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บทคัดย่อ
การเจริญสติสัมโพชฌงค์เป็นการสื่อสารภายในบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการ
รักษาใจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จากวาทกรรมตราบาป เมื่อบุคคลรู้ตัวว่าติดเชื้อแล้ว
สามารถก�ำหนดสติได้ทันท่วงที และสามารถเจริญสติต่อไปได้ตามรอบของโพชฌงค์
อย่างไม่ขาดสายจะส่งผลให้บคุ คลนัน้ ๆ สามารถด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้โดยไม่ตอ้ งเข้ารับการ
รักษาด้วยยาต้านไวรัส ส�ำหรับการน�ำวิธีการเจริญสติสัมโพชฌงค์เพื่อกระตุ้นให้
ผู ้ ติ ด เชื้ อ ฯ รั ก ษาใจจากวาทกรรมตราบาปด้ ว ยการสื่ อ สารภายในบุ ค คลจึ ง
เป็นการเกื้อหนุนการรักษาด้วยวิถีแบบวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ด้วยยาต้าน
ไวรัสให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะเป็นคุณูปการต่อตัวผู้ติดเชื้อฯ โดยตรง นอกจาก
นี้ในทางวิชาการนิเทศศาสตร์การศึกษาวิจัยในประเด็นของการรักษาผู้ติดเชื้อฯ ด้วย
วิธกี ารสือ่ สารภายในบุคคล ตลอดจนการสือ่ สารในระดับอืน่ ๆ (ระหว่างบุคคล ระดับ
อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาการจัดการการสือ่ สาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี ทีอ่ ยู่
41 หมู่ 5 ตำ�บลท่าช้าง อำ�เภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรฯ : 086 445 7171 Email : bavonsan@
gmail.com
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กลุ่ม ระดับชุมชน) ยังมีจ�ำนวนน้อย ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยในรูปแบบ
ของการสร้างทฤษฎีจากสนามวิจยั (grounded theory) เพือ่ ต่อยอดองค์ความรูต้ อ่ ไป
ค�ำส�ำคัญ : การเจริญสติสัมโพชฌงค์; วาทกรรมตราบาป; ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

บทนำ� : ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์กับความทุกข์กายใจ
“ตอนมาอยู่ที่นี่ใหม่ ๆ (วัดป่าศรีมงคล) พี่ไม่ได้ต้ังใจมารักษาตัวนะ แต่มาหา
ที่ตาย เพราะที่บ้านเขาไม่ให้ตาย ที่โรงพยาบาลก็เหมือนกันเขาไม่ให้เราตาย ก็เลย
ตัง้ ใจจะมาตายทีว่ ดั นี่ อยากตายให้พน้ ๆ ไปแต่แรงจะฆ่าตัวตายยังไม่มเี ลยแขนขาขยับ

