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ค�านิยม

ชีวิตกับความตายเป็นของคู่ เหมือนสุขกับทุกข์ พบกับพราก 
เริ่มแรกกับอวสาน

Palliative Care เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เป็นองค์รวมของ 
การแพทย์การพยาบาล ความสัมพันธ์ ความรัก ความรู้ความเข้าใจ  
ความเมตตาการุณย์ ที่สำาคัญไม่น้อยกว่าอ่ืนใด คือสติและปัญญาที่จะ 
ยอมรับความเป็นจริงของ “ของคู่” เหล่านั้น เพื่อที่จะมีความละเอียด 
ละมุนและดุลยภาพ ในการที่จะจัดการและดูแลผู้ป่วยและผู้แวดล้อม 
ในสภาวการณ์และสถานการณ์ที่เลื่อนไหลเปลี่ยนแปลง

ในหนังสือเล่มนี้ คุณหมอดาริน จตุรภัทรพร นำาศาสตร์ศิลป์ 
ของ Palliative Care มาให้ผู้อ่านท่ัวไปได้เข้าใจถึงการดูแลผู้ป่วย 
แบบประคับประคองอย่างละเอียดและเป็นขั้นตอน แม้กระทั่งสารบัญ 
ทีพ่อเปดิเหน็กร็ูก้บัใจว่ามสีาระทีจ่ะตอ้งหาช่วงวา่งและมมุสงบทีเ่อนอา่น  
เพื่อซึมซับสารที่คุณหมอบรรจงสื่อ โดยนำาเคสจริงเล่าให้เห็นความรัก  
ความรู้สึก และความปรารถนาของผู้ที่ได้มาใช้ชีวิตบนโลกใบนี้เหมือน 
ตัวเรา เพื่อนร่วมเกิด เพื่อนร่วมตาย
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ขอบคุณคุณหมอดารินที่เขียนหนังสือที่ทำาให้เรื่องยากอ่านได้ 
เขา้ใจได้ไมย่าก เปน็หนงัสือทีท่กุบา้นควรจะมตีดิบา้น และดาวนโ์หลด 
เก็บเอาไว้ ข้าพเจ้าเองวางแผนว่าจะส่งหนังสือเล่มนี้ไปให้เพื่อนฝูง 
มิตรสหายแทนการฉลองวันเกิดครบรอบอายุ  80 ปีของข้าพเจ้า 
ในปลายปีนี ้

หวังว่าคุณหมอดารินจะมีหนังสือเล่มใหม่ตามมาในไม่ช้านะคะ

คุุณหญิงจำานงศรี หาญเจนลักษณ ์ (ป้าศรี)
14 สิงหาคม 2562

Palliative Care
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ค�านิยม

จากหนังสือเล่มแรก  สุข รัก เข้าใจ ในช่วงสุดท้ายของชีวิต  
ที่ คุณหมอดารินหรืออาจารย์เป้ เขียนไว้ เมื่อ  8  ปีก่อน  ดิฉันก็มี 
ความเชื่อว่าจะมีผู้ติดตามมากมายท่ีอ่านงานเขียนของอาจารย์เป้ 
และถามหาว่าเมื่อไรจะมีเล่มต่อไป จนเม่ือได้ยินจากปากอาจารย์เป้ 
ว่าจะมีเล่มใหม่ออกมา ก็รู้ สึกดีใจแทนหลาย  ๆ  คนที่จะสมหวัง 
สักทีได้มีหนังสือดี  ๆ  และอ่านง่ายเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative  
Care ออกมาแล้ว 

ขอบคุณอาจารย์เป้ที่ให้ดิฉันได้มีโอกาสเขียนคำานิยมนี้ และ 
ต้องขอบคุณผู้มีบทบาททั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ทำาให้อาจารย์เป้มีพลัง 
ขับเคล่ือนเขียนหนังสือเล่มนี้ เพราะหลังจากดิฉันได้อ่านต้นฉบับ 
หนังสือเล่มนี้ที่นับเป็นส่วนขยายต่อความพิเศษถึงการเล่าเรื่องที่ 
ไมเ่หมอืนใครของอาจารยเ์ป ้ แมด้ฉินัจะไมไ่ดรู้จ้กัอาจารยเ์ปม้ายาวนาน  
แตก่เ็ริม่ไดย้นิชือ่ของอาจารยเ์ปจ้ากสมาคมผูป้ว่ยระยะทา้ย (ในขณะนัน้ 
ยังเป็นชมรมผู้ป่วยระยะท้าย) ซึ่งดิฉันเป็นกรรมการอยู่ ได้กล่าวชื่นชม 
อาจารย์เป้ที่ทำาหนังสือเกี่ยวกับ Palliative Care ในรูปแบบการ์ตูน 
น่ารัก  ๆ และยังเขียนเพื่อเป็นวิทยาทาน สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ 
ทางเว็บไซต ์

