก็กลับไปท างานต่อ ลูกชายมาส่งแต่ละครั้งก็ต้องขอลาหยุดที่ท างาน ทางที่
ท างานก็เข้าใจดีแต่จะไม่ได้เลื่อนขั้นหรือเงินเดือนเพิ่ม  

(สุนทรี (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 26 กรกฎาคม 2561) 

ในด้านของวิถีชีวิตของสุนทรีมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องจากลูกชายของเธอต้องท างาน
หนักข้ึนกว่าเดิมเพราะต้องจ่ายค่าเช่าสองห้อง และเธอเองก็ไม่สามารถท าอะไรได้ แต่กิจวัตรบางอย่าง
เธอพอช่วยเหลือตัวเองได้บ้างไม่ถึงกับนอนติดเตียง แต่การอยู่ในห้องอย่างเดียวท าให้ไม่มีรายได้จึงท า
ให้สุนทรีเกิดความท้อใจอยู่พอสมควร 

27 ธันวาคม 2561 

สุนทรีมาให้ยาเคมีบ าบัด และเมื่อวานเธอเพ่ิงมาตรวจหู คอ จมูก โดยอาการปัจจุบันไม่ดีขึ้น 
เนื่องจากก้อนมะเร็งข้างขวาโตขึ้น ตอนนี้เธอเลยต้องให้ยาเคมีบ าบัดอยู่เดือนละครั้ง แต่ฉายแสงไม่ได้
เพราะก้อนมะเร็งนั้นลามและมีจ านวนมากเกินไป ทั้งนี้ตอนแรกก้อนมะเร็งมีแค่แถวบริเวณต่อม
น้ าเหลืองตรงคอและโพรงจมูก แต่ตอนนี้ลามไปที่ตับ 3 ก้อน สาเหตุหนึ่งสุนทรีคิดว่าอาจเป็นผลมา
จากที่ปฏิเสธการฉายแสงมาเป็นเวลา 2 ปี  
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ป้ากลัวตาย แล้วก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองเป็น ตอนรู้จากหมอว่าเป็นมะเร็งนะ ความคิดในหัวคือ
ปฏิเสธฉายแสงอย่างเดียว แต่เราก็ไปตรวจทุกครอส มารักษาหมด ท าทุกอย่างแต่ไม่ฉายแสงเพราะ
น้องชายตายมีแผลที่หน้าอก มันเน่า และป้าเป็นคนดูแลเอง 

(สุนทรี (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 27 ธันวาคม 2561) 

สุนทรีคิดว่าแผลเน่าที่เกิดขึ้นกับน้องชายของเธอมาจากการฉายแสง เนื่องจากเป็นการรักษา
ที่รุนแรงเกินกว่าที่คนหนึ่งคนจะรับผลข้างเคียงไหว จึงกลายเป็นสิ่งที่ฝังใจสุนทรีและท าให้เธอปฏิเสธ
การฉายแสงเรื่อยมาจนท าให้ก้อนมะเร็งโตขึ้นและลามไปต าแหน่งอ่ืนอีกทั้งยังเกิดอาการชาตาม
ร่างกายอีกด้วย และนับเป็นช่วงเวลาที่เธอกลัวที่สุดในการรักษา ทั้งนี้อาการของสุนทรี ดีขึ้นกว่า
เมื่อก่อนในแง่ที่ว่าเมื่อก่อนมีเนื้องอกข้างคอที่ท าให้ปวด ซึ่งตอนนี้ ไม่มีแล้วจึงหายปวดไป แต่มี
ภาวะแทรกซ้อนคือเวลาให้ยาเคมีจะเกิดแผลในช่องปาก บริเวณใต้ลิ้น กระพุ้งแก้ม เป็นแผลอักเสบ
จ านวนมาก ท าให้สุนทรีต้องมาฉีดยาแก้ปวดที่ห้องฉุกเฉิน 2 ครั้ง เนื่องจากทนความเจ็บปวดไม่ไหว 
และเธอเพ่ิงมาฉีดล่าสุดภายในอาทิตย์นี้  

ยากินเอาไม่อยู่ ปวดมาก รอบล่าสุดเพราะเป็นเยอะ ปวดทนไม่ได้เลย น้ าตาไหล นอนไม่
หลับ พอมาฉีดยาจึงหายแต่เว้นไปสองวันหมดฤทธิ์ยาก็ปวดอีก พอปวดอีกต้องมาฉีดอีก นี่รอบนี้ให้
ยาไปก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไร ยาเคมีมันแรง วันนี้มาตรวจหมอบอกมีติดเชื้อในปาก ทานไม่ค่อยได้ ทาน
ได้แต่โจ๊ก พยายามให้อยู่บนลิ้นและค่อยๆ กลืน สองสามช้อนและก็กินนม น้ าผลไม้รวม พอกินไม่
ค่อยได้น้ าหนักลด 

(สุนทรี (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 27 ธันวาคม 2561) 

ในส่วนของสิทธิการรักษานั้นสุนทรียังใช้สิทธิจ่ายตรงของลูกชายอยู่ ส่วนใหญ่จะเบิกได้หมด 
ที่เบิกไม่ได้คือครั้งที่ต้องเข้าเครื่องสแกนต้องจ่ายไป 2,800 บาท โดยเธอเคยจ่ายไปแค่ 2 ครั้ง พอ
หลังจากนั้นจึงบอกหมอว่าจ่ายไม่ไหว อีกยังแพ้ยาที่ต้องฉีดก่อนเข้าเครื่อง CT Scan ซึ่งยาตัวดังกล่าว
เป็นยานอกบัญชียาหลักที่เบิกไม่ได้ พักหลังสุนทรีจึงไม่ได้ฉีดยาแต่เป็นการเข้าเครื่องสแกนอย่างเดียว
แทน 

 ปัจจุบันสุนทรียังอาศัยอยู่ที่ห้องเช่าเหมือนเดิมกับลูกชายที่อยู่ห้องข้างๆ กัน โดยเธอพอ
ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง กิจวัตรวันหนึ่งของเธอไม่มีอะไรมากมายนัก ถ้าวันไหนมีแรงเธอจะตื่นขึ้นมาซัก
เสื้อผ้า ล้างห้องน้ า กวาดบ้าน ถูบ้าน เช็ดฝุ่น แต่ถ้าไม่มีแรงสิ่งที่ท าได้คือนอนพักผ่อน  

เบื่อมาก เราเคยท างานได้เงินเดือน พอเป็นแบบนี้ก็เบื่อ บางทีปวดหลังนะนอนนานๆ หรือ
ตอนให้ยาคีโมไปอาทิตย์แรกๆ ก็เดินไม่ค่อยไหว บางทีต้องทานยานอนหลับช่วย 

(สุนทรี (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 27 ธันวาคม 2561) 



131 
 

   
 

ผู้ศึกษาจึงถามย้อนไปถึงงานที่สุนทรีเคยท าก่อนป่วย จึงได้ทราบว่าเธอท างานกวาดถนนอยู่
แถวเขตลาดพร้าวโดยเริ่มท าเมื่อปี 2537 งานของสุนทรีเริ่มตอนตี 5 แต่ต้องเข้างานก่อนเวลาเพราะ
ถ้าช้าจะท างานไม่เสร็จ จากนั้นจึงแยกย้ายกันไปกวาดตามพ้ืนที่ที่แต่ละคนรับผิดชอบประมาณ 2 ป้าย
รถเมล์ ต่อด้วยไปพัฒนาร่วมกันคือการไปเก็บขยะ กวาดหญ้าในซอย ซึ่งจะมีหัวหน้างานมาคุมอยู่และ
เลิกงานได้ตอนบ่ายโมง พอเสร็จงานแล้วเธอจะกลับบ้านมาเลี้ยงลูกชายคนเล็กที่ปัจจุบันเสียนานแล้ว 
ในส่วนของค่าแรงคือตอนเริ่มแรกเข้า 2,800 บาท เมื่อท างานมาเรื่อยๆ ได้บรรจุเพิ่มเป็น 17,000 บาท 
แต่สุนทรีเกษียณมาไม่ได้บ านาญเนื่องจากอายุงานไม่ถึง 25 ปี แต่ถึงวัยเกษียณก่อน ซึ่งสุนทรีป่วยเป็น
มะเร็งก่อนเกษียณ 3 เดือน และเธอไม่มีเงินเก็บเพราะได้น าเงินมาเลี้ยงลูกและผ่อนรถให้ลูกชายคนโต
หมดแล้ว ทั้งนี้สาเหตุที่สุนทรีตัดสินใจมาท างานกวาดถนนเพราะพ่ีน้องชวนมาท า 

เราก็กลัวนะ ไม่ใช่งานที่จะเลือกได้ แต่ท าอย่างไรได้เมื่อสามีเรามีเมียใหม่ เลยต้องมาอยู่
กับพี่กับน้อง ท างานเลี้ยงลูกสองคน สามีมีเมียใหม่ก็ไม่ส่งเงิน บ้านก็ขายพร้อมที่ดิน เลยมาอยู่บ้าน
เช่า แล้วก็ได้งานจากการแนะน าของพี่น้องแต่ท าอยู่คนละเขตกันเขาท าอยู่เขตวังทองหลาง 

(สุนทรี (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 27 ธันวาคม 2561) 

โดยระหว่างการท างานนั้นสุนทรีเริ่มมีอาการคัดจมูก คือหายใจไม่สะดวกซึ่งเป็นอยู่ไม่ถึง
อาทิตย์เลยมาหาหมอ หมอจึงให้ยาฆ่าเชื้อมาทาน 5 กระปุก แต่ไม่หายและก้อนที่โตอยู่ไม่ยุบลง เธอ
จึงต้องมาตามหมอนัด โดยมาตรวจหู คอ จมูก และน าชิ้นเนื้อไปตรวจ จนผลออกมาว่าเป็นมะเร็งโพรง
จมูกและต่อมน้ าเหลือง 

ไม่เชื่อว่าตัวเองเป็น เราไม่เคยเจ็บป่วย แข็งแรง ท างานทุกวันพอกลับบ้านมาก็ท างานบ้าน 
เลี้ยงลูกปกติ ไม่เคยพกยาไปกินเวลาท างาน ไม่เหนื่อย ไม่มีอาการมาก่อน ตอนแรกกลัวเป็นมะเร็ง
เหมือนกันนะ เพราะน้องก็เป็นเนื้อร้ายตรงข้างหลังคอ ตอนมาหาหมอก็พูดอยู่ว่า ป้ากลัวเป็นมะเร็ง
และผลออกมาก็เป็นมะเร็งจริงๆ 

(สุนทรี (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 27 ธันวาคม 2561) 

ทั้งนี้ในตอนที่ฟังผลตรวจจากแพทย์ลูกชายคนโตได้อยู่กับสุนทรีด้วย และเขาก็ได้บอกเธอว่า 
ให้อดทนและอดทนอย่างเดียว ซึ่งเธอก็พยายามอดทนตามก าลังใจของลูกชายจนมาถึงทุกวันนี้ โดย
ตอนนี้ลูกชายคนโตเป็นคนดูแลสุนทรีรวมถึงจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายภายในบ้านทั้งหมด ลูกชายของเธอ
จะออกไปขับวินมอเตอร์ไซค์ตอนเช้า จากนั้น 9 โมงไปท างานเก็บขยะที่เขตสายไหมมีรายได้เดือนละ 
13,500 บาท ส่วนในวันอาทิตย์จะไปขายของที่ตลาดนัดกับแฟนได้เต็มที่ประมาณอาทิตย์ละ 3,000 
บาท ทั้งนี้ลูกชายของสุนทรีต้องรับภาระค่าใช้จ่ายหนัก เพราะต้องผ่อนค่าห้องเช่า 2 ห้องคือห้องของ
สุนทรีประมาณ 2,300 บาท ค่าน้ าค่าไฟประมาณ 400 บาท อีกห้องคือห้องของลูกชายเองกับ
ครอบครัวที่อยู่ห้องข้างๆ กันมี ภรรยา ลูกคนเล็ก ที่ค่าน้ าค่าไฟแพงกว่าเพราะมี เครื่องปรับอากาศ 
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นอกจากนี้เขายังต้องผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกชายและลูกสาวของเขาคนละกัน ส่วนเรื่องเรียนของลูก
ทั้งสองก็ต้องกู้เรียนเอา โดยตอนนี้คนโตดรอปเรียนไปท างานส่วนลูกคนเล็กใกล้เรียนจบแล้ว ลูกชาย
สุนทรีกล่าวกับผู้ศึกษาว่า  

เหนื่อยมันก็เหนื่อย งานมันก็เหนื่อยทุกที่และ เราก็ท ามาสิบสามสิบปีแล้ว ท าไปเร่ือยๆ 

(สมชาย (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์ : 27 ธันวาคม 2561) 

สุนทรีจึงคิดว่าปัญหาเรื่องเงินนั้นเป็นปัญหาหนักที่สุดเพราะลูกชายของตนท างานอยู่คนเดียว  

ค่าใช้จ่ายก่อนหลังป่วยมันเทียบกันไม่ได้เลย เพราะเมื่อก่อนตอนท างานได้ ทานวันละ 
100 บ้างก็ซื้อเองบ้างก็ลูกชายซื้อให้ กับข้าว 60 บาท ข้าว 10 บาท บางวันอยากกินผลไม้อีก แต่
ตอนนี้ลูกชายคนโตออกให้หมด เราไม่ได้ท างานแล้ว ลูกชายเรายอมเสียสละ ขั้นเงินเดือนก็ไม่ได้มา
สองปีแล้ว เพราะวันลาเกิน  ก่อนไปท างานเขาก็เดินไปเรียก ไปบอกตลอด อย่างวันนี้ก็ไปท างานไม่
ทัน ต้องรอยาหมด เห็นแบบนี้ก็สงสาร เขาไม่ได้นอน เช้ามาส่งเราและต้องกลับไปวิ่งวินฯ แล้วมารอ
รับเราอีก ก็บอกว่าท าไมไม่ให้ลูกสะใภ้ท างาน ลูกชายบอกเขาไม่ท า เราก็ไม่อยากพูดเรากลัวลูกเรา
คิดมาก เราเลยปล่อยเขา เราก็พยายามใช้น้อย กินน้อย ประหยัดเข้าไว้ 

(สุนทรี (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 27 ธันวาคม 2561) 

ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสุนทรีกับลูกสะใภ้นั้นไม่ค่อยสนิทกันเท่าไรนัก เนื่องจากลูกสะใภ้ไม่
มาดูแลอะไรและสุนทรีก็ได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ตอนหนึ่งที่เธอล้มในห้องน้ า จนคนข้างห้องก็ต่างมาดู
มาช่วยกันแต่ลูกสะใภ้ตนกลับไม่มาดูหรือเหลียวแล  

เราก็ไม่รู้เขาไม่ชอบอะไร เราก็ไม่เข้าใจ ก่อนป่วยก็มีคุยกันอยู่ แต่ไม่ได้ไปเซ้าซี้อะไร ไม่ได้
สนิท เราไม่เคยไปว่าเขา เพราะคิดว่าพอว่าไปลูกชายเจ็บ และถ้าเราพูดอะไรเดี๋ยวเขาไปทะเลาะกัน 
เราก็เจ็บเพราะเห็นลูกชายเจ็บ แต่ก็อยู่กันได้คนละห้องไม่มีปัญหาอะไรหนักหนา 

(สุนทรี (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 27 ธันวาคม 2561) 

ตอนนี้เป็นเวลาเกือบ 2 ปีกว่าแล้วที่สุนทรีต้องรักษาตัว ถึงแม้จะยากล าบากแต่เธอก็ไม่อาย 
ถ้ามีใครมาถามก็กล้าที่จะเปิดเผยกับว่าตนเป็นมะเร็งถ้าข้ันที่สาม  

ก็ไม่เป็นไรถ้าจะต้องพูด แต่กลัวอย่างเดียวคือกลัวคนรังเกียจ แต่ก็ไม่มีคนเกลียดนะ แต่
เราก็กลัว 

(สุนทรี (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 27 ธันวาคม 2561) 
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 หากถามถึงก าลังใจตอนนี้ สุนทรีพอท าใจได้แต่ที่ผ่านมาก็มีช่วงเสียใจมากๆ ที่เธอนึกว่าท าไม
ต้องมาเป็นและมีนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว แต่ค่อยๆ ท าใจเรื่อยมา แต่ถ้าถามถึงสิ่งที่อยากท าเมื่อหาย เธอ
คิดว่าคงไม่มีโอกาสได้กลับไปท างานอีก 

มันไม่มีโอกาสแล้วมั้ง หมอบอกมันไม่หาย มันโตขึ้น จะไปท าไหวหรอ มือไม้ชา เมื่อก่อน
เคยขับมอเตอร์ไซค์ไปท างานได้ ตอนนี้ไม่ได้แล้ว มือเท้าชาไปหมด ตาก็ฝ้าฟาง  ในส่วนเรื่องท าใจก็
พอท าใจได้อยู่ ตายก็ตายอยู่ก็อยู่ ตอนแรกที่เป็นเราท้อ เบื่อ เพราะหมอบอกไม่หาย (ท่าทีสิ้นหวัง 
น้ าตาคลอและหันไปอีกด้านเพื่อปาดน้ าตา) แต่เร่ิมคิดได้จากเหตุการณ์ในหลวง เราเลยคิดว่าขนาด
เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินยังหนีไม่พ้น นับภาษาอะไรกับคนต้อยต่ าอย่างเราที่จะไม่เป็น ก็เลยท าใจได้ ใช้
เวลาอยู่นาน แต่ถ้าถามว่าถ้าตายห่วงอะไรไหม ก็ไม่ห่วงเพราะลูกชายเหลือคนเดียวและก็หาเลี้ยง
ตัวเองได้ ไปรอดแล้ว 