บทที่ 6

Abstract
Bojjhanga Mindfulness is an intrapersonal communication that is
effective in treating HIV/AIDS Infected Individuals due to Stigmatise
Discourse. When  persons realize that they infected, they can immediately
be contemplated a mindfulness and always continue to maintain
Bojjhanga mindfulness  without the need of using antiviral drugs. Using
Bojjhanga Mindfulness to encourage HIV/AIDS Infected Individuals due
to Stigmatise Discourse with intrapersonal communication is the
supporting a cure by using antiviral drugs, modern medical profession,
more effectively. It’s a direct benefaction for HIV/AIDS Infected
Individuals. Furthermore, there are very few researches in communication
arts about a cure for HIV/AIDS Infected Individuals by using an
intrapersonal communication and other communication levels, i.e.,
interpersonal communication, group communication, and community
communication. So, it’s necessary to study in the form of creating
theories from the field research (grounded theory) to continue formulating
knowledge.
Keywords : Bojjhanga Mindfulness; “Stigmatise” Discourse;
HIV/AIDS  Infected Individuals
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ไม่ได้กเ็ ลยตัง้ ใจจะปล่อยให้เอดส์มนั กัดกินไปเรือ่ ย ๆ จนตายไม่อยากรักษา เพราะไม่รู้
จะอยู่ไปท�ำไมไม่มีใครเอา”
ประโยคตัดพ้อข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงภาวะทุกข์ที่ ป่อง (2555) ผู้ติดเชื้อฯ ทั้ง
ที่เป็นอาการเจ็บป่วยทางร่างกาย และอาการเจ็บป่วยทางจิตใจ เนื่องมากจากการถูก
ตีตราด้วยวาทกรรม “ตราบาป” กระท�ำให้ผู้ติดเชื้อฯ กลายเป็นที่รังเกียจของสังคม
ดังเสียงสะท้อนของจันทร์สุดา สุวรรณจันดี (2554) หนึ่งในผู้ติดเชื้อฯ ที่ชี้ให้เห็นว่า
“ปัญหาใหญ่ไม่ได้อยู่ที่เชื้อไวรัส หากแต่อยู่ที่การถูกสังคมปฏิเสธ ชี้หน้า ตีตรา และ
เลือกปฏิบัติราวกับไม่ใช่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน” โดยนัยนี้การเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ จึง
ต่างจากการเจ็บป่วยด้วยโรคอืน่ ๆ เพราะมีประเด็นของตราบาปเข้ามากระท�ำต่อจิตใจ
ของผูต้ ดิ เชือ้ ฯ ให้สญ
ู เสียคนรัก ครอบครัว สัมพันธภาพทางสังคม ไปจนถึงการสูญสิน้
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ อันเป็นเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้ติดเชื้อฯ จบชีวิตของตน
กระบวนการก่อตัวของวาทกรรม (Discourse Formation) ก่อตัวขึ้นจากการ
ใช้ “ภาษา” ของสามสถาบันประกอบไปด้วย สถาบันแพทย์สมัยใหม่ กล่าวคือ ภาษา
การแพทย์สมัยใหม่ก�ำหนดความหมาย (regulator) ให้ผู้ติดเชื้อฯ หมายถึง ผู้ป่วย
ภูมิคุ้มกันบกพร่องโดยวัดจากค่า CD4 สถาบันรัฐก�ำหนดความหมายผู้ติดเชื้อฯ ผ่าน
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ในปี พ.ศ. 2528 กระทรวงสาธารณสุขได้
ประกาศให้เพิม่ โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อทีต่ อ้ งแจ้งความตามพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ
และกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้เพิ่มชื่อโรคเอดส์เป็นโรคที่ต้องห้ามในพระราช
บัญญัติคนเข้าเมือง (อาภัสรา จันสุวรรณ, 2535) และในขณะเดียวกันสถาบัน
สื่อมวลชนสร้างความหมายให้ผู้ติดเชื้อฯ มีความหมายเท่ากับ บุคคลที่ผิดพลาด ล้ม
เหลว สิ้นหวัง และละเมิดศีลธรรมในยุคแรกที่มีการณรงค์ผ่านสื่อมวลชน
Michel Foucault (อ้างถึงใน ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2549) อธิบายวาท
กรรม โดยสรุปหมายถึง ระบบและกระบวนการสร้าง/ผลิตอัตลักษณ์และความหมาย
(significance) ให้กับสิ่งต่าง ๆ ในสังคมไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความจริง อ�ำนาจ หรือ
ตัวตนของมนุษย์ นอกจากนี้วาทกรรมยังท�ำหน้าที่ตอกตรึงสิ่งที่สร้างขึ้นให้ด�ำรงอยู่
และเป็นทีย่ อมรับของสังคมในวงกว้าง วาทกรรมเป็นมากกว่าภาษาหรือค�ำพูด เพราะ
มีภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรม (discursive practices) รวมถึงจารีตปฏิบัติ
ความคิด ความเชื่อ คุณค่า และสถาบันต่าง ๆ ในสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น
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วาทกรรมจึงสร้างสรรค์สิ่ง ๆ ขึ้นมาภายใต้กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนชุดหนึ่งที่จะไปเป็นตัว
ก�ำหนดการด�ำรงอยู่ การเปลีย่ นแปลง หรือการเลือนหายไปของสรรพสิง่ ทีส่ งั คมสร้างขึน้
ภาษาในโฆษณาผ่านสือ่ มวลชนได้นำ� เสนอความคิด (statement) สูส่ งั คมในแง่
ลบต่อผูต้ ดิ เชือ้ ฯ ด้วยเทคนิคอันชาญฉลาดเรียกว่า “Juxtaposition” ด้วยการน�ำเอา
ชุดความคิด เช่น โรคติดต่อเรื้อรังร้ายแรง ความสกปรก น่ารังเกียจ และละเมิดศีล
ธรรมสังคม เป็นต้น มาผูกโยงไว้กบั ผูต้ ดิ เชือ้ ฯ และใช้การสือ่ สารผ่านสือ่ มวลชนตอกย�ำ้
ชุดความคิดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ดังภาพ

โฆษณาทีใ่ ช้ในการรณรงค์ประเด็นเอชไอวี/เอดส์ในยุดแรกคือวาทกรรมตราบาป
ที่สร้างกรอบความรู้ประจ�ำยุคสมัย (episteme) ก่อรูปตัวตนของผู้ติดเชื้อฯ ให้กลาย
เป็นบุคคลที่น่ารังเกียจของสังคม น�ำไปสู่การตรึงความคิดของผู้คนสังคมที่มีต่อผู้ติด
เชื้อฯ ให้หยุดนิ่งไปตามทีภ่ าษาของวาทกรรมสร้างขึ้น ผลลัพธ์คือท�ำให้สงั คมเข้าใจว่า
ผูต้ ดิ เชือ้ ฯ คือบุคคลทีเ่ ป็นโรคติดต่อเรือ้ รังร้ายแรง สกปรก น่ารังเกียจ ตามทีส่ อื่ มวลชน
น�ำเสนอ โดยท�ำงานร่วมกันกับกรอบความรูท้ างพุทธศาสนาทีส่ ร้างตัวตนให้ผตู้ ดิ เชือ้ ฯ
กลายเป็นบุคคลที่ประพฤติผิดศีลธรรมที่ว่าด้วยการมักมากในกาม และกรอบความรู้
ทางการแพทย์ที่สร้างตัวต้นให้ผู้ติดเชื้อฯ กลายเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมส�ำส่อนทาง
เพศ “มากผัวหลายเมีย” จนน�ำไปสู่การติดเชื้อ HIV/AIDS ภายใต้การท�ำงานสอด
ประสานของวาทกรรมทัง้ สามชุดข้างต้น การเจ็บป่วยด้วยโรค HIV/AIDS จึงไม่ได้เป็น