หลังจากนั้นดิฉันก็ได้รู้จักอาจารย์เป้ เมื่ออาจารย์เป้ได้สมัคร 
เขา้มาชว่ยงาน Palliative Care ในโรงพยาบาลซึง่ดฉินัไดท้ำางานเพยีง 
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คนเดยีวมาตลอดในชว่ง 10 ป ี หลงัจากวันทีไ่ดรู้้จกักถ็งึรู้วา่อาจารย์เป ้
ไม่เพียงแต่เสียสละการมีชีวิตแม่บ้านที่อเมริกา ซึ่งได้ย้ายทั้งครอบครัว 
กลับมาอยู่เมืองไทย แต่ยังได้ทุ่มเทการทำางานบริการที่อาจารย์รัก 
อย่างดีเยี่ยม จึงนับเป็นโชคดีอย่างยิ่งท่ีได้อาจารย์เป้เข้ามาร่วมงาน 
อย่างเต็มตัว เพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็งให้มีคุณภาพชีวิต และที่สำาคัญคือ 
มาทำาให ้ Palliative Care เปน็ทีเ่ขา้ใจอยา่งถกูตอ้งมากขึน้ในทกุวงการ 
ผ่านทางหนังสือเล่มนี้

ตลอดช่วง 8 ปีที่ผ่านมา จากหนังสือเล่มแรกจนถึงเล่มน้ี การ 
ดำาเนินงานการบริการสาธารณสุขของประเทศไทยส่วนที่เกี่ยวข้องกับ  
Palliative Care ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เช่น การกำาหนด 
คำานิยามของ Palliative Care โดยให้ใช้คำาว่า  “การดูแลผู้ป่วยแบบ 
ประคับประคอง” ไม่ใช่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือ End of Life และ 
มีการจัดตั้งหลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง Palliative  
Care ในประเทศไทย นอกเหนือจากหลักสูตรของพยาบาลที่จบกันมา 
หลายรุ่น 

ดิฉันจึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำาหรับผู้สนใจที่จะ 
ได้อ่านเรื่องราวที่เข้าใจง่าย เพราะอาจารย์เป้ได้ปรับปรุงจากหนังสือ 
เลม่แรกและยงัมตีวัอยา่งของผูป้ว่ยทีท่ำาให้ผูอ้า่นสามารถทำาความเขา้ใจ 
ในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี

แพทย์หญิงลักษม ี ชาญเวชช์
กรรมการฝ่ายวิชาการของสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย

เลขาธิการสมาคมการศึกษาเร่ืองความปวดแห่งประเทศไทย
และผู้อำานวยการศูนย์ดูแลคุณภาพชีวิตวัฒโนสถ

โรงพยาบาลวัฒโนสถ
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ย้อนกลับไปเม่ือปี พ.ศ. 2555 จำาได้ว่าวันแรกที่ข้าพเจ้ากลับมา 
ทีโ่ตะ๊ทำางานเดมิ ภายหลงัจากการไปศกึษาตอ่ดา้นการวจิยั Palliative 
Care ทีส่หรฐัอเมรกิา กพ็บหนงัสืออนัแสนสะดดุตาเลม่หนึง่ชือ่ สขุ รกั  
เข้าใจ ในช่วงสุดท้ายของชีวิต 

เหตุผลสองข้อที่ทำาให้สะดุดใจคือ หนึ่ง ผู้เขียนคือ “พี่เป้”  
ผศ. พญ.ดารนิ จตรุภทัรพร หนึง่ในแรงบนัดาลใจใหข้า้พเจา้ไปศกึษาตอ่ 
ดา้นนี ้ และสอง เมือ่พดูถงึการดแูลผูป้ว่ยในชว่งสดุทา้ยของชวีติ ภาพ 
ที่หลายคนคิดถึงคือ มือผู้ดูแลที่จับมือผอมเกร็งของผู้ป่วย หรือภาพ 
ใบไม้แห้งกรอบ แต่หนังสือเล่มน้ันแสดง  “ความคิดอย่างกล้าหาญ” 
ตั้งแต่การใช้ภาพการ์ตูนอมยิ้มอย่างสบายใจบนพื้นหลังสีชมพู เนื้อหา 
ภายในมีภาพการ์ตูนสร้างอารมณ์ขัน สะท้อนถึงทัศนคติต่อการดูแล 
Palliative Care วา่เปน็เรือ่งทีท่กุคนพงึเขา้ถงึ ขา้พเจา้จำาไดว้า่ใชเ้วลา 
อา่นหนังสอืเล่มนัน้จบอยา่งเพลิดเพลนิภายในชัว่โมงเดยีว และทราบวา่ 
หนังสือ สุข รัก เข้าใจ ในช่วงสุดท้ายของชีวิต ได้รับความนิยมอย่าง 
มาก มีการตีพิมพ์เพิ่มอีกหลายครั้ง นับว่าเป็นส่วนสำาคัญในการสร้าง 
แรงกระเพื่อมความเข้าใจ Palliative Care ในสังคมไทย