(สุนทรี (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 27 ธันวาคม 2561) 
 

สาธิต (นามสมมติ) เพศชาย อายุ 55 ปี 
2 สิงหาคม 2561 

  สาธิตเป็นคนโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อแต่งงานแล้วจึงย้ายมาอยู่กรุงเทพฯ ประกอบ
กับการให้ลูกเข้ามาเรียนที่กรุงเทพฯ ด้วย พอลูกโตสาธิตก็กลับไปท านาซึ่งตอนแรกท านาอยู่ที่โคราช
อยู่ 2-3 ปี จากนั้นจึงมาท าที่สระแก้วอีก 4-5 ปี โดยเขาได้เริ่มป่วยเป็นมะเร็งล าไส้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
2561 รักษาตัวมาเป็นเวลา 2 เดือน ระยะเริ่มแรกคือมีอาการจุกที่ท้อง ท้องอืด ถ่ายไม่ออกหรือ
บางครั้งถ่ายออกมาเป็นเมือกๆ มีเลือดปน และปวดท้องอยู่เกือบ 10 วัน สาธิตจึงไปหาหมอที่
โรงพยาบาลอรัญประเทศ จ.สระแก้ว  

เริ่มแรกมารักษาตัวที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เพราะมีสิทธิการรักษาขึ้นกับที่นั้น โดยเขาได้
นอนโรงพยาบาลอยู่ 5 คืน และมีการตรวจ ร่วมกับการเอ็กซเรย์ ล้วงก้น ซ่ึงหมอบอกกับเขาว่าเข้าข่าย
จะเป็นมะเร็ง แต่ทั้งนี้ก็เป็นการตรวจเล็กน้อยและไม่ท าให้เขาหายทรมาน พอมารักษาที่โรงพยาบาล
ภูมิพลฯ ได้มีการเอ็กซเรย์ ส่องกล้อง เอาชิ้นเนื้อไปตรวจ แพทย์ได้แนะน าให้ฉายแสงและท าเคมีบ าบัด
ไปพร้อมกัน จากนั้นจะเป็นการผ่าตัดเจาะท้องเพ่ือถ่ายอุจจาระค้างออก และจะมีถุงถ่ายอุจาระที่ติด
ตัวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งระยะของการให้เคมีบ าบัดของสาธิตคืออาทิตย์หนึ่งต้องมาให้ทุกวันยกเว้นวันเสาร์
อาทิตย์ และตอนนี้เขาก็ได้รับเคมีบ าบัดเป็นครั้งที ่3 แล้ว 

เวลามาโรงพยาบาลสาธิตจะมากับลูกสาว โดยเขาจะขับรถมาจากสระแก้วและมาพักอยู่กับ
ลูกในห้องเช่าเล็กๆ ค่อนข้างคับแคบอยู่แถวรามอินทราซอย 5 จากนั้นจึงให้ลูกสาวขับรถพามา
โรงพยาบาล โดยจะเริ่มออกจากบ้าน 7 โมงกว่า ถ้ารถไม่ติดจะมาถึงโรงพยาบาลประมาณ 8 โมง ท า
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ให้ช่วงนี้สาธิตจ าเป็นต้องพักอยู่ที่กรุงเทพฯ กับลูกไปก่อน เนื่องจากช่วงนี้หมอนัดถี่ ถ้าช่วงไหนหมอ
เลิกนัดเขาก็จะกลับไปอยู่บ้านที่สระแก้ว  

แล้วแต่หมอจะนัด สะดวกหรือไม่สะดวกเราก็ต้องมา บางครั้ง 10 กว่าวันติดกัน แต่ส่วน
ใหญ่การรักษาของเราต้องมาติดต่อกันทุกวันเป็นเวลาเดือนกว่า อีกทั้งต้องฉายแสง 30 วันติดกัน 
ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ ท าให้ค่าใช้จ่ายสูง ทั้งค่ารักษา ค่าเดินทาง ที่ต้องไปๆ มาๆ ระหว่างบ้านกับ
โรงพยาบาล ด้วยความที่เราอยู่ต่างจังหวัด เวลาหมอนัดเลยเดินทางมาล าบาก  

(สาธิต (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 2 สิงหาคม 2561) 

ตอนนี้สาธิตใช้สิทธิบัตรทองอยู่ซ่ึงช่วยแบ่งเบาค่ารักษาบางส่วนบวกกับเงินของลูกสาวที่ส่งมา
แต่ส่วนใหญ่สาธิตจะไม่กล้าขอลูก แต่เนื่องจากภรรยาของเขาได้ป่วยเป็นมะเร็งกล้ามเนื้อและรักษาไป
เมื่อปี 2558 โดยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ซึ่งความจริงแล้วสิทธิการรักษาขึ้นอยู่ที่
โรงพยาบาลปากเกร็ด แต่เคสใหญ่เกินไปภรรยาของสาธิตจึงถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์แทน ปัจจุบันเธอมีอาการดีขึ้นกว่าแต่ก่อน แตย่ังต้องมาตามการนัดของแพทย์อยู่  

ช่วงที่รักษาภรรยามีค่าส่วนต่างมีอยู่มาก ท าให้ตอนนี้เงินได้หมดไปกับการรักษาภรรยา
รอบแรกหมดแล้ว รู้สึกท้อแท้มาก เร่ิมแรกที่รู้ว่าเป็นมะเร็งนั้นรับไม่ได้ เสียใจมากเพราะเป็นแค่คน
เดียวยังไม่พอ เราก็มาเป็นไปอีก เงินไม่มีเงินรักษาแล้ว(ร้องไห้) ไหนจะภาระค่ากินอยู่เพราะที่บ้านก็
ต้องดูแลหลานอีก 3-4 คนที่ลูกฝากให้เลี้ยง ตอนนี้ไม่ไหวแล้วอยากให้พ่อแม่มาเอาลูกๆ ที่ฝากไว้
กลับไปเลี้ยง 

(สาธิต (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 2 สิงหาคม 2561)  

ปัจจุบันสาธิตยังท านาอยู่ ท าให้ต้องกลับบ้านไปดูนาอยู่เรื่อยๆ เนื่องจากท านาหว่านกับ
ภรรยาแค่สองคน ตอนนี้ภรรยาก็ช่วยดูแลนาให้อยู่ที่สระบุรี  

ช่วงนี้มีปัญหาปูนากัดข้าว ต้องคอยซ่อม คราวที่แล้วซื้อกล้าไปหมดไปพันกว่าบาท จ้าง
คนงานไปซ่อมก็เสียเงินอีกพันกว่าบาท ประกอบกับปีนี้น้ ามากเลยล าบากข้ึน  

(สาธิต (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 2 สิงหาคม 2561) 

เมื่อก่อนสาธิตเคยเข้ามาขับแท็กซ่ีในกรุงเทพฯ เกือบ 20 กว่าปีแล้ว ซึ่งจะขับในช่วงที่ว่างจาก
การท านาอย่างฤดูเก็บเก่ียว  

ปีที่แล้วก่อนป่วยก็มาเช่าแท็กซี่ขับ อาทิตย์หนึ่งได้วันละ 1,000 บาท พยายามหาเงิน ดิ้น
รน หาอาชีพเสริม เพราะอยู่บ้านก็ไม่มีรายได้ เนื่องจากท านาปีหนึ่งได้ครั้งหนึ่ง ก าไรหรือรายได้
ขึ้นอยู่กับราคาข้าวในแต่ละปี มีปีหนึ่งข้าวหอมมะลิกิโลกรัมละ 7 บาท ขายข้าวไป 10 กว่าตัน ได้
เงินยังไม่ถึงแสน  แต่ลงทุนไป 50,000 - 60,000 บาท ค่าแรงตัวเองไม่มี ไม่คุ้มทุน ปีที่แล้วข้าว
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กิโลกรัมละ 10 บาท ท าไป 30 ไร่ ส่วนปีนี้ท า 40 ไร่ ค่าเช่าแพงไร่ละ 1,000 – 1,500 บาท โดยที่
นาของตัวเองมีแค่ 6-7 ไร่ ที่ของพ่อตามี 12 ไร่ มีที่ของน้องแม่ยายที่ป่วยเขาเลยเอามาให้ท าอีก แต่
พอป่วยก็ท าไม่ได้ ทุกอย่างชะลอตัวไปหมด แต่ตอนอยู่บ้านยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ ถ้ารักษาตัว
หายจะกลับมาขับแท็กซี่ ไม่ท านาแล้ว 

(สาธิต (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 2 สิงหาคม 2561) 

สาธิตได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ ว่าดีมาก ดีกว่าที่อรัญประเทศ และรอ
หมอไม่ค่อยนาน ไม่เกิน 10-15 นาทีก็ได้มาตรวจ แต่ที่สระบุรีหมอแค่นั่งฟังอาการของเขาอย่างไม่ใส่
ใจและกดโทรศัพท์เล่นไปด้วย  

พอเล่าอาการให้หมอฟังเสร็จ หมอก็บอกไม่เป็นไรให้ไปรับยา โดยที่ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ าว่า
หมอสั่งยาอะไร เมื่อไร ไม่มีการตรวจ ไม่น่าต่างจังหวัดถึงมีคนตายเยอะเพราะกว่าจะรู้ว่าตัวเองป่วย
ก็สายไปแล้ว ถ้าตัวเองทนอยู่รักษาที่นั้นอยู่ ไม่แน่อาจจะตายไปแล้วก็ได้  

(สาธิต (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 2 สิงหาคม 2561) 

21 ธันวาคม 2561 

วันนี้สาธิตมาหาหมอเพ่ือนัดให้เคมีบ าบัด เนื่องจากเขาเพ่ิงผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกไปเมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน แต่ต้องมาให้ยาเคมีซ้ าเพ่ือให้เชื้อมะเร็งตาย สาธิตได้เล่าถึงตอนผ่าตัดว่าต้องใช้
เวลาพักฟ้ืนอยู่นานและได้ออกจากโรงพยาบาลวันที่ 1 ธันวาคม โดยมีภรรยาคอยเฝ้า 24 ชั่วโมง สาธิต
ได้นอนห้องรวม 5 เตียงและไม่ต้องรอคิวเตียง ส่วนใหญ่แล้วถ้ารอคิวจะเป็นการรอคิวผ่าตัดมากกว่า
และต้องรอเป็นเดือนๆ ก่อนผ่าตัดสาธิตเล่าว่า ต้องมีการเอ็กซเรย์และดูความพร้อมก่อนผ่า หมอได้มี
การนัดไปคุยและการันตีว่าเป็นโรคนี้ จึงต้องผ่าตัดจนเมื่อถึงวันนัดสาธิตต้องเดินทางมานอน
โรงพยาบาล เพ่ือถ่ายท้อง สวนยา และอดอาหาร ทั้งนี้สาธิตจ าเป็นต้องเสียค่าเอ็กซเรย์ไป 3,000 กว่า
บาท สาเหตุที่ต้องเสียเงินกเ็พ่ือให้ทันคิวผ่าตัดที่หมอนัด เนื่องจากหมอนัดผ่าวันที่ 20 พฤศจิกายน แต่
คิวเอ็กซเรย์กลับได้ 21 พฤศจิกายน เขาจึงกลัวจะไม่ทันและอาจต้องเลื่อนการผ่าตัดไปไกลกว่านี้จึง
จ าเป็นต้องเอ็กซเรย์นอกเวลาที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ ทั้งนี้ตอนช่วงผ่าตัดจะไม่มีการให้เคมี แต่จะมาให้
อีกครอสในช่วงหลังๆ ที่ต้องมีการนัดจากหมออีกที และเมื่อเสร็จเรื่องผ่าตัดเรียบร้อยแล้วสาธิตจึง
กลับมาพักฟ้ืนที่บ้าน 1 อาทิตย์ จากนั้นจึงมาโรงพยาบาลเพ่ือตัดไหม แล้วก็กลับสระแก้ว  

ตอนผ่าแผลใหญ่มาก คืบหนึ่ง เราไม่กลัวนะตอนผ่ากลัวโรคไม่หายมากกว่า 

(สาธิต (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 21 ธันวาคม 2561) 

ตอนที่ให้สัมภาษณ์สาธิตยังใส่ถุงอุจจาระบริเวณหน้าท้องอยู่ โดยทางแพทย์บอกกับเขาว่าต้อง
ใส่ไปอีก 6-7 เดือน และรอเป็นปีกว่าจะเอาออกได้เนื่องจากกลัวล าไส้ที่ต่อไว้จะรั่ว ตอนใส่ถุงอุจจาระ



136 
 

   
 

ท าให้การใช้ชีวิตของเขาค่อนข้างล าบากเนื่องจากชินกับการขับถ่ายทางก้น แต่พอมีถุงดังกล่าวท าให้
ต้องคอยล้างท าความสะอาดและดูแลอยู่เสมอ ซึ่งส่วนใหญ่ตอนท าความสะอาดหรือเปลี่ยนถุงจะให้
ภรรยาช่วย เนื่องจากท าด้วยตัวเองไม่สะอาด โดยมีวิธีคือเอาส าลีชุบน้ าเกลือเช็ดตามด้วยแอลกอฮอล์
ฆ่าเชื้อ ซ่ึงเขาจะต้องเปลี่ยนถุงก็ต่อเมื่อกาวหน้าท้องหลุด แต่ปัญหาหลักๆ คืออากาศร้อนเหงื่อจึงออก
ได้ง่ายส่งผลให้ถุงหลุดก่อนเวลา สาธิตจึงต้องพยายามไม่ท างานหรือออกก าลังหนักๆ เพ่ือไม่ให้เหงื่อ
ออก คอยอยู่ใกล้พัดลมตลอดเวลา  

ยิ่งต่างจังหวัดอากาศก็ยิ่งร้อน ปกติหมอบอกว่าอายุกาวของถุงอยู่ได้ประมาณ 5-7 วัน แต่
ความจริงอยู่ไม่ถึง เพราะอยู่ได้เพียง 3 วัน เท่านั้น (สาธิตโชว์ให้ดูหน้าท้องและดูสีของกาวที่ติดถุง
อุจจาระว่ามันเป็นสีน้ าตาลเก่าๆ นั้นคือใกล้จะหลุดแล้ว) ส่วนการเบิกถุงต้องมาเบิกที่โรงพยาบาล 
โดยมาหาหมอที่ภูมิพลฯ ทีก็เบิกคร้ังละ 20 ชุด ใช้ได้ประมาณเดือนหนึ่ง เพราะเบิกที่อื่นต้องเสียเงิน 
274 บาท ถุงราคา 274 บาทนี่แพงนะ ส าหรับลุงที่เป็นคนจนเนี่ย 

(สาธิต (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 21 ธันวาคม 2561) 

ในส่วนของสิทธิการรักษาสาธิตยังใช้สิทธิบัตรทองอยู่ มีค่าส่วนเกินบ้าง เช่น ค่าผ่าตัด 100 
กว่าบาท ส่วนค่ายาไม่ต้องเสียเพราะสาธิตไม่มียารับประทาน มีแต่ยาแก้อักเสบ ยาแก้ปวด ทีส่ามารถ
เบิกได้  

ทั้งนี้สาเหตุที่สิทธิการรักษาของเขาขึ้นกับที่โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ในตอนแรก เนื่องจาก
เมื่อก่อนสาธิตย้ายมาอยู่แถวดอนเมืองกับคนรู้จักท าให้ทะเบียนบ้านขึ้นอยู่กับตรงนั้น โดยการย้ายมา
อาศัยที่ดอนเมืองก็เพ่ือเข้ามาท างานขับวินมอเตอร์ไซค์และขับแท็กซี่ โดยเขาขับก่อนป่วยหลายปีและ
ขับมาเป็นเวลา 20 ปี อีกทั้งการฝากทะเบียนบ้านกับคนรู้จักก็เพ่ือเอาลูกได้เข้าเรียนหนังสือใน
กรุงเทพฯ แต่ตอนนี้สาธิตไม่ได้ขับแท็กซ่ีแล้วได้แตท่ านาอย่างเดียว  

ก่อนเจอโรคก็ยังขับแท๊กซี่อยู่ จนวันสุดท้ายที่ขับไม่ไหวก็มาหาหมอ และเริ่มหนักขึ้นจน
ถ่ายไม่ออก และเราขับรถไม่ไหว เลยมาหาหมอที่พระมงกุฎฯ แต่ทางนั้นไม่ท าอะไรให้ ไม่ผ่าตัด 
เพราะเป็นเคสใหญ่เขาไม่ท า จึงถูกส่งมาโรงพยาบาลภูมิพลฯ 

(สาธิต (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 21 ธันวาคม 2561) 