บทที่ 6

ภาพที่ 1 แสดงความชาญฉลาดของวาทกรรม “ตราบาป”
ในการใช้ภาษาก�ำหนดความรู้
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ความเจ็บป่วยทางร่างกายแต่เพียงอย่างเดียว เพราะการที่วาทกรรมก�ำหนดกรอบ
ความรูป้ ระจ�ำยุคสมัยทีค่ วามคิดของสังคมมีตอ่ ผูต้ ดิ เชือ้ ฯ ในท�ำนองทีผ่ ตู้ ดิ เชือ้ ฯ เท่ากับ
“ตราบาป” ได้สร้างความเจ็บป่วยใจให้แก่ผู้ติดเชื้อฯ อย่างยิ่ง
ข้อจำ�กัดของการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ด้วยวิถีทางการแพทย์สมัยใหม่
ปัจจุบันอาการเจ็บป่วยทางร่างกายของผู้ติดเชื้อฯ สามารถรักษาได้ด้วยวิถี
ทางการแพทย์สมัยใหม่ (เช่น ยาต้านไวรัส เป็นต้น) ซึง่ จะส่งผลให้ผตู้ ดิ เชือ้ ฯ มีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ดังข้อค้นพบส�ำคัญจากงานวิจัยของ บุษรา  กระแสบุตร (2554) ที่ศึกษา
เรื่อง “คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อฯ ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสแบบสามชนิด
พร้อมกัน (HAART Treatment)” พบว่า ยาต้านไวรัสและการรักษาตามมาตรฐาน
การแพทย์นั้นจ�ำเป็นต่อการมีอายุขัยเฉลี่ยที่ยาวนานขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอด
จนสามารถใช้ ชี วิ ต ประจ� ำ วั น และท� ำ งานได้ ต ามปกติ เ หมื อ นกั บ คนปกติ ทั่ ว ไป
หมายความว่า การรักษาผู้ติดเชื้อฯ ด้วยวิถีทางการแพทย์สมัยใหม่สามารถชุบชีวิต
ผู้ติดเชื้อฯ ที่ร่างกายซูบผอมให้กลับมามีน�้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น หรือผู้ติดเชื้อฯ ที่เดินไม่ได้
ให้กลับมาเดินได้ หรือผูต้ ดิ เชือ้ ฯ ทีอ่ อ่ นแรงให้กลับมามีกำ� ลังเพิม่ ขึน้ หรือผูต้ ดิ เชือ้ ฯ ที่
อายุขัยเฉลี่ยสั้นลงให้กลับมามีอายุขัยเฉลี่ยที่ยาวนานขึ้น เป็นต้น ประโยชน์ต่าง ๆ
เหล่านี้คือคุณูปการของวิถีการรักษาแบบการแพทย์สมัยใหม่ที่มีต่อตัวผู้ติดเชื้อฯ
อย่างไรก็ตาม การคืนร่างกายที่แข็งแรงและอายุขัยเฉลี่ยที่ยืนยาวขึ้นให้แก่ผู้ติดเชื้อฯ
ด้วยยาต้านไวรัสเป็นเวลานานก็ส่งผลข้างเคียงต่อร่างกายในระยะยาวเช่นกัน
จากข้อจ�ำกัดของการรักษายาต้านไวรัสทีร่ กั ษาได้เฉพาะร่างกาย การน�ำธรรมะ
เข้ามาช่วยรักษาใจจึงเป็นเรือ่ งจ�ำเป็น โดยเฉพาะองค์ธรรมทีเ่ รียกว่า “สติสมั โพชฌงค์”
คือจุดเริม่ ต้นของการรักษาใจผูต้ ดิ เชือ้ ฯ จากวาทกรรมตราบาป ป. อ. ปยุตโฺ ต. (2552)
อธิบายสติสัมโพชฌงค์ว่า ประกอบด้วยองค์ธรรม 7 ประการ ได้แก่ สติ ธัมมวิจยะ
วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ และอุเบกขา ดังแสดงในตาราง
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ตารางที่ 1 แสดงองค์ธรรมของสติสัมโพชฌงค์ 7 ประการ
องค์ธรรม
ความหมาย
สติ
องค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้คือสติ (ระลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลเพื่อยึดเหนี่ยว
จิตใจ)
ธัมมวิจยะ องค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้คือธัมมวิจยะ (การแสวงหาความรู้ในการแก้
ปัญหา)
วิริยะ
องค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้คือวิริยะ (ความเพียรพยายามในการทำ�ให้
สำ�เร็จ)
ปีติ
องค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้คือปีติ (พอใจ อิ่มใจในสิ่งที่มี)
ปัสสัทธิ
องค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้คือปัสสัทธิ (สงบจากทุกข์กายและใจ)
สมาธิ
องค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้คือสมาธิ (มีจิตใจแน่วแน่ มุ่งมั่น)
อุเบกขา
องค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้คืออุเบกขา (มีใจเป็นกลาง วางเฉย)

การเจริญสติสัมโพชฌงค์ในระยะรู้ตัวว่าติดเชื้อฯ
ระยะรู้ตัวว่าติดเชื้อฯ หมายถึง เสี้ยวนาที ณ ขณะที่บุคคลจะตัดสินใจกระท�ำ
การใด ๆ ลงไปเมื่อทราบผลเลือดว่าตนเองได้กลายสภาพจากบุคคลปกติไปเป็น
ผู้ติดเชื้อฯ อาการของผู้ติดเชื้อฯ ในระยะดังกล่าวจะมีความวิตกกังวล เสียใจ หวาด
กลัว ท�ำร้ายตนเอง และอาจรวมถึงบุคคลที่เป็นพาหะ ดังนั้นการตัดสินใจในระยะนี้
ส�ำคัญทีส่ ดุ เพราะจะไปเป็นตัวก�ำหนดชีวติ หลังติดเชือ้ ฯ ของบุคคลนัน้ ๆ ว่าจะเดินไป
ในทางกุศลหรืออกุศล ผลการตัดสินใจส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในระยะนี้ล้วนแต่เป็นการ
ตัดสินใจที่ถูกครอบง�ำด้วยโทสะทั้งสิ้นจึงน�ำไปสู่การท�ำร้ายตนเอง การฆ่าตัวตายด้วย
วิธีการต่าง ๆ พฤติกรรมอกุศลเหล่านี้เป็นปัจจัยเร่งให้สุขภาพของผู้ติดเชื้อฯ เดินมา
ถึงจุดตกต�่ำที่สุดในชีวิต ดังกรณีตัวอย่างของ “ป้อม” นาทีที่เธอรู้ว่าเธอติดเชื้อฯ จาก
สามีเล่าว่า

