
อยายอมแพ....ใหแกโชคชะตา 

นันทา  ดวงวงศ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานลําใน 

 

แนวคิด   การท่ีใครสักคนทราบวาตัวเองปวยเปนโรคมะเร็ง  ทานคิดวา  บุคคลเหลาน้ันจะสามารถผาน

เหตุการณรายเหลาน้ันไดหรือไมอยางไร  เราซ่ึงเปนเจาหนาท่ีสาธารณสุขมีสวนชวยเหลือเขาไดอยางไร แนวคิด

ในการตอสูกับโรคมะเร็งเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดในการตอสูกับโรครายใหผานไปไดอยางมีความสุข 

เรื่องเลา : 

สว่นที� ๑ เหตกุารณ์นั �น มีความเป็นมาอยา่งไร 

หมอ :  ยินดีดวยนะครับ  รอบน้ีผลเลือดของคุณปกติ  ไมพบเช้ือมะเร็งแลวในตอนน้ี  หมอใหคุณหยุดกินยา  

         แลวนะคับ 

 ผูปวยหญิงตัวเล็กๆอายุ  45  ป  ดีใจอยางบอกไมถูก  เธอบอกไดแควา  ดีใจมาก  ๆดีใจสุด  ๆ เพราะ 

ตลอดระยะเวลาเกือบ 7 ป ท่ีรับรูวาปวยเปนมะเร็งเตานม  ผานการรักษาดวยการผาตัดเตานม  ผานการใหยา

เคมีบําบัดมา  จํานวน 6 คร้ัง  หลังจากน้ันก็ตองกินยามาตลอดเปนระยะเวลา 5 ป เต็ม  ๆ   หมอนัดติดตาม  

ทุก 3 เดือน  ระยะหลังๆก็นัด 6 เดือน  และหมอจะนัดตรวจติดตามการรักษาทุกป    

เธอเลาใหฟงถึงเหตุการณเม่ือ   เดือน  มกราคม  2556  หมอบอกวาเธอเปนมะเร็งเตานม  ตอนน้ัน

รูสึกชาไปท้ังราง  ในสมองคิดอะไรไมออกเหมือนชีวิตน้ีมืดมิด  ส่ิงท่ีคิดออกอยางเดียวคือ เธอตายไมได เธอตอง

อยูดูแลลูกซ่ึงตอนน้ันลูกสาวของเธอเรียนอยูช้ัน ม.3  และเธอตองอยูดูแลสามี  ดูแลพอแมของตนเองและพอ

แมสามี ซ่ึงอายุมากแลวและปวยดวยโรคเร้ือรังหลายโรค  เธอตัดสินใจรักษาและทําตามตามท่ีหมอบอกทุก

อยางเพ่ือท่ีจะมีชีวิตรอด  โดยในเดือน  กุมพาพันธ  2556  หมอนัดผาตัดเตานม  และตอดวยการรักษาดวย

ยาเคมีบําบัดจนครบ ในระหวางการรักษาดวยยาเคมีบําบัด  เธอรูสึกทรมานจากผลขางเคียงของยา  เธอรูสึก

ทอแทบางบางเวลา  แตเธอบอกกับตัวเองวาเธอยังตายไมได เธอตองผานมันไปใหได  ชวงท่ีรักษาดวยยาเคมี

บําบัดเธอผอมมาก  นํ้าหนักลด  ทานอาหารไดนอย  ผมรวง แตดวยความคิดท่ีวาเธอยังตายไมได  จนเธอ

สามารถผานเหตุการณราย เๆหลาน้ันมาได  เพราะเธอตองอยูดูแลคนท่ีเธอรักอีกหลายคน  

 เธอทําตามท่ีหมอและพยาบาลใหคําแนะนําอยางเครงครัด ท้ังการดูแลสุขภาพ  การทานอาหารท่ีไม

เส่ียงตอโรค  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม การออกกําลังกายอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ  หมอบอกวา

ทําอยางไรก็ไดใหรางกายแข็งแรงท่ีสุด  จึงจะสามารถตานทานโรคน้ีได  หลังจากรางกายฟนตัวจากการรักษา

ดวยเคมีบําบัด เธอเร่ิมออกกําลังกาย เม่ือกอนเธอเปนแกนนําเตนแอโรบิก แตหลังจากผาตัดเตานมเธอออก

กําลังกายแบบแอโรบิกไมได  ออกกําลังกายหนักๆไมได   เธอจึงเร่ิมออกกําลังกายเบาๆดวยการปนจักรยาน  

เร่ิมจาก 5 กิโลเมตร  10 กิโลเมตร  20 กิโลเมตร  เพ่ิมข้ึนเร่ือย  ๆ เปน  120  กิโลเมตร  โดยเธอจะมีวินัยใน



การออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพ ควบคุมอาหาร ทําจิตใจไมใหเครียด  ทําทุกอยางเพ่ือใหสุขภาพแข็งแรง

ตามท่ีหมอบอกวา สุขภาพท่ีแข็งแรงจะตานทานโรคมะเร็งได  และไดเขารวมแขงขันปนจักรยานไดถวยรางวัล

เกือบทุกรายการ  และเธอไดลงว่ิงคร้ังแรกในงานว่ิงน้ีจากพ่ีสูนอง ของโรงเรียนพัทลุง  เพราะลูกสาวบอกใหแม

ว่ิงดวยเธอลงว่ิงประเภทฟนรัน  ไดรางวัลท่ี 5  ไดรับถวยจากการว่ิงคร้ังแรก  หลังจากน้ันเธอไดลงรายการว่ิง

อีกหลายรายการ  ไดถวยรางวัลทุกรายการ  เร่ิมขยับจากฟนรัน  5 กิโลเมตร  เปนมินิมาราธอน  10.5  

กิโลเมตร  เธอก็ไดรับรางวัลทุกรายการ  สุขภาพของเธอดีข้ึนอยางเห็นไดชัด  เพราะเธอมีเปาหมายท่ีชัดเจนวา

เธอจะตายตอนน้ีไมได   เพราะเธอคิดวาเปนมะเร็งหนักแลว  แตวายังหนักนอยกวาครอบครัวท่ีรักท่ีเธอตอง

ดูแลอีกลายคน 

 

สวนท่ี ๒ ทานไดแสดงออกถึงพฤติกรรมอะไร (ใชความรูทักษะ หรือพฤติกรรมอยางไร) 

 ดิฉันรูสึกช่ืนชมผูปวยรายน้ีเปนอยางมาก  ต้ังแตการพูดคุยแลกเปล่ียนกันคร้ังแรกท่ีเจอกัน  ดิฉันเองมี

ประสบการณตรงจากการดูแลแมและพอซ่ึงปวยเปนมะเร็งท้ังคู  โดยคุณแมไดเสียชีวิตแลว แตคุณพอยังมีชีวิต

อยู และสามารถอยูกับมะเร็งไดอยางมีความสุข   ความรูท่ีเรามีไมสําคัญเทากับประสบการณตรงท่ีเราไดพบ

เจอ  ฉันและเธอไดแลกเปล่ียนพูดคุยใหกําลังใจในการรักษาพยาบาล  การดูแลสุขภาพเพ่ือใหรางกายแข็งแรง  

สามารถตานทานโรคไดเพราะเราตอสูกับโรคมะเร็งดวยกัน จึงเขาใจกัน พูดคุยกันไดอยางญาติมิตร เชนเดียว 

กับผูปวยรายน้ีเธอ เธอเลาวาเธอชอบชวยเหลืองานสังคม  ในหมูบานเธอเปนกรรมการเกือบทุกกลุมในหมูบาน  

เธอยังทํางานเปนกรรมการทุกกลุมเปนปกติในชวงระยะเวลาท่ีรักษาดวยเคมีบําบัด   โดยกรรมการหมูบาน  

กรรมการกลุมตาง  ๆจะนํางานมาใหเธอทําท่ีบาน  เธอชอบชวยเหลืองานสวนรวมงานสังคม  แมจะปวยเธอก็ยัง

ทํางานเหมือนเดิมไมหว่ันไมลาออกจากกรรมการชุดใดเลย  และมีอีกเร่ืองท่ีดิฉันช่ืนชมเธอมากๆคือ  เธอ

เปดเผยตัววาปวยเปนมะเร็งและเจาหนาท่ีของ รพ.พัทลุง ติดตอประสานใหเธอชวยเปนวิทยากรถายทอด

ความรูเพ่ือเปนวิทยาทานใหแกผูปวยมะเร็งรายอ่ืนๆท่ีคลินิกมะเร็งของโรงพยาบาลพัทลุง ในการดูแลตนเอง

เพ่ือตอสูกับโรคมะเร็งและอยูกับโรคมะเร็งไดอยางมีความสุข  เธอชวยเหลือ ใหกําลังใจแกผูปวยมะเร็งรายอ่ืนๆ

ท่ีทอแท ส้ินหวัง ใหมีกําลังใจตอสูกับโรคมะเร็ง ในชวงระยะเวลาท่ีปวย และระยะรักษามะเร็งดวยยาเคมีบําบัด 