การใช้สิทธิ 30 บาทในการรักษาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายของสาธิตได้มาก เนื่องจากรายได้จากการ
ท านาไม่พอ บางครั้งต้องขอเงินลูกซึ่งเขามีลูกสาว 5 คน ซึ่งมีอาชีพแตกต่างกันไป ทั้งรับจ้างทั่วไป 
ท างานบริษัท โดยสาธิตจะขอเงินจากลูกครั้งหนึ่งประมาณ 2,000-3,000 บาท ถ้าคนหนึ่งไม่มีอีกคนก็
ช่วยกัน นอกจากนี้ลูกสาวคนหนึ่งมีบ้านอยู่ที่อ่อนนุชและที่ล าลูกกาคลอง 3 อีกด้วย แต่สาธิตมาอยู่
ไม่ได้เพราะมีที่นาต้องดู อีกทั้งยังต้องดูแลหลานเล็กๆ กับลูกสาวคนเล็กที่อยู่ป.5 ที่สระบุรี แต่ลูกคน
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เล็กภรรยาของสาธิตจะเป็นคนส่งเรียน ซึ่งเรียนที่ต่างจังหวัดท าให้ค่ารถตู้กับค่าเทอมจึงไม่แพงเท่า
เรียนทีก่รุงเทพฯ ตกแล้วค่ารถตู้อาทิตย์หนึ่งประมาณ 800 บาท ค่าขนมมาโรงเรียน 40 บาท  

เราเลี้ยงหลานให้เขา 3 คน มี ป.6 ป.3 อนุบาล พ่อแม่เขาส่งเงินมาเลี้ยงหลานให้คนละ 
6,000 บาท เราก็ต้องเอาเงินตรงนี้แหละมาช่วยค่าใช้จ่าย ที่ดูแลเพราะตัวพ่อแม่มันท างานไม่ว่าง
เลี้ยง ท างานอยู่ที่กรุงเทพฯ เลยให้เราดูแลซึ่งดีแล้วที่เขาให้มาเลี้ยงไม่อย่างนั้นเราก็ไม่มีรายได้เลย 
ถ้าไม่ได้เลี้ยงให้ลูกให้เขาเราก็อาจได้เดือนละ 1,000–2,000 บาท แต่พอเลี้ยงหลานถ้าครั้งไหนไม่
พอ เขาก็ให้เดือนละ 10,000 บาท หรือขอเพิ่มได้หากทางนี้จ าเป็นต้องใช้อะไร ทางนั้นก็ส่งเงินมา 

(อ าไพ (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 21 ธันวาคม 2561) 

ในส่วนของค่าใช้จ่ายก่อน-หลังป่วยแตกต่างกันมากเพราะเมื่อก่อนสาธิตหารายได้จากการขับ
แท็กซี่ซึ่งวันหนึ่งได้ประมาณ 700-800 บาท แต่ตอนนี้หาไม่ได้เลย โดยก่อนป่วยส่วนใหญ่จะใช้เงินไป
กับค่ากินอยู่ และเขาไม่ได้เก็บเงินเนื่องจากภรรยาป่วยเป็นมะเร็งมาก่อนเขาไม่กี่ปี ท าให้หมดเงินไป
จ านวนมาก  

ค่ารักษาไม่เยอะเท่าไรหรอก แต่ต้องวิ่งไปวิง่มาคา่เดินทาง ค่าน้ ามันนี่แหละ หมดเยอะมาก  

(สาธิต (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 21 ธันวาคม 2561) 

ตอนรักษาป้ารักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เพราะเคยอาศัยอยู่ซอยสามัคคี แถวปาก
เกร็ด ประชาชื่น ป้าก็ไปฉายแสงที่โรงพยาบาลกรุงเทพฯ ไป-กลับ 25 คร้ัง เพราะลูกสาวพักอยู่ที่นั้น
เราก็พักอยู่ที่ห้องเขา ตอนนั้นหมดเงินไปเยอะกว่าลุงอีก ป้าเริ่มรักษาเมื่อปี 58 แต่ตอนนี้ก็ไปหา
หมอตามนัดอยู่ ตอนปี 58 ป้าผ่าที่สะโพกเพราะเป็นก้อนมะเร็งบริเวณสะโพก ต่อมาปี 60 มาผ่า
ปอดสองข้างเพราะเป็นมะเร็งขึ้นที่ปอดลักษณะมีจุดขาวเท่าไม้ขีดไฟสามเม็ดข้างหนึ่ง สองเม็ดอีก
ข้างหนึ่ง ท าให้ป้าต้องรักษาอยู่กับหลายหมอแล้วเวลาหมอนัดก็ไม่ตรงกันนัดคนละวัน ป้าเลยต้อง
ขึ้นรถมาเที่ยวหนึ่งก็ประมาณ 3,000 บาท ในอาทิตย์นั้น ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เพราะมทีั้งนัด
ของหมอเคมี หมอศัลยกรรม หมอฉายแสง หมอกระดูกที่ผ่าขา 

(อ าไพ (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 21 ธันวาคม 2561) 

ผู้ศึกษาจึงได้ถามถึงตอนเริ่มแรกทีภ่รรยาของสาธิตรู้ว่าตนเป็นมะเร็ง จึงได้ค าตอบกลับมาว่า  

ตอนป้าเป็นไม่เห็นคิดอะไรเลย หมอบอกเป็นมะเร็งป้าคิดว่าทุกคนต้องตายจะเป็นหรือไม่
เป็นมะเร็งก็เถอะ ตายไม่กลัว กลัวหาตังค์ใช้ไม่ได้ เราป่วยท างานไม่ได้เราจะหาเงินจากไหนมารักษา
มาอยู่ต่อไป แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่คิดเลยมันเป็นไปไม่ได้ มีคิดบ้าง 

(อ าไพ (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 21 ธันวาคม 2561) 
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ซ่ึงต่างกับสาธติในตอนแรกท่ีทราบว่าป่วยเป็นมะเร็งที่ท าใจไม่ได้และเสียใจอย่างมาก ใช้เวลา
อยู่เดือนสองเดือนถึงพอท าใจได้ 

รับไม่ได้เลยตอนนัน้ เราแข็งแรงอยู่ดีๆ มาเป็นได้ไง คิดอะไรไม่ออก แต่พอคิดไปคิดมาเรา
ก็คิดได้เองเพราะเราไม่ได้เปน็คนเดียว มีอีกหลายคนเป็นเหมือนเรา 

(สาธิต (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 21 ธันวาคม 2561) 

และในช่วงเวลาที่อยู่ในห้องตรวจเพ่ือรอฟังผลว่าป่วยเป็นอะไร ภรรยาของสาธิตก็อยู่กับสาธิต
ด้วย และเธอได้เล่าให้ผู้ศึกษาฟังว่า  

ความจริงป้ารู้มาก่อนหน้านั้นนะเพราะว่าอาการที่ลุงเป็น ป้าเริ่มหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
เลย ดูอาการแบบนี้คืออะไรและก็ใช่เลยเป็นมะเร็งล าไส้แน่ๆ ลุงก็มีพันธุกรรมของมะเร็งอยู่ เพราะ
ญาติฝ่ายน้องสาวพ่อก็ตายไป 3 คนจากมะเร็ง แล้วตอนนี้พี่สาวที่อยู่ระยองก็เป็นมะเร็งตับ 

(อ าไพ (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 21 ธันวาคม 2561) 

เช่นเดียวกับสาธิตที่เกิดความสงสัยในอาการที่ตนเป็นเช่นกัน เนื่องจากตอนฟังรายการวิทยุ
เกี่ยวกับหมอตอนเช้าระหว่างขับแท๊กซี่ ในรายการได้พูดถึงอาการถ่ายเป็นมูก ท้องเสีย ถ่ายไม่ปกติ 
สาธิตจึงสงสัยแต่ก็ไม่กล้าพูดออกไป จากนั้นภรรยาของเขาจึงเปิดหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตให้สาธิตดู 
โดยมาชัดเจนมากขึ้นตอนได้มาหาหมอและตรวจรักษา ซึ่งวันแรกที่มาหาหมอสาธิตโดนล้วงก้นเพ่ือ
น าไปตรวจ พบว่าเป็นมะเร็งล าไส้ 98% อยู่ในระยะแรก ถือว่าไม่ช้าไปที่มาตรวจและโชคดีที่อาการ
แสดงออกมาไว  

ในช่วงแรกก่อนแสดงอาการสาธิตถึงขั้นเดินไม่ได้เพราะกระดูกทับเส้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการเป็น
มะเร็งล าไส้ ภรรยากับหลานชายจึงช่วยกันพาสาธิตไปหาหมอเพ่ือจัดกระดูก พอกลับมาเดินได้หลัง
จากนั้นสาธิตก็ถ่ายไม่ออก จึงไปหาหมอครั้งแรกที่คลินิกแถวอรัญประเทศ 

ช่วงนั้นพาลุงเขาไปหมด ไปเอ็กซเรย์ที่นั้นแหละ เขามีเอ็กซเรย์หมดนะคลินิก แต่พอผล
เอ็กซเรย์ออกมาหมอกลับไม่รู้ ผลออกมาเป็นภาพด าๆ แถวท้อง หมอบอกมีลมในล าไส้ แต่พอมา
ตรวจที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ หมอบอกไม่ใช่ แต่เป็นอุจจาระตกค้าง หมอต่างจังหวัดบอกลมเยอะมัน
ไม่ใช่ ที่หมอไม่รู้เพราะไม่ใช่หมอเฉพาะทาง รักษารวมๆ รักษาทั่วไป คนต่างจังหวัดเลยเสียชีวิตกัน
เยอะ 

 (อ าไพ (นามสมมติ), สัมภาษณ ์: 21 ธันวาคม 2561) 

 ผู้ศึกษาสังเกตได้ว่าการคุยกับสาธิตรอบสองนี้แตกต่างไปจากรอบแรกอย่างมาก เนื่องจาก
รอบแรกสาธิตจะรู้สึกท้อแท้และเศร้าใจจนร้องไห้ แต่ตอนนี้เขากลับมีหน้าตาสดใจ ยิ้มและหัวเราะได้ 
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ดูไม่กังวลและแข็งแรงขึ้นมาก สาธิตบอกกับผู้ศึกษาว่าตอนที่ให้สัมภาษณ์ตอนแรกให้ยาเคมีอยู่ท าให้
หน้าตาหมองคล้ า โทรมๆ อีกท้ังอยู่ในช่วงเสียใจ เจ็บปวด แต่ปัจจุบันดีขึ้นมีก าลังใจมากกว่าเก่า 

 ปัจจุบันนี้สาธิตอยู่บ้านปกติดี ยังไม่ได้ท างานหนักอะไรเพราะเพ่ิงออกจากโรงพยาบาลจาก
การผ่าล าไส้และยังไม่หายดี เวลานั่งนานก็มีรู้สึกปวดตรงต่อล าไส้อยู่ แต่ไม่ได้ทานยาแก้ปวดบ่อยส่วน
ใหญ่ทานยาแก้อักเสบ โดยในช่วงนี้สาธิตท านาเสร็จแล้วเพราะท านาปีไม่ใช่นาปรัง รายได้จากการท า
นาก็พอช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายได้บ้าง เนื่องจากปีนี้ราคาข้าวค่อนข้างดีกว่าปีที่ผ่านมา ท าให้หมดหนี้สิน
เรื่องค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าไถ  

ท านานี่ไม่ใช่ท ากันง่ายๆ นะ หนี้สินส่วนใหญ่ก็มาจากท านานี้แหละ ต้องจ้างคนงานมาช่วย
อีก ตอนหาไม่ทันก็ยืมเขามาใช้ แต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ยืมแล้ว หนี้ตอนนี้ก็เหลือหนี้ธกส. ถึงจะหมดหนี้
บางส่วนแต่ตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่เรียกว่าดีขึ้นหรอกเพราะยังขอลูกใช้อยู่ มันก็ล าบาก เราไม่ได้ท างาน
หาเอง คิดว่ารออีกปีหนึ่งก็น่าจะหาได้เอง ช่วงนี้ให้ลูกส่งให้กินก่อน เราก็มีข้าวกินจากที่เราปลูกเอง 
ก็มจี่ายค่าน้ าค่าไฟ 500 บาท บ้านก็ไม่ต้องเสียเพราะเป็นที่ของป้าเขา ต่างจังหวัดไม่ค่อยมีบ้านเช่า 

(สาธิต (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 21 ธันวาคม 2561) 

ทั้งนี้ก่อนที่สาธิตจะป่วยไม่ได้มีการวางแผนสิ่งที่จะท าไว้มากมาย แค่อยากท างานและท านา
ไป เมื่อว่างจากการท านาก็ไปขับแท็กซี่ แต่พอป่วยก็ต้องหยุดไป แต่เขาไม่แน่ในว่าหายแล้วจะกลับไป
ขับแท็กซี่ต่อไหม แต่ภรรยาของเขามีการวางแผนแน่นอนแล้วว่าจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแถวหน้าบ้าน
เนื่องจากเป็นท าเลที่ดี ซึ่งก าลังด าเนินการอยู่ เพราะต่างคนก็ต่างท างานหนักไม่ได้ เลยหาวิธีขาย
อาหารดีกว่าเพราะเป็นงานที่ไม่หนักเกินไป นอกจากนี้ในส่วนของความรู้สึกปัจจุบันนี้ สาธิต กล่าวกับ
ผู้ศึกษาว่า  

มันก็คิดได้ เพราะมาโรงพยาบาลมาเจอเพื่อน เจอคนมาหาหมอเหมือนกันก็เยอะ ตอนมา
ฉายแสงอยู่ข้างล่างก็เจอเพื่อนผู้ป่วยเยอะอยู่ ได้คุย ได้แลกเปลี่ยน ได้รู้ว่าเขาเป็นหนักกว่าเราเขาก็
ยังอยู่ได เราเป็นเราก็ต้องสู้ เราเป็นแล้วเราจะไปกลัวอะไรกับสิ่งที่เป็นแล้ว ถ้าเราไม่แพ้เราก็ตายไป
กับมันก็เผาทิ้งไป ไม่ต้องไปกลัวมัน ถ้ามันแพ้เราก็ชนะได้อยู่ต่อ อะไรจะเกิดก็เกิด คิดได้แบบนี้ก็ดี
เหมือนกัน ต่างจากตอนแรกมากเพราะมีช่วงเสียใจ อัดอั้นตันใจอยู่ ยังผ่านมาไม่ได้ ยังคิดไม่ได้ ให้
ยาเคมดี้วยเลยไม่มีแรง แต่พอรักษาไปเร่ิมเห็นคนหลายๆ คนเป็นแล้วก็ช่วยให้เราดีขึ้น ส่วนในช่วงที่
เจ็บป่วยหรือเจ็บใจมากๆ เราก็ผ่านมาได้ ด้วยการนั่งคิดไป ถอนหายใจไปยาวๆ มีนั่งคิดอยู่ตลอด
แหละ แต่ก็ไม่อยากคิดมาก คิดได้แต่ว่าถึงไม่เป็นมะเร็งเราก็ต้องตายอยู่ที่ว่าจะตายช้าหรือเร็ว คิดได้
แบบนี้เราก็ปลงมากขึ้น เหมือนกับการไปวัดท าบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรมนั้นแหละ ที่พระท่าน
สอนไว้ว่าเกิดมาต้องตายกันทุกคน 

(สาธิต (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 21 ธันวาคม 2561) 
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ความคิดและก าลังใจของสาธิตดีขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากก าลังใจส่วนหนึ่งมาจาก
ภรรยาและครอบครัวเพราะช่วงทีเ่ขาป่วยหรือภรรยาป่วยต่างคนต่างดูแลกัน ลูกสาวก็มีแวะมาหาและ
ยังเป็นห่วงกันอยู่เสมอ สาธิตจึงคิดว่าเขาโชคดีที่มีลูกค่อนข้างดี มีความรับผิดชอบ และเขาก็ยังมี
ความหวังว่าอาการเจ็บป่วยจะค่อยๆ ดีขึ้นเรื่อยๆ และคงหายจากโรคร้ายนี้ในที่สุด 
 

ไพร (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 43 ปี 
6 สิงหาคม 2561 

ไพรป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก มาโรงพยาบาลด้วยอาการประจ าเดือนมามากกว่าปกติ เมื่อมา
หาหมอจึงตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มต้น ไม่มีอาการเจ็บปวดอะไร โดยเริ่มรักษาตั้งแต่ 
26 กรกฎาคม 2561 โดยเธอรักษาตัวอยู่ 3 โรงพยาบาล คือ ราชธานี ภูมิพลฯ และ พญาไทนวมินทร์ 
แรกเริ่มรักษาที่โรงพยาบาลราชธานีเนื่องจากไพรเป็นคนอยุธยา อ.วังน้อย แต่ทางนั้นเครื่องมือไม่
พร้อม ไม่มีอุปกรณ์ เลยถูกส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ โดยทุกวันจันทร์เธอจะต้องมาให้ยา
เคมีที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ ซึ่งการให้ยาเคมีครั้งหนึ่งประมาณ 3 ชั่วโมง ส่วนวันอังคารไปฉายแสงที่
โรงพยาบาลพญาไทฯ ฉายทุกวัน 30 ครั้งติดต่อกัน ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ กรณีที่วันหนึ่งต้องเดินทาง
ไปถึง 2 โรงพยาบาล คือ ที่ภูมิพลฯ กับ ราชธานี คือเป็นวันที่ ไพรต้องเอาใบนัดไปยื่นประกันสังคมที่
โรงพยาบาลราชธานี และทางนั้นจะยื่นมาที่ภูมิพลฯ อีกท้ังเธอยังต้องเจาะเลือดที่โรงพยาบาลราชธานี
เนื่องจากได้ผลไวกว่า รอประมาณ 1 ชั่วโมง แต่ถ้าเจาะเลือดที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ อาจต้องรอถึง 2 
ชั่วโมง พอถึงวันจันทร์เธอจึงจะน าผลเลือดมาที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ ในอีกกรณี คือไพรจะมาให้ยาเคมี
บ าบัดที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ เมื่อให้ยาเสร็จจึงค่อยไปโรงพยาบาลราชธานี หรืออาจไปยื่นสิทธิในอีกวัน
ก็ได้ สรุปแล้วเธอจะต้องยื่นประกันสังคมภายใน 1 อาทิตย์ที่มีการรักษา 