บทที่ 6

ความเจ็บป่วย 4 ระยะของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์กับการเจริญสติสัมโพชฌงค์
การทีใ่ จผูต้ ดิ เชือ้ ฯ ถูกตีตราด้วยวาทกรรมตราบาป ส่งผลให้ผตู้ ดิ เชือ้ ฯ เผชิญกับ
ความเจ็บป่วย 4 ระยะ ได้แก่ ระยะรู้ตัวว่าติดเชื้อฯ ระยะโกรธ ระยะล้ม และระยะ
สร้างตัว โดยแต่ละระยะมีรายละเอียดดังนี้

บทที่ 6
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“พอรู้ว่าติดเชื้อฯ เราก็เสียใจสิ เพราะเราไม่ได้นอกใจแฟนเราเลยแต่ต้องมาติด
ท�ำใจไม่ได้นะเสียใจมาก ๆ มันก็เลยทรุดอยากตายให้มันจบๆ เรารับในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่
ได้มันก็เลยต้องเริ่มยาต้านไวรัสไงเพราะเวลาเราอ่อนแอซีดีโฟร์มันต�่ำมันก็ต้องกินยา
ต้าน”
แต่กรณีของ “บัว” นั้นแตกต่างไปจากกรณีของ “ป้อม” เพราะการตัดสินใจ
ของ “บัว” ในนาทีที่เธอรู้ตัวว่าตนเองติดเชื้อฯ ในปี พ.ศ. 2535 นั้นกระท�ำด้วยสติส่ง
ผลให้ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2555)  “บัว” อยู่กับเอชไอวีด้วยสุขภาพที่แข็งแรงมากว่า 20
ปีโดยที่ไม่ต้องพึ่งการรักษาด้วยเคมีจากยาต้านไวรัส น่าสนใจว่าเมื่อ “บัว” รู้ตัวว่าติด
เชื้อฯนั้นเธอได้สื่อสารกับตนเองเพื่อเจริญสติอย่างไร
การระลึกถึงความเมตตาคือหลักยึดเหนีย่ วในภาวะใจของเธอทีก่ ำ� ลังเคว้งคว้าง
เมื่อทราบว่าผลเลือดเป็นบวก ดังกรณีตัวอย่าง บัว (2555) เล่าว่า
“พี่ติดเชื้อฯ จากสามีคนแรก แกทรุดไงก็เลยไปตรวจเลือดพอรู้ว่าเป็นพยาบาล
ก็บอกให้พี่ไปตรวจเลือดด้วยพี่ก็ท�ำใจแล้วว่าไงก็คงจะต้องติดเชื้อฯ แน่ พอไปฟังผล
เลือดก็ตดิ จริง ๆ ตอนนัน้ พีต่ อ้ งตัง้ สติอย่างมากคิดว่าเราจะล้มอีกคนไม่ได้ เราต้องแข็ง
แรงเพราะถ้าเราล้มไปอีกคนใครจะดูแลเขา พอตั้งสติได้พี่็ก็เริ่มหาข้อมูลในการดูแล
ตนเองแล้วก็ดูแลพี่เขาไปด้วย ตอนนั้นทราบข่าวหลวงพ่ออลงกตที่ดูแลผู้ติดเชื้อฯ อยู่
ทีล่ พบุรพี กี่ บั แฟนพีก่ เ็ ลยมาอยูท่ วี่ ดั ช่วยงานหลวงพ่อตอนนัน้ ผูป้ ว่ ยไม่เยอะขนาดนีม้ นั
เลยได้ใกล้ชิดหลวงพ่อไง”
เช่นเดียวกันกับกรณีตัวอย่าง สมใจ (2555) น�ำความเมตตามาเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวใจเมื่อรู้ตัวว่าติดเชื้อฯ เล่าว่า
“ป้าไปตรวจเลือดหลังจากสามีตายพอรู้ว่าติดเชื้อฯ ป้าก็นึกถึงลูกเลยว่าลูกจะ
อยู่กับใครใครจะเลี้ยงลูกตอนนั้นลูกก็ยังเล็กอยู่ เราจะเป็นอะไรไปไม่ได้ต้องเลี้ยงลูก
ให้โตมีงานท�ำให้หมดห่วงก่อนจากนั้นจะตายก็ไม่เป็นไร”
ประโยคทีว่ า่ “เราจะล้มอีกคนไม่ได้ เราต้องแข็งแรงเพราะถ้าเราล้มไปอีกคนใคร
จะดูแลสามี” และ “ใครจะดูแลลูก” เป็นสองประโยคที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
ปรารถนาดี (เมตตา) ที่ “บัว” และ “สมใจ” จ�ำเป็นจะต้องมีชีวิตอยู่เพื่อดูแลบุคคล
อันเป็นที่รักของเธอทั้งสอง การระลึกเช่นนี้ท�ำให้เธอทั้งสองตั้งสติได้ในขณะนั้น เมื่อ
ตั้งสติได้แล้วสติของ “บัว” ก็ถูกท�ำให้เจริญต่อไปด้วยการแสวงหาวิธีการที่จะดูแล
ตนเองและสามี (ธัมมวิจัยะ) เช่น หาความรู้ในการดูแลจากสื่อการแพทย์ เดินทางมา