และการปฏิบัติตัวใหแข็งแรงเพ่ือตานทานโรคใหไดนานท่ีสุด   

 และมีอีกอยางท่ีสําคัญท่ีเธอเลาใหฟง  เธอบอกวาเธอสุขภาพจิตก็เปนส่ิงท่ีสําคัญอยางมาก  ตัวเธอเอง

จะไมเครียด  ไมโกรธไมเกลียดใคร   จะทําใหตัวเองมีความสุข มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  ในความโชค

รายเธอยังมีความโชคดีท่ีครอบครัว  ญาติพ่ีนอง  คอยใหกําลังใจมาตลอด  ไมมีใครท่ีจะมาพูดบอนทอนหรือทํา

ใหไมสบายใจ 

 เร่ืองราวของเธอไมไดงายอยางท่ีเราคิด  เพราะในระหวางท่ีเธอรักษาตัวตอสูกับโรคราย  โชคชะตายัง

เลนตลกกับเธอตลอด  พอเธอเร่ิมฟนตัวจากการรักษาดวยยาเคมีบําบัด   เธอยังตองวนเวียนอยูในโรงพยาบาล

ตลอด   ลูกสาวเธอประสบอุบัติเหตุลมรถจักรยานยนต  ขาไกรไกรหัก นอนโรงพยาบาล  13 คืน   เธอตอง



เฝาดูแลลูกสาว   หลังจากน้ันอีกไมนานพอสามีปวดขา  ขาบวม  เขานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล  8 คืน   

ตอมาอีกไมนานสามีลมรถจักรยาน  น้ิวหัก  ปวดเขา  เดือนไมได  3  เดือน  ตองไปหาหมอตามนัดตลอด เธอ

ซ่ึงมีโรครายในตัวก็ตองดูแลคนท่ีรักทุกๆคนอยางดีท่ีสุดไมเคยเหน่ือย ไมเคยบน และแมของเธอซ่ึงปวยดวย

โรคเบาหวานตองพาไปหาหมอตามนัดตลอดทุก 2 เดือน  บางคร้ังไมสบายตองนอนโรงพยาบาล 4-5 คืน

ประจํา  หรือตามแพทยนัด  แตเธอก็ผานมาทุกคร้ัง  คร้ังลาสุดแมสามี ชอค  นอนรักษาพยาบาลหอง ICU  11 

คืน  หองพักฟนอีกหลายคืน  เธอตองเฝาเองตลอด   แตเธอก็ผานเร่ืองราวราย เๆหลาน้ันมาได  เพราะเธอได

กําลังใจจากทุกคนในครอบครัว  ทุกคนรักและใหกําลังใจเธอมาโดยตลอด  และเธอยํ้าเตือนตัวเองตลอดวา เธอ

จะตายตอนน้ีไมได  เพราะเธอมีคนท่ีเธอรักหลายคนท่ีเธอตองดูแล  ยํ้าชัด  ๆ เธอยังตายไมได  รูวาทุกคนตอง

ตาย  แตไมใชตอนน้ี   

 โชคชะตาเลนตลกกับเธออีกแลว  คร้ังลาสุดท่ีเธอไปพบหมอตามนัด  หมอบอกวาตอนน้ีหมอตรวจ

พบวาเธอเร่ิมมีปญหาหัวใจโตเล็กนอย  แตเธอบอกวาเธอไมกลัว  ถาพบเจอวาเปนโรคอะไร  เธอก็จะรักษา  

เพ่ือใหมีชีวิตอยูไดนานท่ีสุดกับครอบครัวกับคนท่ีเธอรักและรักเธอ  และจะยังทํางานจะชวยเหลือสังคมตอไป 

สว่นที� ๓ ผลของเหตกุารณ์นั �น มีความหมายเป็นอยา่งไร 

 จากการไดรับรูเร่ืองราวของผูปวยรายน้ี  ดิฉันไดเรียนรูวิธีคิดของเธอ  หัวใจของเธอแข็งแกรงมาก   

เธอทําทุกวิถีทางเพ่ือใหเธอมีชีวิตอยูกับครอบครัวกับบุคคลท่ีเธอรัก  เธอปฏิบัติตัวตามท่ีหมอและพยาบาล

แนะนําอยางเครงครัด  เพ่ือท่ีจะมีชีวิตอยูเพ่ือดูและคนท่ีเธอรัก  ลูกสาวของเธอ  สามี  พอแมท้ังของเธอเอง

และพอแมของสามี  เธอรับรูมาตลอดวาเปนมะเร็งแลวตองตาย  แตเธอยังตายตอนน้ีไมไดเพราะเธอตองดูแล

คนท่ีเธอรักอีกหลายคน   สําคัญท่ีสุดวิธีคิดของเธอ  ประสบการณของเธอ  เธอไดนําเร่ืองราวของเธอไปสอน