ไพรได้เล่าถึงขั้นตอนของการมาโรงพยาบาลภูมิพลฯ ว่าอย่างแรกคือการยื่นบัตรพร้อมใบนัด 
นั่งรอเข้าพบแพทย์ จากนั้นจึงน าใบสั่งยาไปยื่นรับยา แล้วถึงมาที่ห้องเคมีบ าบัด ครั้งแรกที่มารักษาที่
โรงพยาบาลภูมิพลฯ เธอต้องออกตั้งแต่ตี 4 ครึ่ง แต่ในระยะหลังๆ เธอเริ่มรู้เส้นทางจึงออกประมาณตี 
5 ครึ่ง มาถึงโรงพยาบาลประมาณ 6 โมงกว่า โดยไพรเดินทางมาเองตามล าพังจากอยุธยา ด้วยการนั่ง
รถตู้มาลงฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 40 บาท ถ้าไปโรงพยาบาลภูมิพลฯ จะต่อรถเมล์สาย 39 ราคา 9 บาท 
แต่ถ้าไปโรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์ จะต่อสาย 95ก เฉลี่ยค่าการเดินทางไปโรงพยาบาลรอบหนึ่งก็
ประมาณ 80-90 บาท ถึงจะเป็นจ านวนเงินที่ไม่สูงแต่เธอก็รู้สึกท้อกับการเดินทางที่ต้องเจอกับปัญหา
ทั้งฝนตก รถติด และเหนื่อยล้าจากการรอรถเมล์นานๆ จนบางครั้งเธอไปโรงพยาบาลสาย ตัวอย่าง
กรณีที่ไปโรงพยาบาลพญาไทฯ เธอเกิดหลงทางท าให้ไปไม่ทันหมอนัด แต่ดีที่ทางเจ้าหน้าที่โทรมาตาม
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และรอจนเธอไปถึง นอกจากนี้ไพรยังเคยมีปัญหาเรื่องเอกสารเจาะเลือดไม่ครบอยู่ครั้งหนึ่งที่
โรงพยาบาลราชธานีท าให้เธอเจาะเลือดไม่ได ้

นอกจากไพรจะเดินทางมาโรงพยาบาลด้วยตัวเองแล้ว บางครั้งเธอก็อาศัยติดรถเพ่ือนที่อาศัย
อยู่ในละแวกใกล้เคียง เพ่ือนคนดังกล่าวป่วยเป็นมะเร็งเหมือนกัน แต่ได้รักษาตัวมาก่อนบางครั้งถ้าเขา
ต้องมาหาหมอก็จะโทรชวนให้เธอติดรถไปโรงพยาบาลพญาไทฯ ด้วย หรือบางวันพ่ีสาวของเธอก็มา
เป็นเพ่ือนบ้าง เนื่องจากพ่ีสาวเคยมาท างานที่กรุงเทพฯ เลยพอรู้เส้นทางดี แรกๆ พ่ีสาวจึงเป็นคนพา
ไพรนั่งรถเมล์เพื่อให้เธอเรียนรู้เส้นทาง ท าให้หลังๆ ไพรจึงสามารถเดินทางมาด้วยตัวเองได้ 

ปัจจุบันไพรอยู่ในสถานะลางาน โดยมีการแจ้งขอลางานทางโรงงานอิเล็กทรอนิกส์เป็นเดือน 
ด้วยการน าใบรับรองแพทย์ไปยื่น ซ่ึงถ้าไม่แจ้งภายใน 3 วันจะโดนไล่ออกได้ ในส่วนของเพ่ือนที่ท างาน
ก็ต่างเข้าใจและให้ก าลังใจดี บางครั้งก็ช่วยเหลือโดยการขับรถพาไพรมาส่งที่โรงพยาบาล ทั้งนี้สาเหตุที่
ไพรจ าเป็นต้องพักงานไว้ก่อน เนื่องจากเธอต้องฉายแสง 30 วัน ให้เคมีบ าบัดที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ 
อีกอาทิตย์ละครั้ง ซึ่งตอนนี้ฉายแสงได้ 8 ครั้ง และให้เคมีเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ซึ่งต้องเจอกับผลกระทบ
ของการฉายแสง เช่น ลิ้นไม่รับรส ไม่อยากอาหาร นอนไม่หลับ ฯลฯ ประกอบกับการเดินทางมา
โรงพยาบาลคนเดียวไม่มีคนดูแลจึงท าให้หลังจากได้รับยาเคมีบ าบัดแล้วเธอเกิดอาการเหนื่อยล้า และ
เมื่อรู้สึกไม่ไหวเธอจึงบอกอาการหมอเพ่ือนอนพักและให้ยาช่วยก่อนเดินทางกลับบ้าน นอกจากนี้ช่วง
ให้ยาเคมไีพรต้องดูแลตัวเองให้ดี ทั้งการทานอาหารเพื่อเสริมเม็ดเลือดให้พร้อมต่อการให้เคมีได้ 

ความเจ็บป่วยจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของไพร ซึ่งในช่วงแรกที่เธอรู้ว่าตนป่วย
เป็นมะเร็งเธอท าใจไม่ได้  

ตอนแรกที่รู้ว่าเป็นท าใจไม่ได้ น้ าตาไหล มือสั่น ตกใจ เพราะเราต้องท างาน เลยได้แต่คิด
ว่าจะท ายังไงต่อไป อีกทั้งตอนหมอบอกจะส่งตัวไปโรงพยาบาลภูมิพลฯ เราก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน ยิ่ง
ตอนหมอให้ไปฉายแสงที่โรงพยาบาลพญาไทฯ ก็ยิ่งเพิ่มความสงสัยและความกังวลมากข้ึนไปอีก แต่
ดีที่ทางโรงพยาบาลได้มีการแนะน าแผนที่ให้ได้ศึกษาเส้นทางไว้ก่อน เราก็ใช้เวลาอยู่เกือบเดือนใน
การท าใจ โดยอาศัยการพบเจอคนไข้จ านวนมากและมีอาการหนักกว่าเราเป็นพลังใจในการต่อสู้กับ
โรคภัย 

(ไพร (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์ : 6 สิงหาคม 2561) 

ปัญหาส่วนใหญ่ของไพรนั้นมาจากภาระค่าใช้จ่ายที่หมดไปกับการเดินทางบวกกับค่ากินอยู่ 
โดยไพรได้น าเงินเก็บมาใช้ ร่วมกับการใช้สิทธิประกันสังคมที่ช่วยในเรื่องค่ารักษา อย่างการเบิกค่าฉาย
แสงครั้งละ 2,500 บาท หรือค่ายาต่างๆ เธอไม่ได้น าเงินทางครอบครัวมาใช้เพราะเงินเดือนสามีกับ
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เงินเดือนของเธอจะใช้แยกกัน ไพรคาดหวังว่าหากพ้นจากจุดที่ต้องมาฉายแสงและให้เคมี คงได้นัดที่
โรงพยาบาลราชธานีแห่งเดียว ซึ่งอาจจะช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการเดินทางลงได้บ้าง 

23 มกราคม 2562  

 ในวันนี้ไพรมาหาหมอกับพ่ีสาว โดยระยะนัดปัจจุบันคือ 3 เดือนมาที ท าให้ไพรรู้สึกโล่งใจ
และดูแข็งแรงมากขึ้นจนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ แต่เธอยังมีความเบื่อหน่ายกับการต้องนั่งรถเมล์
มาหาหมออยู่ การตรวจในระยะหลังจะมีตรวจภายในหรือส่องกล้องที่คุ้มเกศ ซ่ึงอาการตอนนี้ดีขึ้นมาก
เพราะเธอไม่ต้องให้ยาเคมีแล้ว จึงสังเกตได้ว่าไพรมีผมขึ้นหนา หน้าตาสดใส มีรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วย
ความดีใจ  

เมื่อก่อนแพ้ยามาก ไม่มีวิธีที่ท าให้หายนอกจากรอให้ยาหายไปเอง แต่ทางหมอก็มียาให้
ทานแก้อาเจียนแก้เวียนหัว ท้องเสีย วันหนึ่งถ้าต้องให้ยาก็มีผลกระทบข้างเคียงไปตลอด ตอนให้ยา
เคมีกับฉายแสงก็แพ้ อาเจียน ลิ้นไม่รับรส กินไม่ได้เลย 

(ไพร (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์ : 23 มกราคม 2561)  

หากย้อนไปอาการระยะแรกของไพร คือ ประจ าเดือนมามากท าให้เธอตกใจเลยตัดสินใจมา
ตรวจที่โรงพยาบาล โดยไปตรวจภายในที่โรงพยาบาลราชธานีก่อน รอผลอาทิตย์หนึ่งเมื่อผลออกมา
ทางนั้นไม่มั่นใจเลยส่งมาตรวจที่ โรงพยาบาลภูมิพลฯ มาโรงพยาบาลอยู่สองรอบจึงได้เข้าสู่
กระบวนการรักษา โดยทางแพทย์มีการบอกวันนัดให้ยา รวมถึงการเดินเรื่องไปฉายแสงที่โรงพยาบาล
พญาไทฯ ในวันอังคารถึงเสาร์ และมาตรวจที่ โรงพยาบาลภูมิพลฯ 1 วัน คือวันจันทร์ ซึ่งจะเป็น
ลักษณะเช่นนี้อยู่ประมาณเดือนหนึ่ง โดยในช่วงต้นของการรักษา ไพรต้องพบเจอกับความเหนื่อยล้า
และช่วงทีท่้อแท้ เนื่องจากผลกระทบจากการรักษาท าให้เธอทานอะไรไม่ค่อยได้และรู้สึกคลื่นไส้เสมอ  

ตอนนั้นเหมือนจะเอาตัวไม่รอด เพราะเหนื่อยมาก อ้วกตลอด ได้กลิ่นอาหารแล้วใจจะ
ขาด กลิ่นแรง ขนาดไปซื้อน้ าแถวหน้าโรงพยาบาล คนขายถามว่าพี่เป็นอะไรถึงปิดจมูกตลอดเวลา 
เราก็บอกว่าไม่เป็นไร ไม่สบาย ได้กลิ่นแรงๆ ไม่ได้ อะไรที่เคยกินก็กินไม่ได้ เหม็นไปหมด เหมือนคน
แพ้ท้อง เป็นช่วงที่ท้อมาก กลับบ้านจากโรงพยาบาล ก็กลับไปนอนบางทีเหนื่อยจนน้ าไม่อาบ เป็น
ช่วงมรสุมรุมเร้า ช่วงแรกคือกลัวมาก ร้องไห้แทบทุกวัน ตอนแรกพอรู้ว่าเป็นเรี่ยวแรงไม่มี โทรไป
หาพี่ เพราะไม่มีแรงขึ้นรถกลับบ้าน 

(ไพร (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์ : 23 มกราคม 2561) 

ประกอบกับเวลามาโรงพยาบาลไพรต้องเดินทางมาเองโดยขนส่งสาธารณะท าให้เพ่ิมความ
เหนื่อยเป็น สองเท่า 
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ตอนแรกรู้สึกตัวเองโทรมมาก เหนื่อย ตากแดดทุกวัน นั่งรถเมล์มา เดินขึ้นสะพานลอยฟิว
เจอรฯ์ เหนื่อยช่วงขึ้นสะพานแล้ว เดินไกลขึ้นรถอีกฝั่ง ตอนเดินทาง อยู่ในรถ ก็มีอยากอาเจียน แต่
ก็ทานยาแก้ที่หมอให้มา ไม่น่าจะมีใครรู้เพราะเราปิดผ้าปิดจมูก เขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นอะไร 

(ไพร (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์ : 23 มกราคม 2561) 

ไพรผ่านช่วงล าบากนั้นมาได้และหลังจากที่เลิกให้ยาเคมีได้ 1 อาทิตย์ เธอจึงเริ่มทานอาหาร
ได้ โดยก่อนหน้านี้เมื่อ 18 ธันวาคม เธอมีนัดเจาะเลือดที่โรงพยาบาลราชธานีอยู่ 2 รอบเพราะผล
เลือดไม่ผ่าน จึงได้ยามากิน 3 เดือน แต่ตอนนี้ผลเลือดปกติดีจึงไม่ต้องเจาะเลือดแล้ว แต่ปัญหาตอนนี้
คือประจ าเดือนของเธอยังไม่มา เนื่องจากประจ าเดือนของเธอเริ่มหายไปเมื่อช่วยที่ต้องฉายแสง 15 
วัน ในตอนแรก ไพรจึงจ าเป็นต้องรอดูอาการไปเรื่อยๆ  

จ าความรู้สึกได้ครั้งหนึ่งที่ต้องมาตรวจหาเชื้อว่าหมดไปหรือยัง ทางหมอก็บอกว่าก้อนเนื้อ
ยุบแล้วนะ เราก็ดีใจมาก โลง่ขึ้น 

(ไพร (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์ : 23 มกราคม 2561) 

ในส่วนของสิทธิการรักษาไพรใช้สิทธิประกันสังคม ซึ่งปัจจุบันไม่ต้องไปฉายแสงที่โรงพยาบาล
พญาไทฯ แล้ว แต่ยังคงต้องไปขึ้นสิทธิที่โรงพยาบาลราชธานีอยู่ก่อนมาโรงพยาบาลภูมิพลฯ ทั้งนี้การ
มาตรวจที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ ก็เพ่ือตรวจหาว่ายังมีเชื้อมะเร็งอยู่ไหม โดยทางโรงพยาบาลจะให้ไพร
โทรมาถามผลว่าอาการเป็นไงหลังจากตรวจไปอาทิตย์หนึ่ง  

ปัจจุบันไพรอาศัยอยู่ห้องเช่าแถวอยุธยาคนเดียว เธอมีพ่ีน้องสี่คนอาศัยอยู่ในจังหวัดอยุธยา
เหมือนกัน แต่พ่ีสาวคนที่มาโรงพยาบาลด้วยอยู่ใกล้สุด แต่อาศัยอยู่ด้วยกันไม่ได้เนื่องจากทางพ่ีสาวมี
ครอบครัวจึงไม่สะดวก ประกอบกับไพรเคยมีแฟน แต่ได้เลิกกันไปตอนเริ่มป่วยใหม่ๆ นับเป็นช่วง
มรสุมชีวิตของเธอเลยก็ว่าได้ 

แฟนรู้เค้าก็เลิกไปเลย ตอนแรกอยู่ด้วยกันมา 6 ปี คือตอนแรกเขาก็รู้ว่าเราประจ าเดือนมา
เยอะ รู้ว่าป่วยและก็พาไปตรวจ เขาก็ปลอบใจเรา ให้ท าใจดีๆ คงไม่เป็นไรหรอก แต่พอเราเป็นแล้ว 
เค้ารับไม่ได้หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจ เขาก็ทิ้งเราไปมีแฟนใหม่ ไม่ดูแล ไม่มาหา เราก็เสียใจแหละก็
ยอมรับมันต้องมี จะไม่เสียใจก็คงไม่ได้ แต่ช่วงนั้นให้ยาเคมีอยู่เลยพยายามไม่เครียดเพราะหมอบอก
ไม่ให้เครียด ถ้ายิ่งเครียดเราก็จะยิ่งแย่ไปกับพวกนี้  

(ไพร (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์ : 23 มกราคม 2561) 

ถึงแม้จะเป็นปัญหาที่สร้างความทุกข์ใจแต่ไพรก็ผ่านมาได้เพราะมีพ่ีสาว และก าลังใจจาก
เพ่ือนๆ หัวหน้าที่ท าท างาน เวลาพ่ีสาวหรือเพ่ือนว่างจากการท างานก็จะมาโรงพยาบาลกับเธอ แต่
ส่วนมากไพรจ าเป็นที่จะต้องมาคนเดียว  
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เพื่อนบอกกับเราว่า เดี๋ยวก็หาย ต้องสู้ๆ ไม่ต้องคิดอะไรมาก ให้ก าลังใจดี อยากท าไรก็ท า

     (ไพร (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 23 มกราคม 2561) 

โดยช่วงที่ป่วยไพรพักงานไปเกือบสองเดือน อยู่แต่บ้านกับเดินทางไปโรงพยาบาล โดยกิจวัตร
วันหนึ่งเธอท าอะไรไม่ได้มาก นั่นคือ ตื่นมา ซื้อข้าวกิน อาบน้ า นอน ส่วนวันที่ต้องไปโรงพยาบาล
ติดต่อกันทุกวันไพรต้องตื่นเช้ากว่าปกติยกเว้นในวันอาทิตย์  

เบื่อมากแต่เราต้องนอนพักเยอะๆ มุดหัวนอนอย่างเดียว 

(ไพร (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์ : 23 มกราคม 2561)  