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วัดพระบาทน�้ำพุเพื่อศึกษาวิธีการดูแลตนเองจากผู้ติดเชื้อฯคนอื่น ๆ ตลอดจนศึกษา
ธรรมะจากพระอุดมประชาธรเพือ่ น�ำมาปรับใช้ในการดูแลตนเองและสามีซงึ่ ท�ำให้เธอ
เกิดปัญญาในการเลือกที่จะกินแต่ของที่มีประโยชน์ ออกก�ำลังกาย และอาศัยอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่มีอากาศบริสุทธิ์และถ่ายเทสะดวก “บัว” และสามีของเธอจึงตัดสิน
ใจมาอยู่ในอุปการะของพระอุดมประชาธร
หลังจากมีปญ
ั ญาแล้วการทีต่ อ้ งดูแลทัง้ สามีและตัวเธอเองตลอดจนช่วยงานพระ
อุดมประชาธรไปด้วยในยุคบุกเบิกวัดพระบาทน�้ำพุนั้นถือว่าเป็นภาระที่หนักอยู่มาก
การจะผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความเพียร (วิริยะ) เพื่อ
ฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ การติดตามพระอุดมประชากรอย่างใกล้ชดิ เป็นจุดส�ำคัญทีท่ ำ� ให้
เธอได้ซึมซับธรรมะมากมายตลอดจนได้เห็นถึงแบบอย่างที่ดีในการด�ำเนินชีวิต ดังที่
บัว (2555)  เล่าต่อไปว่า
“ตอนนั้นที่พี่กับพี่ส�ำเนียงมาอยู่นี่ใหม่ ๆ (วัดพระบาทน�้ำพุ) ตอนนั้นวัดยังไม่มี
อะไรเลยหลวงพ่อท่านดูแลผู้ติดเชื้อฯ เองหมดตั้งแต่ออกไปบิณฑบาตเพื่อเป็นอาหาร
ให้ผู้ติดเชื้อฯ ป้อนข้าว อาบน�้ำ เช็ดตัว น�ำออกก�ำลังกาย ไปจนถึงเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้ผู้
ติดเชื้อฯ ตอนนั้นพี่ก็ช่วยท่านนะก็เลยได้เห็นตัวอย่างในการด�ำเนินชีวิตเห็นความมี
เมตตาของท่านเห็นความอดทนของท่านท่านเป็นพระที่สุดยอดจริง ๆ พอท่านว่างก็
จะคุยกับเราสอนเรามีความสุขอบอุ่นมากตอนนั้นได้ใกล้ชิดท่าน”
เมือ่ เธอเพียรพยายามทีจ่ ะดูแลตนเองและสามีอย่างดีทสี่ ดุ และเห็นสามีมอี าการ
ดีขึ้นรวมถึงตัวเธอเองก็อาการดีขึ้นด้วยจึงท�ำให้เธอเกิดความอิ่มใจ (ปีติ) ในสิ่งที่เธอ
ได้ทำ� อย่างพากเพียรใจเธอจึงสงบจากความกลัวว่าจะล้มป่วย (ปัสสัทธิ) เพราะเธอเชือ่
ในการน�ำหลักธรรมด�ำเนินชีวติ ร่วมกับเอชไอวี/เอดส์ใจจึงมีความแน่วแน่ตง้ั มัน่ (สมาธิ)
ที่จะปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลในธรรมต่อไปในที่สุดเธอจึงวางความหมายด้านลบต่าง ๆ
เช่น ตายทรมาน น่ารังเกียจ ฯลฯ ที่วาทกรรมก�ำหนดให้ผู้ติดเชื้อฯ จ�ำต้องเป็นลงไป
ได้ (อุเบกขา) ดังที่ บัว (2555) กล่าวปฏิเสธวาทกรรม “ตราบาป” อย่างองอาจว่า
“ทุกวันนี้พี่ไม่สนใจเลยว่าสังคมจะมองเราว่าเป็นอะไร เพราะเขาก็รู้มาจากสื่อ
เหมือนที่เราเคยรู้มานั่นแหละ แต่สิ่งเหล่านั้น (หมายถึง สิ้นหวัง ป่วยทรมาน) มันได้
เกิดขึ้นกับเรา เห็นมั้ยทุกวันนี้พี่ก็มีครอบครัวมีพี่สโหว่ง มีบ้าน มีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้
ไม่ทำ� ให้ใครเดือดร้อน แถมบางครัง้ ยังให้คนอืน่ ยืมตังได้อกี (หัวเราะ) มีญาติพนี่ อ้ งเห็น
มั้ยว่าแถวนี้ไม่เห็นมีใครรังเกียจพี่เลยไปซื้อของเขาก็ให้เข้าร้านเลือกได้ตามสบาย”
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ภาพที่ 2 วิถีชีวิตของผู้ติดเชื้อฯ ที่อยู่ร่วมกับเอชไอวีได้อย่างมีความสุขที่จังหวัดเลย