ค�านิยม
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เมือ่หนงัสอืเลม่นัน้ไดน้ำามาปรบัปรุงและเพิม่เตมิเนือ้หาท่ีตกผลึก 
จากการดูแลผู้ป่วย Palliative Care ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ของ “พ่ีเป”้ เป็นหนงัสอื ดแูลดว้ยหวัใจ จากไปดว้ยความรกั Palliative  
Care เล่มท่ีอยู่ในมือท่านผู้อ่านนี้ ข้าพเจ้าจึงมีความมั่นใจว่าจะเป็น 
ประโยชน์กับผู้อ่านทุกระดับ สำาหรับท่านที่ทำางานเกี่ยวกับ Palliative  
Care อยู่แล้ว ก็มีเทคนิคที่มีคุณค่าให้เรียนรู้เช่นกัน สำาหรับท่านที่ 
ไม่เคยทราบเกี่ยวกับ Palliative Care หนังสือเล่มนี้เหมาะจะเป็น  
“เลม่แรก” ทีช่ว่ยใหท้า่นวางแผนชวีติตนเองให้ “อยูอ่ยา่งมคีวามหมาย... 
จากไปอย่างมีความสุข” 

รองศาสตราจารย ์ แพทย์หญิงปัทมา โกมุทบุตร
รองศาสตราจารย์ประจำาภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประสาทแพทย์ ประจำาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย ์ 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
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แม้  “ความตาย”  จะเป็นเรื่องธรรมชาติของทุกชีวิต แต่คน 
ในยุคปัจจุบันกลับเผชิญหน้ากับความตายได้อย่างยากลำาบากมากขึ้น  
สว่นหนึง่เกิดจากวทิยาการทางการแพทยท์ีม่คีวามกา้วหนา้ โรคบางโรค 
สามารถป้องกันได้ โรคบางโรคจากที่ไม่มีทางรักษาก็มีแนวทางรักษา 
ให้ผู้ป่วยอยู่ได้นานมากข้ึน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเร่ืองที่ดี แต่ในทาง 
กลับกัน สังคมเริ่มมีความคาดหวังกับการแพทย์มากขึ้น จนบางครั้ง 
ก็มองว่าความตายเป็นเรื่องผิดปกติ และพยายามยื้อชีวิตของผู้ป่วย 
เอาไว้ให้นานที่สุด

หลายครั้งที่การยื้อชีวิตผู้ป่วยโดยใช้เทคโนโลยีและเทคนิคการ 
รักษาต่าง  ๆ  ไม่อาจช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซำ้ายังเป็นการ 
เพิ่มความทรมานแก่ผู้ป่วยในเวลาที่เหลืออยู ่ เนื่องจากไม่ว่าจะใช้วิธีใด  
อาการของผูป่้วยโรคเรือ้รงัจะมีอาการของโรคทรดุลง ไมส่ามารถรกัษา 
ให้หายขาดได้ แต่หากยังฝืนรักษา วาระสุดท้ายของชีวิตผู้ป่วยก็อาจ 
เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ก่อเกิด 
ปัญหาที่ซับซ้อนทั้งจากผู้ป่วย ผู้ดูแล และครอบครัว

ค�าน�าส�านักพิมพ์
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หนังสือเล่มนี้นำาเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ สุข รัก เข้าใจ ใน 
ชว่งสุดท้ายของชวีติ ของแพทยห์ญงิดารนิ จตุรภัทรพร มารอ้ยเรยีงใหม ่
ผ่านกรณีศึกษา เพื่อนำาเสนอการดูแลผู้ป่วยแบบ Palliative Care  
ซ่ึงเป็นการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดยเป็นการดูแลท่ีไม่ได้มุ่งให้ 
ผู้ป่วยหายจากโรค แต่เป็นการดูแลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย 
และครอบครัว ที่มีปัญหาเกี่ยวกับความเจ็บป่วยที่คุกคามชีวิต รวมถึง 
การป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานแบบองค์รวม ครอบคลุม 
มิติกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณของทั้งผู้ป่วย ครอบครัว และ 
ผู้ดูแล โดยอยู่บนเป้าหมายหลักคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วย 
และครอบครัว ช่วยให้ผู้ป่วยได้เสียชีวิตอย่างสงบ สมศักดิ์ศรีความ 
เป็นมนุษย์ ตลอดจนการดูแลครอบครัวและญาติภายหลังการจากไป 
ของผู้ป่วย 