ทั้งนี้ช่วงลางานไพรยังได้เงินจากทางโรงงานอยู่เดือนหนึ่งประมาณ 8,000 บาท และเงินจาก
ประกันสังคมเดือนหนึ่ง เธอเล่าว่าที่ตัดสินใจพักงานเพราะไม่อยากลาออก หากลาออกต้องหางานใหม่
ซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากและล าบากมาก 

เราคิดว่าเรายังท างานได้อยู่ หากพ้นการรักษาเราก็สามารถกลับไปท างานได้ปกติ เราจะ
เหนื่อยช่วงที่ให้ยาเฉยๆ ตอนแรกก็แย่ ท้อ ไม่ไหวแล้ว ใจหวิวๆ เพราะเวลาอ้วกมากๆ จะเหนื่อย 
ตกกลางคืนมาต้องเอาน้ ามาวางไว้ข้างเตียง ต้องกินน้ าเยอะๆ มันบอกไม่ถูก ช่วงนั้นแพ้เคมี 
โดยเฉพาะฉายแสงเยอะ 

(ไพร (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์ : 23 มกราคม 2561) 

นอกจากการให้เคมีและฉายแสงแล้ว ไพรต้องฝังแร่อาทิตย์ละครั้ง และหมดวันสุดท้ายวันที่ 8 
ตุลาคม ท าให้พอเข้าเดือนพฤศจิกายนเธอจึงเริ่มมีแรงขึ้น และได้ลองกลับไปท างานเมื่อ 20 ตุลาคม 
2561 

ตอนท างานแรกๆ หลังหายป่วยก็เหนื่อย ออก 5 โมง หัวหน้าบอกไม่ไหวก็ให้เข้ากะเช้า แต่
เราอยากเข้ากะดึก สบายใจกว่า เพราะกะเช้าคนพลุกพล่าน ตอนท างานก็มีช่วงพัก 2 ชั่วโมงก็พัก
คร้ังหนึ่งไปเร่ือยๆ  

(ไพร (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์ : 23 มกราคม 2561) 

หากถามถึงชีวิตก่อนป่วยของไพรนั้น เธอเป็นสาวโรงงานที่ตื่นแต่เช้าเพ่ือเข้างาน 7 โมงครึ่ง 
เลิกงาน 5 โมงเย็น หากท าโอทีเลิก 2 ทุ่ม ที่ท างานไม่ไกลจากบ้านนัก ขับมอเตอร์ไซค์ไป 10 นาทีถึง 
เมื่อเลิกงานก็กลับบ้าน ทานข้าว อาบน้ า ดูหนัง โดยเธอมีรายได้ต่อเดือน 10,000 กว่าบาท ส่วนใหญ่
ใช้ไปกับซื้อของกินของใช้ ค่าห้องเช่า หากเหลือก็เก็บออม มีพอกินพอใช้ และไม่มีหนี้สินใดๆ เมื่อ
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับช่วงหลังป่วย ถือว่าแตกต่างมาก เพราะพอป่วยท าให้หมดค่าใช้จ่ายไปมาก 
โดยเฉพาะค่าเดินทางไปกลับบวกค่าอาหารด้วยเต็มที่ก็ 300 บาท 
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ชีวิตปัจจุบันหลังจากการรักษาของไพรเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแต่ต้องมาหาหมอตามนัดสม่ าเสมอ 
โดยการมาโรงพยาบาลนอกจากมารักษาตัว ไพรยังได้รู้จักผู้คนมากมายที่ประสบกับชะตากรรม
คล้ายกัน 

ได้รู้จักกับเพื่อนที่เป็นมะเร็งเหมือนกัน ได้คุย ได้ถามเขาว่าเป็นระยะไหน บ้านอยู่ไหน เรา
เลยได้รู้ว่าอยู่อยุธยาเหมือนกัน ท าให้บางครั้งติดรถเขามาได้ เขาเป็นระยะที่หนึ่งตอนนี้หายแล้ว 
ไม่ได้ติดต่อกันแล้ว เมื่อก่อนคุยไลน์ โทรหากันอยู่บ้าง แต่มีพี่อีกคนเป็นระยะที่สาม มารู้จักกันที่นี่
เหมือนกันและคุยกันระหว่างรอหมอ การที่ได้คุยกับคนไข้คนอ่ืน ก็ท าให้คิดว่าดูคนที่เขาแย่กว่าเรา 
เราก็ดีกว่าเขาเยอะนะ 

(ไพร (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์ : 23 มกราคม 2561) 
 

ศรีดา (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 40 ปี 
6 สิงหาคม 2561 

ศรีดาป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก ตรวจเจอจากการมาตรวจสุขภาพตามปกติที่โรงพยาบาล   
การุณเวช จังหวัดปทุมธานี ทางทีมแพทย์ได้ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจและรอฟังผลหนึ่งอาทิตย์ ผลออกมาว่า
เป็นมะเร็งปากมดลูกในระยะแรก จนถึงตอนนี้รวมระยะเวลาการรักษาได้ 4 เดือนแล้ว 

ตอนแรกที่รู้ รู้สึกตกใจมาก แต่ทางครอบครัวก็ให้ก าลังใจ ปลอบใจเราว่าสมัยนี้มีผู้ป่วย
โรคมะเร็งเยอะและรักษาหายก็มีมากเช่นกัน  

(ศรีดา (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 6 สิงหาคม 2561) 

ศรีดาเป็นคนมุกดาหารได้เข้ามาท างานอยู่แถวตลาดไท จ.ปทุมธานี เป็นแรงงานก่อสร้าง เธอ
ท าอยู่ประมาณ 3 -4 ปีเลยย้ายออก สิทธิประกันสังคมจึงขึ้นอยู่ที่ปทุมธานี ท าให้เวลามาหาหมอที่
โรงพยาบาลภูมิพลฯ เธอต้องไปโรงพยาบาลการุณเวชก่อนเพ่ือไปขอใบส่งตัว ซึ่งระยะทางระหว่างสอง
โรงพยาบาลนั้นไกลมาก  

ตอนนี้ศรีดาอาศัยอยู่บ้านเช่าในจังหวัดสระบุรี เพราะเมื่อก่อนศรีดาเคยท างานเป็นแม่บ้านอยู่
แถวนั้น และเป็นช่วงที่ประจ าเดือนของเธอมากะปิดกะปอย ศรีดาจึงตัดสินใจมาตรวจรักษา หลังจาก
นั้นจึงถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ ท าการฉายแสงอยู่ 30 ครั้ง ศรีดาจึงต้องเดินทางไปมาจาก
สระบุรี 30 วันติดกัน แล้วจึงท าการเข้าแร่ และให้เคมีบ าบัดอีก 6 ครั้ง แต่ทั้งนี้เธอต้องกลับมาให้เคมี
เป็นรอบที่ 2 เพราะอาการยังไม่หายดีโดยระยะของการให้เคมีคืออาทิตย์ละครั้ง  

การเดินทางของศรีดาจะเดินทางโดยรถส่วนตัว สามีของเธอจะเป็นคนพามา โดยจะเริ่มออก
จากบ้านที่จ.สระบุรี อ.หนองปลาหมอ ตั้งแต่ 7 โมงเช้าและถึงโรงพยาบาลประมาณ 9 โมง ศรีดาเล่า
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ว่าการเจาะเลือดที่โรงพยาบาลต้องรอผลนานมากประมาณ 1-2 ชั่วโมง ทั้งนี้ศรีดามีบ้านญาติอยู่ใน
กรุงเทพฯ แตอ่ยู่ไม่ได้ เพราะมีความจ าเป็นต้องไปเอาใบส่งตัวทุกครั้ง  

ในครั้งแรกที่มาโรงพยาบาลศรีดาต้องเผชิญกับความสับสน มีปัญหาเรื่องเอกสารที่เขียนวันที่
ผิดท าให้เธอต้องเดินเรื่องจัดการอยู่นาน นอกจากนี้การมาโดยรถส่วนตัวท าให้เธอต้องเสียค่าน้ ามัน
อาทิตย์ละ 1,000 บาท บางครั้งค่าใช้จ่ายด้านอ่ืนๆ ก็ไม่พอ เนื่องจากสามีของเธอท างานอยู่คนเดียว 
เธอไม่ได้ท างานแล้ว ส่วนลูกสาวเพ่ิงเรียนจบม.6 ก าลังหางานท า ในส่วนของการด าเนินชีวิตของศรีดา
ค่อนข้างปกติ เธอสามารถอยู่บ้านอยู่คนเดียวได้ ไปไหนมาไหนได้อยู่ ไม่จ าเป็นต้องมีคนเฝ้า ซึ่ง เธอมี
ความคิดว่าจะอยู่สระบุรีก่อนจนกว่าจะรักษาหายถึงค่อยกลับมุกดาหารบ้านเกิดตน 

17 ธันวาคม 2561 

ศรดีามาโรงพยาบาลตั้งแต่ 8 โมงเช้า เนื่องจากหมอนัดเธอ 9 โมง แต่ได้ตรวจจริงๆ ประมาณ
เที่ยงกว่า เธอจึงต้องรอคิวอยู่นาน วันนี้ศรีดามาหาหมอเพ่ือตรวจอาการตามปกติ ร่วมกับตรวจดูผล
เลือดที่ยังจางอยู่ จึงมีนัดให้เลือดพรุ่งนี้ (18 ธ.ค.61) และนับเป็นการให้เลือดครั้งแรกของเธอ ปัจจุบัน
ศรีดาไม่ได้ให้ยาเคมีแล้วเพราะเธอเพ่ิงให้ครบไป 5 ครอส และต้องหยุดพักก่อน ตอนนี้จึงเหลือเพียง
อีก 1 ครอส โดยมีระยะนัดคล้ายเดิมคืออาทิตย์สองอาทิตย์มาที อาการโดยรวมของเธอมีเหนื่อยบ้าง
เป็นบางครั้ง  

ตอนนี้ศรีดามีอาการดีขึ้น แข็งแรงขึ้น แต่ยังมีผลของเคมีอยู่อย่าง อย่างมือชาหรือปวดตาม
ต่างกายเล็กน้อย หากถามถึงความรู้สึกระหว่างตอนนี้กับตอนแรกๆ ที่รักษานั้นแตกต่างกัน  

ตอนแรกเลือดออกมากมันท าให้เหนื่อยและกังวล ตอนนี้เลือดไม่ออกแล้วรู้สึกดีขึ้นมาก
เพราะตอนเป็นเริ่มแรกต้องใช้เวลาท าใจอยู่นาน ประกอบกับเป็นช่วงที่มีอาการเลือดไหลอย่างมาก 
ไม่ได้หาข้อมูลหรือถามใครได้ มีแต่มาหาหมออย่างเดียว หมอเขาจะช่วยได้ มีให้ทานยาให้เลือดหยุด
ไหล ตอนนั้นรออยู่นานกว่าจะได้ยาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ก็นั่งรอไปเรื่อยๆ ถ้าถามความรู้สึกตอนนี้
พอท าใจได้อยู่แต่ยังไม่ถือว่าผ่าน เพราะว่าต้องรอผ่าตัดอีกประมาณเดือนมกราคม รู้สึกกลัวเพราะ
ไม่เคยผ่าตัดมาก่อน แต่หมอและพยาบาลยังไม่ได้บอกหรือแนะน าอะไรต้องรอใกล้ๆ วันผ่าตัดก่อน 

(ศรีดา (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 17 ธันวาคม 2561) 

นอกจากนี้ศรีดายังได้เล่าถึงความคิดในหัวแวบแรกที่เป็นใหม่ๆ ให้ผู้ศึกษาฟังว่า   

พอรู้ว่าเป็นมะเร็ง คิดอย่างเดียวเลยว่าจะตาย ไม่น่ารอดแล้ว จะตายอย่างเดียวแน่นอน 
ไม่ได้อยู่แล้ว แต่ลูกกับสามีก็คอยปลอบ และพูดว่ามะเร็งมันไม่ตายง่ายๆ หรอก บอกให้สู้ๆ 
ครอบครัวก็คอยเป็นก าลังใจให้อยู่เสมอ  

(ศรีดา (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 17 ธันวาคม 2561) 
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ศรีดาเริ่มท าใจได้และใช้เวลาอยู่ประมาณ 2-3 เดือน จากการนั่งคิดนอนคิดว่าไม่ใช่แค่เธอที่
เป็นโรคร้ายนี้อยู่คนเดียว อีกทั้งเวลามาหาหมอ ศรีดาได้มองดูและเห็นผู้คนมากมายที่เป็นมะเร็งหรือ
เจ็บป่วยเหมือนกัน เลยเป็นสิ่งที่ท าให้เธอค่อยๆ ท าใจได้  

ปัจจุบันศรีดาอยู่แต่บ้านไม่ได้ท างาน กิจวัตรวันหนึ่งมีท างานบ้าน ซักผ้า ถูบ้าน นอนดูทีวี 
ไม่ได้ไปไหน ท าให้เธอรู้สึกเบื่อ แต่จะท าอย่างไรได้ในเมื่อเธอไม่สามารถท างานหนักได้เลยต้องทนและ
อยู่ให้ได้ ส่วนสามีของเธอตอนนี้ท างานอยู่คนเดียว มีอาชีพเป็นรปภ.อยู่โรงงานแห่งหนึ่ง รายได้เดือน
ละ 8,000 บาท ซึ่งไม่พอต่อค่าใช้จ่ายภายในบ้าน บางครั้งเลยต้องยืมเงินดอกของคนที่ท างานมาใช้
ก่อน เพราะเวลามาหาหมอด้วยระยะทางทีไ่กล ส่งผลให้ค่ารถแพงเลยต้องยืมเงินจากคนที่ท างาน โดย
จะยืมครั้งละประมาณ 4,000-5,000 บาท เป็นเงินหมุนช่วย นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ต้องผ่อน
อีกคือค่าเช่าบ้านเดือนละ 1,300 บาท ค่างวดรถอีก 8,000 บาท ท าให้ค่าใช้จ่ายก่อน-หลังป่วยของ  
ศรีดาและสามีต่างกันมาก เพราะเมื่อก่อนเธอมีพอใช้และจะใช้ไปกับค่าใช้จ่ายในบ้านและให้ลูก แต่พอ
ป่วยต้องเข้ารับการรักษาส่งผลต่อค่ารถ ค่าน้ ามันที่มากข้ึน จึงไม่ค่อยได้ส่งเงินให้ลูกเล็กที่เรียนอยู่ ป.2 
ซึ่งตอนนี้หลักๆ แม่ของเธอจะเป็นคนช่วยส่งค่าเทอมอยู่ ส่วนลูกสาวคนโตเรียนจบม.6 ไม่ได้เรียนต่อ
เพราะอยากท างาน แต่ตอนนี้ตกงานอยู่ไม่ได้ท างานมาเดือนหนึ่งแล้ว ท าให้ตอนนี้ปัญหาหนักสุดของ
ศรีดาคือเรื่องเงิน แต่โชคดีที่เธอมีสิทธิ 30 บาท หรือบัตรทองคอยช่วยเรื่องค่ารักษาหรือค่ายาต่างๆ 
แต่ก็อาจมีค่าเอ็กซเรย์ที่ศรีดาจ าเป็นต้องจ่ายเองบ้าง ซึ่งคือช่วงที่เธอต้องผ่าตัด เธอให้ความเห็นว่าถ้า
หากไม่มีสิทธิรักษาช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาล เธอคงคิดอะไรไม่ออกและต้องรับภาระทางการเงินหนัก
กว่าเดิมเป็นแน่ พักหลังนี้ศรีดาไม่ต้องไปรักษาตัวที่ โรงพยาบาลการุณเวชแล้ว เนื่องจากสิทธิ
ประกันสังคมที่ใช้ในตอนแรกนั้นหมดเขตโดยที่เธอไม่รู้  

ช่วงหนึ่งเข้ายาเสร็จ ก็กลับไปนอนพักเหนื่อยและไม่ได้คิดว่าประกันสังคมจะหมดเร็ว เลย
ท าให้ใช้สิทธิต่อไม่ได้ ไม่มีใครแจ้งว่าหมดนะ พอเราไปถึงเขาก็บอกว่าหมดแล้ว เลยต้องเปลี่ยนมาใช้ 
30 บาทแทน 

(ศรีดา (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 17 ธันวาคม 2561) 

โดยศรีดาได้เล่าถึงขั้นตอนของการท าสิทธิ คือ มาที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ สอบถามเจ้าหน้าที่
ว่า ประกันสังคมหมดแล้วสามารถใช้สิทธิอะไรได้บ้าง ทางเจ้าหน้าที่ ได้ตอบกลับมาว่า สามารถใช้
มาตรา 8 ได้อยู่ 2 ครั้ง ศรีดาจึงมารักษาตามนั้น ซึ่งทีแรกเธอไม่เข้าใจว่ามาตรา 8 คืออะไร จนมาถึง
ตอนนี้ แต่เธอก็มารักษาจนเสร็จจากนั้นจึงกลับบ้านที่มุกดาหาร เพ่ือไปขอใบส่งตัวมาใช้ที่โรงพยาบาล
ภูมิพลฯ จนรักษาได้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 จึงหมดสิทธิ ท าให้หลังจากนั้นเธอต้องเปลี่ยนมาใช้
สิทธิ 30 บาท ซึ่งเธอจ าเป็นต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลหนองแค จ.สระบุรี แทน เพราะสิทธิ 30 บาท
ของเธอขึ้นกับที่อยู่  
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การท าเร่ืองสิทธินี้ซับซ้อนมาก เดี๋ยวต้องไปรักษาสระบุรีพรุ่งนี้แล้ว อาจไม่ได้มาที่ภูมิพลฯ 
แล้ว กม็ีกังวลเร่ืองอุปกรณ์การแพทย์นะ แต่ก็ไม่เป็นอะไร ถ้าเขาไม่มี เราอาจต้องขอเขาให้มารักษา
ที่ภูมิพลฯ แต่ถ้าขอไม่ได้ทางนั้นก็คงหาที่ลงให้ เพราะเรายังต้องให้ยาเคมีอยู่ แต่ไปรักษาที่สระบุรีก็
น่าจะสะดวกเร่ืองการเดินทางขึ้น  