บทที่ 6

ความรู้ส�ำคัญที่สุดที่ได้จากการวิเคราะห์กรณีของ “บัว” แสดงให้เห็นว่า การ
สื่อสารภายในบุคคลที่เป็นไปในทางกุศลนั้นคือจุดแตกหักจากวาทกรรม “ตราบาป”
อย่างแท้จริงและการสื่อสารนี้หากมาได้ประจวบเหมาะก็จะท�ำให้ผู้ติดเชื้อฯ ได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการเจริญสติดังเช่นที่ “บัว” สามารถอยู่กับเอชไอวีได้โดยที่ไม่ล้ม
ป่วยอย่างหนักจนถึงขั้นที่จ�ำเป็นจะต้องพึ่งยาต้านไวรัส เมื่อไม่พึ่งยาต้านไวรัสเธอจึง
ไม่ตอ้ งเผชิญกับผลข้างเคียงทีไ่ ม่พงึ ประสงค์อนั เกิดจากการรักษาด้วยวิถที างการแพทย์
ส�ำหรับประจวบเหมาะที่ส�ำคัญคือช่วงเวลาที่บุคคลรู้ตัวว่าติดเชื้อฯ นั่นเอง
การเจริญสติสัมโพชฌงค์ในระยะโกรธ
ระยะโกรธ หมายถึง ช่วงเวลาที่บุคคลทราบผลเลือดของตนว่าเป็นบวก กลาย
เป็นผู้ติดเชื้อฯ อาการในระยะนี้ คือ ความโกรธแค้น (ทั้งต่อตนเองและบุคคลที่เป็น
พาหะ) จึงเกิดและแพร่กระจายในใจอย่างรวดเร็วกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมแก้แค้นโดย
วิธีการต่าง ๆ เช่น ท�ำร้ายตนเอง ฆ่าตัวตาย หรือท�ำร้ายบุคคลที่เป็นพาหะน�ำโรค หรือ
การแพร่เชือ้ ไปสูส่ งั คม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การให้ยาต้านไวรัสแก่ผตู้ ดิ เชือ้ ฯ ในระยะ
นี้จะช่วยให้ร่างกายผู้ติดเชื้อฯ แข็งแรงขึ้น แต่จะรับรองได้อย่างไรว่าผู้ติดเชื้อฯ จะไม่
น�ำร่างกายที่แข็งแรงขึ้นมานี้ไปใช้ในการแก้แค้น
การเจริญสติเพือ่ จัดการกับความโกรธด้วยโพชฌงค์จะเริม่ ต้นด้วยการระลึก (สติ)
ถึงโทษที่เกิดขึ้นจากความโกรธแค้น เช่น อาการร้อนรนในใจ ใจไม่สงบ สุขภาพย�่ำแย่
เป็นต้น การเพ่งระลึกไปทีค่ วามโกรธหรือการยกความโกรธขึน้ มาพิจารณาด้วยปัญญา
จะท�ำให้ผู้เจริญสติเห็นทุกข์ เมื่อเห็นแล้วก็จะน�ำไปสู่การเลือกเฟ้นธรรมะมาจัดการ
กับความโกรธ ความพยาบาท ความขัดเคืองใจ และการเพ่งโทษได้ถูกต้อง (ธัมมวิจ
ยะ) ดังกรณีตัวอย่างของ หนวด (2555) เล่าว่า

บทที่ 6 การเจริญสติสัมโพชฌงค์ : การสื่อสารภายในบุคคลกับการรักษาใจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จากตราบาป
Bojjhanga Mindfulness : an intrapersonal - communication of HIV/AIDS Infected Individuals Spiritual Therapy to “Stigmatise” Discourse