ผูปวยมะเร็งคนอ่ืน เๆพ่ือเปนวิทยาทาน  ท้ังในโรงพยาบาลและผูปวยรายอ่ืนๆท่ีเธอไดพบเจอเสมอ  เธอเลาวา

เวลาไปพบหมอตามนัด  จะเจอผูปวยมะเร็งหลายๆคนไดพูดคุยกัน  บางคนทอแท  ส้ินหวัง  อยากตาย  เธอจะ

พูดใหกําลังใจผูปวยรายอ่ืน เๆสมอ  บางคนไมเช่ือวาเธอปวยเปนมะเร็ง  มักมีคนพูดเสมอวาคนสวยแบบน้ีดูดี

แบบน้ีจะปวยเปนมะเร็งจริงหรือ  เธอบอกวาจริงพรอมท้ังใหดูใบนัดของเธอเพ่ือยืนยัน  เธอผานมาไดเพราะ

เธอดูแลตัวเองใหมีสุขภาพดีท้ังรางกายและจิตใจ  เพ่ือจะตานทานโรคไดอยางท่ีหมอบอก  และเธอก็ทําได

จริง  ๆ  ตอนน้ีเธอสุขภาพดี  ไดอยูกับคนท่ีเธอรักและรักเธอ  ไดทํากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ือสวนรวม  ไดทํา

กิจกรรมกับชมรมตางๆท่ีเธอรัก  เชน ชมรมจักรยานเขาหลักบานนา  เธอเปนกรรมการมีงานปนจักรยานเธอ

จะเขารวมเปนแกนนําในการทํากิจกรรมตลอด  นอกจากน้ี  เธอไดชวยเหลือ โรงพยาบาลสงเสริสุขภาพตําบล

บานลําใน  โดยเธอไดประสานงานกับชมรมเพ่ือนรามโรงเรียนพัทลุง  เพ่ือขอสนับสนุนวัสดุ/ครุภัณฑ/เคร่ืองมือ

ทางการแพทยท่ีจําเปนและขาดแคลนใหกับ รพ.สต.บานลําใน  และ รพ.ศรีนครินทร  รวมเปนเงิน  ประมาณ  

150,000 บาท  โดยชมรมเพ่ือนรามโรงเรียนพัทลุง มามอบวัสดุ/ครุภัณฑ/เคร่ืองมือทางการแพทยใหแก รพ.

สต.บานลําใน และ รพ.ศรีนครินทร  เม่ือวันท่ี  8 เมษายน  2562   เธอยังมุงม่ันดูแลสุขภาพของตนเองตลอด

และยังทํางานเพ่ือสวนรวมตลอดเชนกัน   



 เธอเปนตนแบบของผูปวยมะเร็งท่ีตอสูกับโรครายและตานทานตอโรครายไดอยางนาช่ืนชมและเปน

ตนแบบใหกับผูปวยรายอ่ืน ไๆดศึกษาเรียนรูและนํามาเปนแบบอยางไดอยางดี   เธอยอมรับสภาพของการเปน

โรคและอยูกับโรครายไดอยางมีความสุข  และท่ีนาช่ืนชมมากๆคือ  เธอยังชวยเหลือสังคม  ชวยเหลือบุคคล

อ่ืนๆท่ีประสบโรครายเชนเดียวกับเธอ เธอชวยเหลือทุกๆคนอยางเต็มใจ  และการมองโลกในแงดีของเธอ  ทํา

ใหชีวิตเธอมีเครียดแมวาเธอจะเจอกับปญหาหนักหนาสักแคไหนก็ตาม 

 ยังจําไดท่ีเธอบอก “คิดวาเปนมะเร็งหนักแลว  แตยังหนักนอยกวาครอบครัวท่ีตองดูแล”  เธอมอง

ปญหาของเธอเปนแคเร่ืองเล็กนอย  เธอตองมีชีวิตอยูใหนานท่ีสุดเพ่ือดูแลครอบครัวท่ีรักของเธอ  รูวาคนเปน

มะเร็งตองตาย  คนทุกคนตองตาย  แตเธอยังตายไมได  เธอจะไมยอมแพใหแกโชคชะตาอยางแนนอน   

 ฉันช่ืนชมเธอมาตลอดต้ังแตวันแรกท่ีไดรูจักเธอ  จนกระท่ังตอนน้ี  เธอมีเร่ืองราวดีๆมากมายท่ีให

ขอคิดดีๆในการผานเหตุการณรายๆมาได  มองปญหาทุกปญหาเปนเร่ืองเล็ก  จึงขอสงความปรารถนาดีสงให

เธอไดอยูกับคนท่ีเธอรักไปตราบนานเทานานดวย....เทอญ 

 