(ศรีดา (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 17 ธันวาคม 2561) 

ทั้งนี้ภายในวันเดียวกันนั้นศรีดาต้องเดินทางไปโรงพยาบาลหนองแค เพราะต้องไปเดินเรื่อง
ขอใบส่งตัวเพ่ือไปโรงพยาบาลสระบุรี เนื่องจากวันจันทร์เธอต้องให้ยาเคมี ท าให้วันนี้ทั้งวันเธอและ
สามีต้องวุ่นกับการเดินเรื่องสิทธิการรักษา  

หากถามถึงความกังวลตอนนี้ศรีดาไม่คิดอะไรแล้ว แต่ก่อนเธอคิดว่าจะท าอย่างไรดี คิด
ฟุ้งซ่าน แต่มารู้ว่าคิดไปก็ไม่มีประโยชน์ บางทีเธอก็เกิดความห่วงว่าถ้าเธอให้ยาเคมีไม่ได้หรือเป็นอะไร
ไป ลูกจะอยู่กับใคร แต่ลึกๆ แล้วเธอคิดว่าสักวันต้องหาย และถ้าหายก็อยากจะกลับท างานเป็น
แม่บ้านเหมือนเดิม เพราะไม่อยากอยู่เฉยๆ พอไม่มีอะไรท าก็จะเกิดความรู้สึก อึดอัด หงุดหงิดไม่
เหมือนกับการได้ท างานอย่างเมื่อก่อน ทั้งนี้การป่วยท าให้แผนที่วางไว้ของศรีดาว่าจะผ่อนรถให้หมด
เป็นอันต้องเลิกไป ตอนนี้เธอจึงคิดแต่เพียงว่าถ้าผ่อนรถไม่ไหวก็ต้องปล่อยให้โดนยึดไป เนื่องจากสามี
ท างานคนเดียวไม่ไหวและเงินก็ไม่พอใช้ (สีหน้าบ่งบอกถึงความเศร้า) จากนั้นเธอจึงทิ้งท้ายการ
สนทนาครั้งนี้ด้วยความเห็นเกี่ยวกับมะเร็งกับการเปิดเผยที่ว่า  

ต่างคนต่างเป็นเหมือนกัน มันไม่เป็นอะไรหรอก ถ้ามีคนถามเราเราก็กล้าบอกไปว่าเราเป็น
มะเร็งอยู่ เราไม่อายนะ เพราะมองดูอีกด้านหนึ่งก็ไม่ได้มีแต่เราที่เป็นอยู่คนเดียวใช่ไหมหละ 

(ศรีดา (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 17 ธันวาคม 2561) 
 

ไพรัช (นามสมมติ) เพศชาย อายุ 30 ปี 

7 สิงหาคม 2561 

ไพรัชเป็นคนขอนแก่น แต่มาท างานเป็นช่างเทคนิคอยู่ที่อยุธยา ท าให้สิทธิประกันสังคมข้ึนอยู่
โรงพยาบาลราชธานี จากนั้นถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ ไพรัชจึงต้องเดินทางไปมา
ระหว่างสองโรงพยาบาล และรักษาตัวมาเป็นเวลา 1 ปีแล้ว อาการเริ่มแรกคือ ไอเหมือนเป็นไข้หวัด
แต่ระยะเวลานาน จึงไปหาหมอที่โรงพยาบาลราชธานี จ.อยุธยา ได้ตรวจอาการทั่วไปไม่ได้เอ็กซเรย์ 
ตอนแรกหมอบอกเป็นหลอดลมอักเสบ จากนั้นได้ไปเอ็กซเรย์ข้างนอกแล้วเอาผลมาให้ที่โรงพยาบาล
ราชธานี พอได้ผลแล้วหมอบอกเป็นวัณโรค แต่หาเชื้อไม่เจอเลยนอนดูอาการอยู่เดือนหนึ่งแล้วก็ผ่าตัด
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เอาผลมาที่โรงพยาบาลจุฬาฯ ถึงรู้ว่าเป็นมะเร็ง ซึ่งตอนรู้ว่าป่วยเขาไม่ได้ทันตั้งตัวและคนในครอบครัว
ไม่มีใครท าใจได ้

ไพรัชต้องไปมาระหว่างโรงพยาบาลราชธานีกับโรงพยาบาลภูมิพล เนื่องจากต้องเดินเรื่องขอ
สิทธิประกันสังคม เจาะเลือด เอ็กซเรย์ พร้อมกับใบส่งตัวที่โรงพยาบาลราชธานีก่อนถึงมาที่
โรงพยาบาลภูมิพลฯ โดยจะไม่เจาะเลือดที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ เพราะไม่สะดวกในด้านที่จอดรถ 

ระยะนัดที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ คือ 21 วันจะมาให้เคมีบ าบัด โดยครั้งหนึ่งใช้เวลาประมาณ 4 
ชั่วโมงกว่า ซึ่งไพรัชได้ท าเคมีบ าบัดรอบรอบแรกไปแล้ว 6 ครั้ง เหมือนจะอาการดีขึ้นแต่ผลกลับทรุด
ลงไปอีกจึงต้องมาให้ยาเคมีบ าบัดรอบสอง โดยเวลามาโรงพยาบาลไพรัชจะมากับพ่อ แม่ และแฟน 
ด้วยรถยนต์ส่วนตัว เมื่อก่อนเขาสามารถขับเองได้ แต่ปัจจุบันขับไม่ไหวจึงต้องให้พ่อขับแทน ซึ่ง
จะต้องขับมาจากนวนครเนื่องจากเมื่อไพรัชรู้ว่าต้องมาหาหมอเขาจะเดินทางมาจาก จ.ขอนแก่นและ
มาพักที่นวนครซึ่งเป็นห้องเช่าของแฟนก่อนให้หายเหนื่อยอยู่วัน 2 วัน จากนั้นจึงเดินทางมารักษาที่
โรงพยาบาลภูมิพลฯ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องเดินทานไปมาระหว่าง ขอนแก่น นวนคร และโรงพยาบาล  

ถ้าให้พักอยู่นวนครถาวรเลยก็ไม่ได้เพราะบริเวณนั้นเป็นแหล่งของโรงงานอุตสาหกรรม 
มลพิษทางอากาศเยอะ มันไม่ดีต่อร่างกายเพราะเรามีปัญหาเรื่องปอด จึงจ าเป็นต้องกลับไปพักฟื้น
ที่ขอนแก่นเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ 

(ไพรัช (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 7 สิงหาคม 2561) 

ไพรัชจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้กับค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในส่วนของค่าเดินทาง ซึ่งนอกจากจะมี
เงินประกันสังคมที่ช่วยแบ่งเบาค่ารักษา บางส่วนก็อาศัยเงินของแม่และแฟนร่วมด้วย ทั้งนี้ใน
ด้านของผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตนั้น ไพรัชให้ความเห็นว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนไปจากหน้า
มือเป็นหลังมือ เพราะจากที่เคยท างานได้ กลับเป็นช่วยเหลือตัวเองไม่ไหว ท างานหนักๆ ไม
ได้ โดยทางที่ท างานมีสวัสดิการโรงงานช่วยอยู่ 3 เดือน แต่ไพรัชท างานได้ไม่เต็มร้อยถึงขั้นท า
ไม่ได้อีกทั้งต้องมาโรงพยาบาลบ่อย ท าให้ร่างกายอ่อนเพลีย จึงต้องออกจากงานมาอยู่บ้าน
แทน 

  
  
สายใย (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 44 ปี 
18 ธันวาคม 2561 

  เริ่มแรกสายใยมีอาการตกขาวแต่ไม่เจ็บไม่คัน จากนั้นมีเลือดออกอยู่ประมาณ 1 เดือนเกือบ
ทุกวัน ตอนแรกจึงไปรักษาตัวที่ โรงพยาบาลสระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย  
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หมอบอกไม่ได้เป็นอะไร บอกแค่ว่าจะหมดประจ าเดือน ไม่ได้รักษาอะไรมากมายเป็นเพียง
การคุยกันในห้องตรวจเฉยๆ เราก็เชื่อหมอไม่ได้เอะใจอะไร เขาเป็นหมอ 

(สายใย (นามสมมติ), สัมภาษณ ์: 18 ธันวาคม 2561) 

ในส่วนของความรู้สึกตอนแรกที่เป็นรู้สึก สายใยรู้สึกตกใจ และเสียวๆ กลัวว่าจะรักษาไม่หาย 
แต่ก็ค่อยๆ เริ่มคิดได้ว่าเมื่อเป็นแล้วต้องสู้ เดี๋ยวก็หาย ซึ่งสายใยใช้เวลาท าใจกว่า 2 อาทิตย์ อีกทั้ง
ครอบครัวก็ช่วยให้ก าลังใจกันดี ทั้งนี้สายใยเริ่มรักษาตัวเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2561 และตอนนี้เธอให้
เคมีรอบที่ 5 แล้ว เหลืออีก 1 รอบ บวกกับการฉายแสง 9 รอบ และรอฝังแร่ ซึ่งทางแพทย์ได้มีการนัด
ให้ยาเคมีอาทิตย์ละครั้ง ท าให้เธอต้องมาโรงพยาบาลอีกทีคือวันที่ 25 ธันวาคม 2561 

สายใยมาโรงพยาบาลกับสามี โดยรถยนต์ส่วนตัวและต้องเผชิญกับปัญหารถติด เธอออกจาก
บ้านตั้งแต่ตี 5 มาถึงโรงพยาบาลประมาณ 6 โมง แต่หากต้องไปโรงพยาบาลพญาไทฯ จะถึงประมาณ 
9 โมง ทั้งนี้สายใยต้องมาให้ยาเคมีที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ รวมทั้งต้องไปฉายแสงที่โรงพยาบาลพญาไท
ฯ ในวันพุธ เนื่องจากที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ มีจ านวนคิวฉายแสงเยอะมากจนการรักษารอไม่ได้ แต่
ก่อนไปเธอจะต้องไปเอาใบส่งตัวที่โรงพยาบาลราชธานีก่อน ท าให้สายใยจ าเป็นต่อการเดินทางไปมา
ระหว่าง 3 โรงพยาบาล 

แต่ก่อนสายใยท างานโรงงานแถว จ.ปทุมธานี เธอท าได้อยู่ 6 เดือน และเริ่มมีอาการจุกและ
ปวดบริเวณท้องน้อย เลยไปตรวจภายในที่โรงพยาบาลราชธานี ที่มีสิทธิประกันสังคมขึ้นอยู่ โดย
ประกันสังคมจะช่วยในเรื่องค่ารักษาได้มาก จากนั้นทางโรงพยาบาลราชธานีเลยส่งตัวมาโรงพยาบาล
ภูมิพลฯ ซึ่งตอนแรกๆ ที่สายใยเดินทางมาโรงพยาบาลภูมิพลฯ เธอเกิดหลงทางและขับรถเลยไปถึง
การบินไทย  

ชีวิตหลังป่วยของสายใยนั้นค่อนข้างเหมือนเดิม แต่ต่างไปแค่เธอไม่ได้ท างานรวมถึงเรื่องของ
สุขภาพร่างกายที่อ่อนแอลง โดยเฉพาะช่วงนี้ที่เธอต้องให้ยาเคมี ส่งผลให้เกิดอาการ คลื่นไส้ อาเจียน 
ปวดเมื่อยอยู่บ่อยๆ โดยการป่วยครั้งนี้ถือเป็นการป่วยหนักครั้งแรกของเธอ เพราะเมื่อก่อนสายใยมี
สุขภาพแข็งแรงดี อย่างมากก็เป็นแค่ไข้หวัดธรรมดา  

นี่คงเป็นประสบการณ์ชีวิตที่หนักสุดนะ ไม่เคยเป็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิต 

(สายใย (นามสมมติ), สัมภาษณ ์: 18 ธันวาคม 2561) 

ท าให้ตอนนี้สายใยไม่ได้ท างานแล้ว อยู่แต่บ้าน กิจวัตรวันหนึ่งของเธอจึงไม่มีอะไรมากมาย 
เช่น การนอนหรือเดินแต่ไม่ได้ออกแรงมาก อีกท้ังอาจมีภาวะแทรกซ้อนอย่างการตกเลือด เธอจึงต้อง
ทานยาบ ารุง แต่สายใยกลับทานอะไรไม่ค่อยได้ เนื่องจากผลข้างเคียงจากการรักษาจึงท าให้เหม็นง่าย 
ไม่อยากอาหาร รวมถึงการรับประทานยามากเกินไปก็ไม่ดี เพราะจะส่งผลเสียต่ออวัยวะบางส่วนใน
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ร่างกาย นอกจากนี้ผลกระทบจากการรักษายังมีในเรื่องของการฉายแสงที่ท าให้เธอเจ็บปวดตรงช่วง
ล่างหรือระบบขับถ่าย เธอจึงได้แต่อดทน และพยายามลืมๆ ไป บางครั้งอาจมีวิธีแก้ด้วยการดูหรือฟัง
ธรรมะบ้าง และมีความคิดว่าอยากหาสมุนไพรมาทานบ ารุง แต่คงต้องรอให้การรักษาส่วนนี้เสร็จ
เรียบร้อยเสียก่อน 

ในส่วนของครอบครัวสายใยอยู่กับสามีและมีลูกสองคนในบ้านเช่าแถวปทุมธานี คนแรกอายุ 
28 ปี คนที่สองจบม.6 ท างานส่งของ ซึ่งตอนระยะแรกของการป่วยหมอได้เรียกครอบครัวเข้าไปคุย
ด้วย ทุกคนต่างรับรู้แต่ก็ไม่ได้เสียใจอะไรมากและให้ก าลังใจกัน ครอบครัวบอกกับสายใยว่า  “ต้องสู้ 
ไม่สู้จะไม่ไหว”  

ทั้งนี้ลูกชายสองคนของสายใยพอท างานแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้บ้าง และส่งเงิน
มาช่วยเธอบ้าง แต่สายใยไม่อยากรบกวนลูก ท าให้ตอนนี้ เงินที่ใช้ไปกับค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นเงินเก็บที่
เธอกับสามีท างานมาโดยเธอก็ไม่ทราบได้ว่าอนาคตถ้าเงินเก็บหมดจะท าอย่างไรต่อไป อาจต้องไปกู้ยืม
คนอ่ืนมา เนื่องจากตอนนี้สามีและสายใยต่างหยุดงานกันทั้งคู่ สามีนั้นออกจากงานเพ่ือมาดูแล เธอ 
โดยแต่ก่อนรายได้ที่หามาได้สายใยจะน ามาใช้จ่ายภายในบ้านและผ่อนบ้าน รวมถึงต้องจ่ายหนี้ธกส.ปี
ละ 6,000 บาท 

แตไ่ม่ว่าจะต้องเจอปัญหาหนักแค่ไหน คนรอบข้างทั้งครอบครัวและเพ่ือนที่ท างานของสายใย
ต่างให้ก าลังใจกันดี โดยสายใยคิดไว้ว่าถ้าหายจากอาการเจ็บป่วยจะเปิดร้านขายส้มต า เพราะคง
กลับไปท างานโรงงานไม่ได้ ซึ่งเธอคิดมาตลอดว่าจะต้องหายและหวังว่าถ้าอาการดีขึ้นจะกลับไปเที่ยว
พักผ่อนที่หนองคาย จังหวัดบ้านเกินของเธอ โดยสายใยได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยเรื่อง
โรคมะเร็งกับผู้ศึกษาว่า 

แต่ก่อนคิดนะว่ามะเร็งไม่ใช่เรื่องที่จะเปิดเผยกัน แต่พอตอนนี้กลับคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องน่า
ปิดบังแล้ว เพราะเราไม่อาย เห็นไหมหละมีคนเป็นกันเยอะแยะ เป็นกันไปทั่ว มันไม่ใช่เรื่องไม่ดี
อะไร เราควรคุยกันแลกเปลี่ยนกัน ฉันเป็นอะไรเธอเป็นอะไร ทั้งอาการ การรักษา ถ้าคุยกันจะได้รู้
หรือแชร์กัน เพราะพอเราคุยกันก็ท าให้โล่งใจ เวลาเพื่อนที่ท างานถาม เราก็กล้าบอกนะ การ
แลกเปลี่ยนเป็นเร่ืองดีที่ควรท า แต่เราก็มีช่วงที่กลัวตายนะ เพราะกลัวว่ามะเร็งจะรักษาไม่หาย ท้อ
ก็มีบ้าง แต่ก็คิดเสียว่าเป็นเดี๋ยวก็หาย พอมีความหวัง และรักษาไปตามอาการนั้นแหละ 