บทที่ 6

“ยาจะดีแค่ไหนถ้าใจคนไม่อยากอยู่ มันอยากตายเพราะอาย มันก็ไม่ยอมกินยา
มันก็ตายเหมือนกันแหละครับ... ยิ่งถ้าใจมันยิ่งแค้นนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึง ผมบอกได้เลย
ถ้าอยากมีชีวิตอยู่ต้องอโหสิกรรมก่อนเป็นอย่างแรก”
กล่าวได้วา่ “ความแค้น” (อาฆาต พยาบาท) คือปฐมเหตุแห่งทุกข์ของผูต้ ดิ เชือ้ ฯ
เพราะเมื่อแค้นจิตก็หมกมุ่นอยู่กับความโกรธ ความเกลียด ส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอ
ลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นธรรมะที่ผู้ติดเชื้อฯ ยกมาใช้ต่อสู้เพื่อสลายความแค้นในใจคือ
“ความเมตตา” หมายถึง การให้อภัยตนเองและการให้อภัยบุคคลที่เป็นพาหะน�ำโรค
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติการให้อภัยเป็นเรื่องที่ให้ยากที่สุดในระยะเวลาอันสั้น ดัง
นั้นการให้อภัยจึงจ�ำเป็นต้องอาศัยความเพียร (วิริยะ) ทั้งการเพียรเพื่อระงับความ
โกรธ (ปหานปธาน) การเพียรเพื่อป้องกันความโกรธที่เบาบางลงไปแล้วไม่ให้กลับมา
ครอบง�ำอีก (อนุรักขาปธาน) และการเพียรท�ำให้ความเมตตากรุณาเจริญงอกงามยิ่ง
ๆ ขึ้นไป (ภาวนาปธาน) เกิดความสุขความอิ่มใจที่เกิดจากการให้อภัย (ปีติ) จิตใจจึง
สงบลงจากความโกรธได้ (ปัสสัทธิ) เพราะความแน่วแน่ (สมาธิ) ท�ำให้การเจริญสติ
ด�ำเนินไปอย่างต่อเนือ่ งไม่ขาดสายในทีส่ ดุ จึงวางเฉย (อุเบกขา) ต่อความโกรธได้สำ� เร็จ
เมื่อความโกรธถูกควบคุมไว้ได้ด้วยการเจริญสติ “ใจ” ของผู้ติดเชื้อฯ ก็เปลี่ยน
ไปจากเดิมทีเ่ คยเชือ่ ว่าติดเอดส์สนิ้ หวังตายทรมานมาสูก่ ารเริม่ ต้นชีวติ ใหม่ให้อยูใ่ นศีล
5 มองชีวิตที่ติดเชื้อฯ ทางบวกมากขึ้น เช่น มองว่าการที่ตนติดเชื้อฯ นั้นท�ำให้ตนมี
ชีวิตอยู่มาจนถึงทุกวันนี้และยังได้อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่เรียนรู้ธรรมะ ดังกรณีตัวอย่างของ
เขต (2555)  เล่าว่า
“ถ้าผมไม่เป็นเอดส์ผมอาจถูกเขายิงตายไปแล้วก็ได้นะพี่ พอเป็นเอดส์มันท�ำให้
ผมเข้าใจชีวิตมากขึ้น และก็ได้อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่มากขึ้น ทั้งที่แต่ก่อนปีหนึ่ง ๆ แทบ
จะไม่เจอกันเลย ท�ำให้ผมมีครอบครัว มีคอกไก่ มีที่อยู่ มีงานสุจริตท�ำ ทั้งที่แต่ก่อน
ผมไม่เคยมีอะไรแบบนีเ้ ลยนะพีม่ แี ต่กนิ เหล้าเสพยาและก็ตกี นั แค่นนั้ พ่อแม่ผมไม่เคย
สนใจ”
เช่นเดียวกับกรณีตัวอย่างของ มิตร (2555) อดีตนักเลง มองการที่ตนติดเชื้อฯ
ในทางบวก
“เป็นเอดส์นี่มันก็ท�ำให้เราได้ใกล้ชิดธรรมะมากขึ้น กลับตัวกลับใจเป็นคนดี”
โดยสรุป การเจริญสติของผู้ติดเชื้อฯ ตามหลักโพชฌงค์ในระยะโกรธนั้นเน้นไป
ทีก่ ารพัฒนาความคิด ความเชือ่ และทัศนคติของผูต้ ดิ เชือ้ ฯ ให้หลุดพ้นจากความโกรธ
แค้นหรือการมองตนเองในแง่ลบเป็นหลัก
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การเจริญสติสัมโพชฌงค์ในระยะล้ม
ระยะล้มเป็นผลสืบเนือ่ งมากจากการทีใ่ จของผูต้ ดิ เชือ้ ฯ ยึดติดอยูก่ บั ความโกรธ
จนส่งผลให้รา่ งกายทรุดโทรมลงอย่างต่อเนือ่ ง ระยะล้ม หมายถึง ช่วงเวลาทีผ่ ตู้ ดิ เชือ้ ฯ
อยูใ่ นภาวะทีไ่ ม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อาการแสดงออกส�ำคัญ เช่น เดินไม่ได้ นัง่
ไม่ได้ ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนที่สัมพันธ์กับเอชไอวี/เอดส์
เป็นต้น อาการเหล่านี้เป็นผลจากการที่ผู้ติดเชื้อฯ ปล่อยให้ความโกรธแค้นครอบง�ำ
จิตใจจึงไม่รักษาตนเองตั้งแต่เมื่อรู้ตัวว่าติดเชื้อฯ ดังเช่นกรณีตัวอย่างของ “ป่อง”
ผูต้ ดิ เชือ้ ฯ ท่านหนึง่ ทีว่ ตั ถุประสงค์ของการมาวัดป่าศรีมงคลคือการมาหาทีต่ าย เพราะ
ใจติดอยู่กับความโกรธแค้นสุขภาพจึงทรุดโทรมแย่ลงอย่างถึงที่สุด ป่อง (2555)
เล่าให้ฟังว่า
“ทีแรกนะพีม่ าทีว่ ดั นีไ่ ม่ได้ตงั้ ใจมารักษานะมาหาทีต่ าย เพราะแถวบ้านเขาไม่
ให้ตาย ตอนมาทีแรกนะเดินไม่ได้ ผอมน�้ำหนักตัวแค่ 25 โล กินไรก็อ้วกออกมาหมด
ขี้เยี่ยวไหลออกมาเอง ใครเห็นทีแรกก็ว่าไม่รอดแน่ แต่พออยู่ไปเราเห็นคนอื่น เขาก็
เป็นเอดส์เหมือนเราแต่ท�ำไมเขาอยู่ได้วะ แล้วนี (พี่เลี้ยงที่คอยดูแลป่อง) เขาก็เล่าให้
ฟังว่ามีคนหนักกว่านีอ้ กี ตอนนีเ้ ขาเดินได้ทำ� งานหาเงินได้แล้วเราก็เลยมีกำ� ลังใจคิดว่า
เราก็ต้องท�ำได้สิก็เลยเริ่มจากขยับแขน ขา เล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อน”
การเจริญสติในระยะล้มด้วยโพชฌงค์เพื่อหลุดพ้นจากความอ่อนแอจะเริ่มต้น