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้บังเกิด 
มุมมองใหม่ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองด้วยความรักและ 
ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งเตรียมใจเพื่อให้พร้อมรับวาระสุดท้าย 
ของตนเองด้วยความเข้าใจเช่นกัน

SOOK Publishing 
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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หนังสือเล่มน้ีเกิดขึ้นได้เพราะหนังสือเล่มแรกชื่อ สุข รัก เข้าใจ  
ในช่วงสุดท้ายของชีวิต ที่หมอเขียนไว้เมื่อ 8 ปีก่อนค่ะ

หลาย  ๆ  ครั้งที่คนไข้ต้องเผชิญกับความหนักหน่วงของโรคภัย 
ไข้เจ็บ และครอบครัวต้องเผชิญกับความเครียดในการดูแลผู้ป่วยที่มี 
อาการหนักและทุกข์ทรมาน ในระยะเวลาเหล่านั้นการรับฟังข้อมูล 
ทางการแพทย์ต่าง  ๆ  มากมายก็กลายเป็นเรื่องที่ยากได้ หมอคิดว่า 
หนงัสอืเปน็วธิกีารใหข้อ้มลูแบบไมเ่รง่รดัเกนิไป ทัง้คนไขแ้ละครอบครวั 
สามารถมาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อพร้อมได้ และยังสามารถค่อย ๆ  ดู 
ข้อมูลตามเรื่องที่เป็นปัญหาเด่น ๆ ในขณะนั้นได้ด้วย ในหลาย ๆ ครั้ง 
หนังสือก็ช่วยเป็นสื่อความเข้าใจให้กับสมาชิกในครอบครัวที่อาจจะ 
ยังไม่เข้าใจแนวทางการดูแลแบบ Palliative Care ในตอนแรก ให้ 
เข้าใจมากขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป

หนังสือเล่มแรกเล่มนั้นนำาพาหมอมาพบกัลยาณมิตรมากมาย 
ที่ช่วยร่วมทำาบุญพิมพ์หนังสืออย่างต่อเนื่องจนกระทั่งหนังสือเดินทาง 
มาถึงการพิมพ์ครั้งที่ 11 ทั้งนี้ขอขอบคุณ คุณกฤษณา กิตติชัย ที่ 
คอยประสานช่วยเหลือเรื่องการพิมพ์หนังสือ สุข รัก เข้าใจ ในช่วง 
สดุทา้ยของชีวติ โดยเงนิบรจิาคของคนไข้และครอบครัวเพือ่เขา้กองทุน 
ในชื่อเดียวกัน และหนังสือเล่มแรกนี้ยังเป็นที่มาของการได้มาทำา 

ค�าน�าผู้เขียน
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หนังสือ  ดูแลด้วยหัวใจ จากไปด้วยความรัก Palliative Care เล่มนี้  
เมื่อผู้อ่านท่านหนึ่ง คือคุณฝน - หยาดฝน ธัญโชติกานต์ ซึ่งทำางานอยู่ 
ที่ สสส. เป็นผู้ดูแลคุณแม่ที่ไม่สบาย และหมอได้มีโอกาสดูแลคุณแม่ 
ของคุณฝนแบบ Palliative Care ในช่วงเวลาหนึ่ง

หนังสือเล่มนี้จึงเกิดขึ้นด้วยการช่วยเชื่อมของคุณฝนผ่าน สสส.  
จนหมอได้มาเจอกับน้องตาล  - ชิดชนก ชูช่วย และคุณเมย์  - ศรีสุภา  
ส่งแสงขจร นักเขียนและบรรณาธิการผู้น่ารัก และเราทั้งสามคนได้ 
ชว่ยกนั “ทำางานดว้ยหัวใจ เขยีนไปดว้ยความรัก” จนหนงัสอืเลม่นีส้ำาเรจ็ 
เป็นรูปเป็นร่าง

หมอหวังว่าข้อมูลการดูแลผู้ป่วยแบบ Palliative Care ในหนังสือ 
เล่มนี้ซึ่งมีข้อมูลละเอียดขึ้นกว่าเดิม จะช่วยเป็นอีกหนึ่งเข็มทิศในการ 
ช่วยนำาทางให้กับคนไข้ให้ไปถึงจุดหมายที่แต่ละคนต้องการมากที่สุด  
และทำาให้สมาชิกในครอบครัวรู้สึกว่าได้ทำาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนไข้ 
ในทุก ๆ วันเพื่อที่จะสามารถ...

“มองย้อนไปในอดีตอย่างภูมิใจ
อยู่กับปัจจุบันอย่างพอใจ

และมองไปในอนาคตอย่างมีพลังใจ”

ขออนุโมทนากับทุก  ๆ  ท่านสำาหรับความช่วยเหลือและพลังใจ 
จากครอบครัวของหมอที่ทำาให้เกิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นค่ะ

แพทย์หญิงดาริน จตุรภัทรพร
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