(สายใย (นามสมมติ), สัมภาษณ ์: 18 ธันวาคม 2561) 

 20 กุมภาพันธ์ 2562 

สายใยเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 3 ซึ่งตอนนี้รักษาตัวมาได้ 2 เดือนกว่าแล้ว โดยวันนี้มี
ตรวจตอนบ่าย ซึ่งเป็นการตรวจตามนัดหรือการติดตามอาการครั้งแรกหลังจากหยุดให้ยาเคมีไป 1 
เดือน วันนี้เธอมากับสามีลูกและหลานสาว ตอนนี้เธอดูแข็งแรงและมีหน้าตาที่ยิ้มแย้ม 
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อาการตอนนี้ดีขึ้นมาก ตอนที่รักษาช่วงแรกมันมีผลข้างเคียง ร่างกายอ่อนแอ ผมร่วง 
คลื่นไส้ ทานไม่ได้เหม็นไปหมดเหมือนคนแพ้ท้อง ทั้งอาหาร สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก น้ ายาปรับผ้า
นุ่มที่เคยใช้ เสื้อตัวใหม่ใส่ไม่ได้เลย เหม็น ใส่ได้แต่ตัวเก่า เราเลยไม่อยากให้ใครเข้าใกล้เพราะกลัว
เขาจะเหม็นด้วยก็เป็นผลมาจากพวกเคมีฉายแสงนี้แหละ อีกอย่างก็เส้นเลือดที่ให้ยามันยังบวมไม่
หาย มันไหม้ ให้ยาแรง ส่วนตอนนี้ก็ดีข้ึนแต่น้ าหนักลดไปเยอะ เพราะต้องลดของกินบางอย่าง เช่น 
พวกของหมักดองที่เคยชอบก็ทานไม่ได้แล้ว 

(สายใย (นามสมมติ), สัมภาษณ ์: 20 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

ซึ่งนอกจากการรักษาโดยให้เคมีและฉายแสงแล้ว สายใยต้องท าการฝังแร่ 4 ครั้ง 

ตอนฝังแร่ เจ็บนะ ขั้นตอนก็ต้องนอนบนเตียงและทางแพทย์ก็จะใส่เครื่องฝังแร่เข้าไป คร้ัง
แรกครั้งสองผ่านไปได้ แต่พอฝังรอบสามรอบสี่มันใส่ไม่ได้ เจ็บมาก เขาบอกพังผืดเยอะ เลยต้องไป
วางยาสลบ ก็ไม่รู้สึกตัวตื่นอีกที่ก็มาอยู่ตรงรังสีรักษาแล้ว 

(สายใย (นามสมมติ), สัมภาษณ ์: 20 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

ในการรักษาครั้งนี้สายใยใช้สิทธิประกันสังคมในการช่วยค่ารักษาพยาบาลซึ่งเธอบอกว่าสิทธิ
ดังกล่าวจะหมดเขตวันที่ 8 พฤษภาตม นี้ และต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นสิทธิ 30 บาท แทน ซึ่งถ้าใกล้ๆ คง
ต้องมีการปรึกษาเจ้าหน้าที่ว่าต้องเดินเรื่องอย่างไร สายใยได้เล่าถึงเส้นทางการรักษาเริ่มแรกให้ฟังว่า 

ตอนแรกมาตรวจที่โรงพยาบาลสระใคร จ.หนองคาย ก่อน แล้วตรวจไม่เจอเพราะไม่ได้
ตรวจละเอียด แค่ให้ยามาทาน เขาบอกเหมือนประจ าเดือนจะหมด ก็ให้ยามาทาน เราไม่ได้ใส่ใจ
ด้วย จากนั้นเราก็ย้ายจากหนองคายมาตอนประมาณ เมษายน 2561 ย้ายมากันทั้งครอบครัว ลูกก็
มาเที่ยวด้วย ถ้าอยู่หนองคายตายเลยงานไม่มีท า ประกันสังคมไม่มี สามสิบบาทก็ต้องรอคิวนาน 
จากนั้นก็ย้ายมาอยู่แถวปทุมธานี หางานท าเป็นแม่บ้านอยู่ 7 เดือนที่บริษัทแห่งหนึ่ง (ประกันสังคม
จ่ายเมื่อท างานครบ 6 เดือน) เดือนแรกเราก็ไม่ได้ใส่ พอเดือนที่ 7 อาการเริ่มหนักขึ้น จุกท้อง เลย
ไปหาหมอที่ราชธานี พอดีประกันสังคมคุ้มครอง 6 เดือนพอดี เราท าเกินมาก็โชคดีไป 

(สายใย (นามสมมติ), สัมภาษณ ์: 20 กุมภาพันธ์ 2562) 

หลังจากที่สายใยได้มาตรวจชิ้นเนื้อท่ีโรงพยาบาลราชธานี จึงสงสัยว่าเป็นเนื้อร้ายสายใยจึงถูก
ส่งมาโรงพยาบาลภูมิพลฯ เนื่องจากมีความพร้อมในด้านต่างๆ มากกว่า ซึ่งเธอรอเดินเรื่องส่งตัว
ประมาณ 1 อาทิตย์ และต้องตรวจชิ้นเนื้อที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ อีกรอบรอผลอยู่ 2 อาทิตย์ จึงได้เข้า
สู่กระบวนการรักษา และเธอจ าเป็นต้องไปฉายแสงที่พญาไทฯ ร่วมด้วย 1 วัน โดยเธอต้องมีการ
เดินเรื่องเก่ียวกับใบส่งตัวกับทางโรงพยาบาลราชธานีก่อนทุกครั้ง 
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ล าบากนะ แต่ใจก็อยากจะอยู่ อยากให้หาย เป็นไงเป็นกัน ถึงต้องเดินทางไปหลายที่เพราะ
คิวฉายแสงที่ภูมิพลฯ เต็ม ราชธานีก็คิวเต็ม เขาบอกว่า คุณรอได้แต่โรคมันไม่รอ พอได้ยินแบบนี้มัน
ก็ยิ่งท าให้ใจอยากจะหายไว้ อยากรักษา ถึงจะเหนื่อย รถติด ก็ต้องตื่น ต้องไปให้ทัน มันก็ดีที่เรา
ย้ายมาท างานแถวนี้ เพราะยังอยู่หนองคายและรักษาที่นั้นก็ต้องถูกส่งไปอุดรธานี เพราะมีศูนย์
มะเร็งและมันเชื่อมกัน ไปกลับไกลกว่าเดิม ต้องไปเช่าห้องเขาอยู่อีก และก็อาจต้องรอคิวสามสิบ
บาทมันจะไม่รวดเร็วแบบนี้ 

(สายใย (นามสมมติ), สัมภาษณ ์: 20 กุมภาพันธ์ 2562) 

       ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้นสายใยมีปัญหาอย่างมาก 2 เดือนที่ผ่านมาเธอหมดไปกับค่าเดินทาง
ประมาณ 40,000 บาท จึงใช้เงินเก็บและหยิบยืมเงินจากคนอ่ืนเนื่องจากเธอไม่ได้ท างานและสามีต้อง
ออกจากงานเพ่ือมาดูแลเธอ สามีของสายใยท างานเป็นรปภ.ค่าแรงวันละ 300 กว่าบาท แต่เมื่อต้อง
ออกจากงานมาดูแลสายใย ตอนนี้จึงมาสมัครงานที่ใหม่ได้ค่าแรงวันละ 440 บาท ซึ่งก่อนหน้านี้ที่เธอ
ท างานอยู่เธอได้รายได้วันละ 320 บาท ส่วนลูกของเธอท างานโรงงานค่าแรงวันละ 320 บาท ถ้าท าโอ
ทีได้เดือนละ 7,000 บาท บางครั้งสายใยก็จ าเป็นต้องยืมเงินลูกมาช่วยด้วย 

พอหัวหน้ารู้ว่าเป็นมะเร็งก็ให้ออกเลย เป็นห่วงไม่อยากให้ท า ยังติดต่อกับเพื่อนที่ท างาน 
ให้ก าลังใจดี เงินที่มีมันไม่พอก็จ าเป็นต้องใช้เงินเก็บ และมียืมน้องชายมา 10,000 บาท ปัจจุบันก็
ต้องพยายามเก็บเงินไปคืนเขา และผ่อนค่าห้องเดือนละ 1,300 บาท ค่าน้ าค่าไฟต่างหาก อยู่กันกับ
สามี ส่วนลูกและครอบครัวอยู่อีกห้อง ตอนนี้ยังไม่ได้กลับไปท างาน อยู่บ้านเลี้ยงหลาน ตอนป่วย
ไม่ได้ใกล้กันเลย หลานมันไปอยู่กับแม่ แต่บ้านก็ย้ายมาแล้วไปอยู่แถวคลองพุทรา ไม่ไกลจากที่เดิม
มาก เพราะไม่ได้ท างานเลยเปลี่ยนที่เช่า 

(สายใย (นามสมมติ), สัมภาษณ ์: 20 กุมภาพันธ์ 2562) 

 ตอนนี้ก็เป็นระยะเวลาเกือบ 3 เดือนแล้วที่สายใยผ่านการรักษามา ซึ่งเธอบอกว่าถึงแม้
ร่างกายจะดีขึ้นแต่ก็ไม่เต็มร้อยและไม่เหมือนเดิม เนื่องจากการให้ยาเคมีมันได้เข้าไปท าลายเชื้อมะเร็ง
แต่มันก็ท าลายอวัยวะภายในไปพร้อมกัน ทั้งนี้ถ้าหวนกลับไปตอนแรกเริ่มสายใยก็มีความกลัว
เหมือนกับคนไข้คนอื่นๆ 

เราได้ยินจากคนอ่ืนวา่เป็นมะเร็ง ขึ้นชื่อว่าเปน็เนื้อร้าย พอเราเจอเราก็กลัว กลัวไม่หาย มัน
ยืดเยื้อ คิดท าอะไรไมไ่ด้ ตัง้เป้าไว้ไมไ่ด้ท า ฝนัสลาย แต่ก็ต้องท าใจเอา เป็นไปแล้ว ที่ผา่นมาไดก้็ห้า
สิบห้าสบิ นึกว่าจะไม่รอด ช่วงให้ยากลางๆ จะหนัก ช่วงแรกไม่เท่าไร เพราะคร้ังแรกคร้ังสองร่างกาย
ยังพอรับได้ แต่พอมาครั้งสามครั้งสี่นี่ไมไ่หวเลย กินไมไ่ด้ ท้อแท้ ตอนนั้นก็คิดว่าหายก็หาย ไมห่ายก็
ตายอย่างเดียว มนัเหนื่อยทั้งการรักษาและการเดินทาง 

(สายใย (นามสมมติ), สัมภาษณ ์: 20 กุมภาพันธ์ 2562) 
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  กิจวัตรในปัจจุบันของสายใยยังท าอะไรไม่ได้มาก แต่ทุกครั้งที่มาโรงพยาบาลเธอจะได้คุยกับ
เพ่ือนที่ป่วยเหมือนกันอยู่เสมอ เนื่องจากมีคนไข้หลายคนที่รักษาที่โรงพยาบาลราชธานี ถูกส่งตัวมา
โรงพยาบาลภูมิพลฯ และไปฉายแสงที่โรงพยาบาลพญาไทฯ เหมือนกับเธอ ท าให้พวกเธอได้มาเจอ 
พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเจ็บป่วยร่วมกันอยู่บ่อยครั้ง 

ได้มาเจอ มาคุย เปิดใจคุยกนั ไม่เหงา และก็ได้รู้สูตรน้ ามะนาวผสมน้ าอุ่นและน้ าผึ้ง มนัจะ
ช่วยขับ พวกลิ่มเลือดออกมา และก็ได้คุยอีกหลายเร่ือง หลายคนก็เปน็หนักกว่าเราก็มี เราก็มี
ก าลังใจขึ้น 

(สายใย (นามสมมติ), สัมภาษณ ์: 20 กุมภาพันธ์ 2562) 

  

สาวินี (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 48 ปี 

18 ธันวาคม 2561 

สาวินีมีอาการเริ่มแรกคือปวดหัว ปวดตัว และเริ่มปวดมากขึ้นเรื่ อยๆ จึงไปหาหมอที่
โรงพยาบาลภัทร โดยเธอได้รับยามาทานแต่ก็ไม่ดีขึ้น และแพทย์บอกเพียงแต่ว่าเส้นทับกระดูก จน
เมื่อถูกส่งตัวมายังโรงพยาบาลภูมิพลฯ ได้มาเอ็กซเรย์ตรวจดูจึงทราบว่าเป็นมะเร็งกระดูก เพราะ
กระดูกไปทับเส้นประสาทจึงเสี่ยงต่อการเป็นอัมพาต ท าให้เมื่อก่อนหลังจากป่วย 2 เดือน สาวินีเดิน
ไม่ได้ต้องมานอนโรงพยาบาลภูมิพลฯ ต่อเพ่ือให้เลือด ร่วมกับการฉายแสง 

ตอนแรกที่ทราบว่าเป็นมะเร็งสาวินีรู้สึกตกใจ แต่ก็คิดว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด และเธอใช้
เวลาท าใจไม่นาน โดยทางบ้านได้ให้ก าลังใจว่า “เป็นแล้ว ท าไงได้ อย่าไปเครียด เราก็ต้องยอมรับมัน 
ป่วยก็ป่วย” ทั้งนี้การที่สาวินีสามารถท าใจได้เร็วเนื่องจากเมื่อก่อนเธอเคยป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก 
รักษาตัวหายไปเป็นเวลา 7 ปีแล้ว ตอนนั้นเป็นอยู่ประมาณ 2 เดือน ในส่วนของมะเร็งกระดูกเพ่ิงเป็น
ประมาณเดือนตุลาคมที่ผ่านมา 

สาวินีบอกกับผู้ศึกษาว่า ความรู้สึกของการเป็นมะเร็ง 2 รอบนี้แตกต่างกัน เพราะตอนเป็น
มะเร็งกระดูก เหมือนเธอเคยมีประสบการณ์การเจ็บป่วยมาแล้ว ถึงแม้จะรู้สึกกลัวหรือช็อคอยู่
ประมาณ 2 อาทิตย์ แต่ค่อยๆ เริ่มท าใจได้ และคอยให้ก าลังใจตัวเองอยู่เสมอท านองที่ว่าเป็นก็เป็น 
รักษาไป และเหมือนจะชินแล้ว โดยตอนนี้สาวินีใช้สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลภัทร เวลามารักษา
ที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ ถ้ามาให้ยาเฉยๆ เธอไม่ต้องท าอะไรมาก แค่ยื่นสิทธิ รอพบแพทย์ จากนั้นจึงมา
ให้ยาที่หน่วยเคมีบ าบัด เวลามาโรงพยาบาลเธอจะออกจากบ้าน 6 โมงครึ่ง ถึงโรงพยาบาล 8 โมง  
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รถติดมากเพราะเขาเปิดทางให้ทหารอากาศที่มาท างานก่อน ท าให้รถติดเป็นชั่วโมง ความ
จริงแล้วระยะทางมาโรงพยาบาลอาจใช้เวลาไม่นานถึงขนาดชั่วโมงหรอก แต่นานเพราะรถติดนี่
แหละ 

(สาวนิี (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์ : 18 ธันวาคม 2561) 

ทั้งนี้สาวินีจะเดินทางมาโรงพยาบาลกับสามีโดยรถแท็กซี่ ค่าเดินทางไป-กลับประมาณ 400 
บาท ขามา 200 บาท ขาไป 200 บาท ต้องยอมเสียเพราะเธอไม่มีรถส่วนตัว สาวินีจะต้องจ่ายค่า
เดินทางแบบนี้แทบทุกอาทิตย์ ท าให้ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับการเดินทางอย่างมาก 

สามีของสาวินีท างานอยู่บริษัทกูลิโกะและท างานอยู่คนเดียวในครอบครัว จึงท าให้ค่าใช้จ่าย
ก่อน-หลังป่วยต่างกัน เมื่อก่อนเธอสามารถใช้จ่ายได้อย่างปกติ แต่พอป่วยสามีท างานได้คนเดียว ท า
ให้ก่อนจะใช้จ่ายอะไรจึงต้องคิดหนัก เพราะสาวินีมีภาระต้องส่งเงินให้ทางบ้านที่มีลูกเล็กเรียนอยู่ป.2 
ส่วนลูกอีกคนโตแล้ว ท างานอยู่แต่ก็ไม่ได้รับภาระค่าใช้จ่ายอะไร ทั้งนี้สามีของเธอมีรายได้ประมาณ 
10,000 กว่าบาท บางครั้งได้ค่าโอทีก็รวมแล้วประมาณ 20,000 บาท เมื่อแบ่งไปใช้ค่าบ้าน ส่งลูก ค่า
รักษา ค่าเดินทาง แล้วก็ไม่พอใช้ จึงต้องประหยัดและท าให้พอใช้ให้ได้ โดยเมื่อก่อนสาวินีท างานอยู่ที่
โรงงานขนมแต่พอป่วยจึงต้องเลิก 

ตอนนี้ไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนที่ท างานแล้ว ตอนที่เริ่มเป็นทางนั้นรู้ว่าเราเป็น แต่ก็ไม่ได้ช่วย
อะไร เดือนที่เป็นท างานสิบกว่าวัน เงินเดือนเขายังไม่โอนให้เราเลย เราไม่ได้คุยแล้วก็ไม่ได้เ ข้าไป
เขียนใบลาออก เพราะเรานอนอยู่โรงพยาบาลเดินไม่ได้ เราเลยโทรบอกเพื่อนที่ท างาน แต่ทางนั้น 
(หัวหน้า) งี่เง่า เขาไม่อยากรับรู้อะไร 

(สาวนิี (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์ : 18 ธันวาคม 2561) 

ปัจจุบันสาวินีอยู่แต่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเนื่องด้วยสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง ส่วนใหญ่จะ
นอนพักผ่อนตอนเริ่มเป็นแรกๆ ที่เดินไม่ได้ จะมีแม่ย่า(แม่สามี) คอยดูแลทั้งเรื่องกับข้าว ขับถ่าย เช็ด
ตัว แต่ตอนนี้พอเดินได้จึงท าบางอย่างด้วยตัวเองบ้าง ซึ่งความรู้สึกของการมีมาคนดูแลนั้นท าให้สาวินี
รู้สึกอบอุ่นเพราะคิดว่าปู่กับย่าท่านไม่เคยทิ้ง อีกท้ังครอบครัวยังอยู่และให้ก าลังใจกับเธออย่างดี 

            ในส่วนของบ้านมี 2 หลังคือบ้านหลังโรงพยาบาลภูมิพลฯ กับบ้านตรงคลองสาม ตอนแรก  

สาวินีอยู่บ้านหลังโรงพยาบาลแต่เธอย้ายครอบครัวออกมา ด้วยเหตุผลที่ว่าถึงจะย้ายไปอยู่บ้านไกล
กว่าแต่อยากอยู่บ้านของตัวเองเพราะสบายใจกว่า บ้านหลังโรงพยาบาลมีพ่อ แม่ กับน้องของเธออยู่ 
และเป็นที่ของพ่อแม่ สาวินีอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง เพราะบ้านใหญ่เป็นสมบัติเป็นส่วนรวม เธอจึง
อยากมีสมบัติส่วนตัวบ้าง ในส่วนบ้านแถวคลองสามที่สาวินีอาศัยอยู่ต้องผ่อนเดือนละ 9,000 บาท 
รายได้มาจากสามี เธอไม่มีเงินเก็บ  
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ตอนนี้ปัญหาหนักใจของเธอคงเป็นเรื่องของการเดินที่ยังเดินได้ไม่สมบูรณ์ แต่เครียดมากก็ไม่
ดี เพราะเธอป่วยเป็นเส้นทับกระดูกและจะปวดไปถึงเส้นประสาทที่ท าให้พิการได้ เธอจึงพยายามไม่
เครียด หากอาการก าเริบก็แก้ไขด้วยการนอนพักผ่อนถ้าไม่ดีขึ้นก็จะมาหาหมอ 

ตอนนี้ไม่กลัว อะไรจะเกิดก็เกิด (ปลงๆ เศร้าๆ) เราก็มีช่วงท้อและเหนื่อยบ้าง เพราะต้อง
มาเจอกับปัญหา เราท างานเราก็เหนื่อยยังต้องเจอปัญหาแบบนี้เราก็ยิ่งเหนื่อย ท้อไม่อยากท าอะไร
แล้ว แต่เราก็ต้องสู้เพื่อลูก เพื่อแม่ เพื่อครอบครัวเรา คนรอบข้างก็ดูแลเราดี  ไม่เสียใจ เราก็มี
ความหวังว่าจะหาย ถ้าหายอยากท าร้านขายของกระจุกกระจิกหรืออาจเป็นของกิน เพราะอยาก
ท างานไปเรื่อยๆ แต่พอทุกอย่างเป็นแบบนี้แล้ว เราก็ต้องท าใจ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด เราคิดว่ามัน
เกิดมาแล้วเราต้องยอมรับมันให้ได้ ถ้าเรายอมรับไม่ได้ร่างกายเราก็ทรุด เราต้องอยู่กับมันให้ได้ เรา
ต้องสู้  

(สาวนิี (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์ : 18 ธันวาคม 2561) 

โดยสาวินีได้ฝากไว้ว่าอยากให้โรงพยาบาลปรับปรุงเรื่องรถเข็นเปล เนื่องจากไม่พอต่อจ านวน
คนไข้ มีน้อยไป ท าให้ผู้ป่วยต้องรอคิว และในส่วนการรอคิวพบแพทย์สาวินีกล่าวว่า  

ยอมรับว่าต้องรอนาน แต่เรามาหาเขาเพื่อจะตรวจรักษาเพราะฉะนั้นเราต้องรอได้ ก็
เข้าใจว่าคนเยอะ รอคิวนานสุด 2 ชั่วโมง 

(สาวนิี (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์ : 18 ธันวาคม 2561) 

18 กุมภาพันธ์ 2562 

วันนี้สาวินีออกจากบ้านตั้งแต่ตี 5 ครึ่ง เพราะเมื่อออกเร็วรถจะไม่ติดและถึงโรงพยาบาล
ประมาณ 7 โมง แต่ถ้าสายกว่านี้บางวันอาจมาถึง 9 โมง ซึ่งวันนี้เธอจ าเป็นต้องนั่งแท๊กซี่มาคนเดียว 
เนื่องจากสามีไม่ว่างมาด้วยเพราะด้วยความเข้าใจผิดจึงท าให้ลางานผิดวัน           

ปกติหมอบอกนัดวันอังคารไง เราก็คิดว่าอังคารนี้ แฟนก็เลยลาล่วงหน้าไป แต่พอดีเป็นวัน
มาฆบูชา เราต้องมาวันจันทร์แทน แฟนลาอีกไม่ได้เพราะคิวลาวันจันทร์มีคนลาไปครบแล้ว เราเลย
ต้องมาคนเดียว จ าเป็นอ่านะ ท าไงได้ ถ้าเหนื่อยก็หยุด พักไป บางครั้งเวลาเดินก็ใช้รถเข็นช่วงพยุง
เดิน ไป เพราะเดินเปล่าๆ เดี๋ยวล้ม 

(สาวนิี (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์ : 18 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

โดยวันนี้สาวินีมาตรวจตามนัดประกอบกับให้ยาเคมีครั้งที่ 5 ซึ่งเหลืออีกครั้งเดียวจะ
ครบครอส ระยะนัดตอนนี้ห่างกว่าเมื่อก่อนแล้ว ถ้าให้ยาเคมี 3 อาทิตย์จะมาที ถ้าต้องมาเร็วกว่านั้น
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จะเป็นการเจาะเลือดดูอาการ ซึ่งวันนี้เธอต้องอยู่ให้ยาจนถึง 2 ทุ่ม และเธอได้ซื้อข้าวซื้อน้ าเตรียมไว้
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนีป้ัจจุบันนับว่าความรู้สึกและร่างกายเริ่มดีขึ้นและเข้าสู่ภาวะปกติ สาวินีเล่าว่า 

มาตรวจล่าสุดหมอบอกตอนนี้เซลล์ไม่ดีหายไปแล้ว ที่ท า CT จาก 8 คร้ัง เหลือ 4 คร้ัง 
ตอนนี้ร่างกายเหลือแต่ตรงส่วนกระดูกสันหลังที่มีปัญหา แต่ต้องรอหมอนัด 22 มี.ค. นี้ เพราะเป็น
กระดูกสันหลังยุบและทบัเส้น ท าให้มีปัญหาการเดินและสามารถเป็นอัมพาตได้ แต่ตอนนี้เดินได้นะ 
ถ้าเดินเยอะเหนื่อยก็หยุด ก็มีกลัวล้ม อยู่บา้นพยายามเดนิไม่อย่างนัน้เดินไม่ได ้

(สาวนิี (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์ : 18 กุมภาพันธ์ 2562) 

  โดยตอนแรกเธอไปรักษาที่โรงพยาบาลภัทร เพราะมีสิทธิประกันสังคมขึ้นกับที่นั้นและได้ถูก
ส่งมาโรงพยาบาลภูมิพลฯ เนื่องจากโรงพยาบาลภูมิพลฯ มีศูนย์มะเร็ง ทั้งนี้ขั้นตอนของการส่งตัวไม่
นาน เนื่องจาก สาวินีเคยป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกและต้องมารักษาตัวที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ จึงมีการ
บันทึกประวัติไว้แล้ว ในตอนนั้นสาวินีอายุ 40 ปี (ปัจจุบัน 48 ปี) เธอมีการรักษาโดยให้ยาเคมี ฉาย
แสง และฝังแร่ ประกอบกับการตรวจภายในทุก 3 เดือน แต่ปัจจุบันเธอไม่ต้องตรวจแล้ว แต่มาเน้น
มะเร็งกระดูกท่ีเป็นตอนนี้มากกว่า และตอนนั้นเธอไม่ต้องเสียค่าเดินทางมากเนื่องจาก มาโรงพยาบาล
โดยรถบริษัทที่มาส่งถึงสะพานใหม่และผ่านโรงพยาบาลภูมิพลฯ เนื่องจากตอนป่วยเป็นมะเร็งปาก
มดลูกเธอยังท างานได้อยู่ 

ตอนนั้นถึงป่วยแต่ยังท างานไหว เข้าออกกะปกติ ผมไม่ร่วงด้วย เพื่อนที่ท างานก็รู้นะ ก็ท า
ตัวปกติไป มีให้ก าลังใจบ้าง และพอหายก็กลับไปท างานเหมือนเดิม ท าให้มะเร็งช่วงหลังหนักและ
เจ็บปวดกว่า เพราะเป็นที่กระดูกอีกทั้งท าให้เดินไม่ค่อยจะได้ เดินมากไม่ได้ ต้องออกจากงาน 

(สาวนิี (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์ : 18 กุมภาพันธ์ 2562) 

ตอนก่อนที่จะป่วยเป็นมะเร็งกระดูกนั้นกิจวัตรประจ าวันของสาวินีตื่นแต่เช้าเพ่ือไปท างาน 8 
โมง และเลิกงาน 5 โมงเย็น บางวันท าโอทีอาจเลิก 3 ทุ่ม โดยมีค่าแรงวันละ 300 บาท ถ้ารวมโอที
เดือนหนึ่งได้ 10,000 กว่าบาท ซึ่งไม่ได้ใช่จ่ายอะไรมาก เพราะไปท างานจะนั่งรถเมล์บางทีก็นั่งรถ
บริษัท ต่างกับตอนที่ป่วยเป็นมะเร็งกระดูกที่ต้องนั่งรถแท๊กซี่ เพราะร่างกายเหนื่อยง่ายประกอบกับ
ต้องระวังเรื่องกระดูก หากนั่งรถเมล์อาจท าให้เกิดการกระแทกและเสี่ยงต่ออันตรายที่จะตามมาได้ จึง
ต้องระวังให้มากขึ้น  นอกจากนี้เมื่อป่วยเธอออกจากงานมา 3 เดือนแล้วท าให้เธอต้องจ่ายค่า
ประกันสังคมเอง เป็นจ านวนเงิน 432 บาท ต่อเดือน และการมาโรงพยาบาลท าให้ต้องเสียค่าแท็กซี่
วันละ 500 บาท 
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นั่งแท๊กซี่ขามาก็เกือบ 200 บาทแล้ว ขากลับบางทีก็กะไม่ได้ เพาะถนนเส้นนี้รถติด ไหน
จะค่าข้าวอีก ถึงไม่อยากมาบ่อย อันไหนลดได้ลด อาทิตย์หนึ่งมาทีตามผล 

(สาวนิี (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์ : 18 กุมภาพันธ์ 2562) 

ไม่เพียงเท่านี้สาวินีต้องส่งค่าเทอมลูก เทอมละ 5,000 บาท บวกค่าขนมประมาณ 100-200 
บาท ซึ่งตอนนี้ลูกของเธอเรียนใกล้จบม.6 แล้ว ส่วนอีกคนก็ก าลังท างานจึงช่วยแบ่งเบาภาระได้บ้าง 
นอกจากนี้ยังมีค่าผ่อนบ้านอีก 9,000 บาท ท าให้ค่าใช้จ่ายของเธอนั้นต่างกับตอนก่อนป่วยมาก ซึ่ง
สามีเป็นคนส่งค่าบ้านอยู่และภาระตกอยู่ที่สามีเนื่องจากสาวินีไม่ได้ท างานและเงินเก็บของเธอก็หมด
ไปกับช่วงเวลาที่ป่วย เธอจึงจ าเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายบางส่วนไป 

เงินมันไม่พอ ก็ต้องหาวิธปีระหยัด วันไหนไม่สมควรนั่งรถก็ไม่นัง่ ลดใช้แอร์ ลดค่าไฟค่าน้ า 
รถเราก็ไม่เอา เราก็ไปคืนเค้า เพราะค่าสง่รถมันเดือนละ 6,000 กว่าบาท คืนแล้วเราก็จะไดไ้ม่ตอ้ง
ผ่อน จะได้ไม่ต้องเปน็หนี้เขา อยู่แบบพอเพียงก็พออยู่ได้ 

(สาวนิี (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์ : 18 กุมภาพันธ์ 2562) 

หากเล่าไปถึงช่วงที่หนักที่สุดในการรักษาคงเป็นช่วงที่สาวินีเดินไม่ได้ รวมถึงการได้รับ
ผลข้างเคียงจากยาเคมีและฉายแสงที่ท าให้เธอมีอาการ แพ้ คลื่นไส้  ซึ่งก่อนหน้านั้นที่เธอเดินไม่ได้คือ
ประมาณช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค. 2561 ที่ต้องนั่งรถเข็นและมีแม่ย่าคอยดูแล แต่ก็สามารถเดินใกล้ๆ หรือ
เดินไปเข้าห้องน้ าได้อยู่ นอกจากนี้มีช่วงแรกที่หนักๆ คือต้องนอนโรงพยาบาลให้น้ าเกลือร่วมกับยา
เคมี 10 กว่าวัน ในเดือนตุลาคม 2561 โดยไม่ให้ญาติเฝ้าแต่มาเยี่ยมช่วงกลางวันได้ 

นอนโรงพยาบาลตอนนั้นไม่ให้เฝ้าค้างคืน ก็ถ้าจะเช็ดตัวจะมีผู้ช่วยพยาบาลคอยช่วย ช่วงที่
นอนอยู่ก็มีเพื่อนเตียงข้างๆ คุยด้วย เราก็ชอบมองไปนอกหน้าต่างเห็นต้นไม้ เห็นนู้นนี้ ไม่อยากคิด
อะไรมาก อะไรจะเกิดก็เกิด รู้สึกปลงๆ ถ้าถามว่าผ่านมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะ แค่ท าไปตามขั้นตอนหมอ 
หมอบอกก็ท าตาม รักษาไป 

(สาวนิี (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์ : 18 กุมภาพันธ์ 2562) 

ซึ่งตอนนี้ความเจ็บปวดทางร่างกายของเธอเหลือแต่เพียงเรื่องของการเจ็บปวดตรงกระดูกสัน
หลังเท่านั้นโดยถ้าปวดมากเธอจะกินยาเพ่ือให้ดีขึ้น และเธอมีความคิดว่าถ้าหายเป็นปกติและมีแรงเธอ
ก็อยากท าอาชีพแม่บ้านที่ดูอิสระและเป็นงานไม่หนักมากถ้าเลิกครึ่งวันได้จะยิ่งดี โดยรวมแล้วสาวินีมี
อาการดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากแต่เธอยังคงอยู่แต่บ้าน ไม่ได้ท าอะไรมาก  ส่วนงานบ้านแม่ย่าจะรับหน้าที่
ท าเองหมด บางวันก็มีญาติมาเยี่ยมบ้าง 
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เบื่อนะ วันๆ ไม่ได้ท าอะไร มีเดินไปเดินมา นั่งๆ นอนๆ พักดูทีวี เบื่อมากๆ ก็ชอบไปสอย
มะขามเทศหลังบ้านมากิน 

(สาวนิี (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์ : 18 กุมภาพันธ์ 2562) 

โดยเธอได้เล่ารายละเอียดของบ้านที่อาศัยอยู่ว่าบ้านหลังโรงพยาบาลภัทร แถวม.กรุงเทพฯ 
ว่านั้นคือบ้านที่เธออาศัยอยู่กับ พ่อแม่แฟนและน้องสาวของแฟน ส่วนบ้านคลองสาม หมู่บ้านพฤกษา
ฯ จะมีสามีและลูกสองคนอยู่ 

 แค่แยกกันอยู่เฉยๆ เพราะบ้านนู้นไม่มีคนดูแล บางวันเสาร์อาทิตย์ก็มารับเราไปนอนบ้าง 
วันจันทร์ก็มาส่ง ลูกอยู่นู้นสะดวกกว่า อิสระ ถ้าเราอยู่บ้านนู้นเราก็จะอยู่คนเดียว เพราะเขาไป
ท างานกันหมด ท าให้เราเหงา เวลาจะกินอะไรก็ล าบาก มาอยู่บ้านนี้มีแม่ย่าหาให้กิน ท าให้กิน 
เพราะพ่อกับแม่ไม่ท างาน ดูแลเราดี 

(สาวนิี (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์ : 18 กุมภาพันธ์ 2562) 
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