ด้วยการระลึก (สติ) ถึงประโยชน์ของการมีสุขภาพที่แข็งแรง เช่น สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ สามารถไปเที่ยวผ่อนคลายได้ สามารถท�ำงานเลี้ยงชีพได้ ฯลฯ การระลึก
เหล่านีจ้ ะช่วยให้ผตู้ ดิ เชือ้ ฯ มีความปรารถนาทีจ่ ะมีสขุ ภาพแข็งแรงจึงเลือกวิธกี ารดูแล
สุขภาพที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อลดอาการเจ็บป่วย (ธัมมวิจยะ) เช่น ผู้ที่เดินไม่ได้แต่
พอขยับมือได้กจ็ ะบีบนวดตนเองเพือ่ คลายกล้ามเนือ้ หรือผูท้ พี่ อจะยืนได้กจ็ ะพยายาม
หัดเดิน ซึ่งในระยะแรกจะมีการล้มหรือเดินไปได้ไม่ไกลหรือเดินแล้วเจ็บขาตลอดจน
กินยาต้านไวรัสก็เกิดอาการแพ้ยา แต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องอาศัยความเพียร (วิริยะ) ในการ
ฝ่าฟัน เช่น ฝึกเดินทุกวัน ฝึกเดินให้ถี่ขึ้นเพื่อให้ตนเองกลับมาเดินได้อีกครั้ง ดังที่ ป่อง
(2555)  เล่าถึงช่วงเวลาที่หัดเดินว่า
“พอเริม่ ขยับแขนขาได้แล้วก็ลองลุกนัง่ พอนัง่ ได้กล็ องลุกยืน แรก ๆ ก็เจ็บหน่อย
เพราะเส้นมันยึดนอนนาน (หัวเราะ) พอเริ่มยืนได้ที่ก็เริ่มลองเดินเอากิ่งไม้มาท�ำเป็น
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ไม้เท้า แล้วนีเขาก็ช่วยประคอง ตอนนั้นทรมานมากเจ็บมาก เดินได้ไม่ไกลก็ล้ม จาก
นี่ (เตียงนอน) ไปหน้าบ้าน (ประมาณ 3 เมตร) ก็ล้มแล้วก็พักแล้วก็ค่อยเดินใหม่ท�ำ
ไปทุกวันท�ำไปเรื่อย ๆ มันก็เดินได้ไกลขึ้นเอง และมีอยู่วันนึงบอกนีว่าไม่ต้องประคอง
จะเดินเองก็เดินได้นะ เดินไปถึงหน้าบ้านเลย ตรงรั้วเลย ดีใจมาก เลยโทรไปบอกพี่
สาวให้ซื้อรองเท้าให้เพราะจะเดินได้แล้ว”
ผลจากความเพียรท�ำให้ผตู้ ดิ เชือ้ ฯ จะสัมผัสได้วา่ ร่างกายมีการตอบสนองในทาง
บวก เช่น ขยับร่างกายได้มากขึ้น อาการปวดขาลดน้อยลง เดินได้ระยะทางไกลขึ้น
กินอาหารได้มากขึ้นก็จะท�ำให้ผู้ติดเชื้อฯ มีก�ำลังใจ (ปีติ) จิตใจจึงสงบ (ปัสสัทธิ) จาก
ความอ่อนแอมีความมุง่ มัน่ แน่วแน่ทจี่ ะฟืน้ ฟูสขุ ภาพตนเองให้กลับมาแข็งแรง (สมาธิ)
ซึ่งในที่สุดก็จะสามารถวางเฉยต่อความเชื่อว่าติดเอดส์แล้วตายทรมานลงไปได้
(อุเบกขา) ดังที่ ป่อง (2555)  เล่าถึงความสุขในวันที่ตนเองกลับมาเดินได้อีกครั้งว่า
“พอเดินได้ไกลมากขึน้ มันก็กนิ ได้มากขึน้ พอกินได้มากขึน้ มันก็อว้ นขึน้ พออ้วน
ขึ้นมันก็มีแรงเดินมากขึ้น ขามันก็โตขึ้น แต่ก่อนนี้ลีบแห้งเลยนะ พอเราเห็นแบบนี้มัน
ก็มีก�ำลังใจทีนี้ทุกวันจะต้องหัดเดินทุกวัน ๆ มันก็เพลินดีท�ำไปเรื่อย ๆ มันก็เดินไป
ไหนมาไหนได้เหมือนคนปกตินั่นแหละ เย็นมีตลาดนัดบ้านปอภารก็ขี่มอไซค์ไปเอง
ได้และ”
ในท�ำนองเดียวกันกับที่ นี (2555) ชี้ให้เห็นความส�ำคัญของการดูแลสุขภาพนั้น
เป็นเรื่องจ�ำเป็นส�ำหรับผู้ติดเชื้อฯ ที่จะต้องกระท�ำอย่างต่อเนื่อง เล่าว่า
“แต่ก่อนนะตอนรู้ว่าติดเอดส์นะพี่หนีลูกมาเลย บอกว่าไปท�ำงานต่างประเทศ
ทิง้ ลูกไว้ให้พสี่ าวดูแลกลัวลูกจะติดเอดส์จากพีไ่ ง เพราะพีค่ ดิ ว่าเป็นเอดส์แล้วรักษาไม่
หายมันต้องตายทรมาน เลยไม่อยากให้ลกู เห็นเลยหนีมาตายทีน่ ี่ (วัดป่าศรีมงคล) ตอน
ทีย่ งั เดินทางได้อยู่ ก็ตอนนัน้ โทรทัศน์เขาบอกแบบนัน้ ไง... แต่หลังจากทีห่ นีลกู มาก็มา
อยู่นี่ ก็มาเห็นผู้ติดเชื้อฯ คนอื่นที่เขาแข็งแรง หลายคนก็ท�ำงานได้ไม่ต่างจากคนปกติ
บางคนก็ติดมานานไม่แสดงอาการมันก็เลยงงไงว่าตกลงไอ้ที่เราเคยเข้าใจว่าติดเอดส์
แล้วต้องตายทรมานอะมันจริงหรือเปล่า พอคุยกับเพือ่ นผูต้ ดิ เชือ้ ฯ กับพระกับหมอไป
เรื่อย ๆ มันก็รู้ว่าไอ้โรคนี้มันไม่ได้เป็นแล้วตายทันทีตายทรมานเหมือนที่โทรทัศน์มัน
เคยบอกตอนที่เอดส์ระบาดหนักๆ แต่มันขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองของเราไงถ้าเรา
ดูแลตัวเองดีก็อยู่ได้ปกติ เผลอๆ อยู่นานกว่าคนเป็นมะเร็งอีก”
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บทที่ 6

จะเห็นได้ว่าการดูแลสุขภาพตนเองและก�ำลังใจจากคนรอบข้างเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
อย่างยิง่ ในกระบวนการเจริญสติทจี่ ะน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงความคิด/ความเชือ่ ทีส่ ง่
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ติดเชื้อฯ อย่างไรก็ตาม ผลการ
เปลี่ยนแปลงทางบวกต่อร่างกายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะการกินยาต้านไวรัสร่วมด้วย
แต่ที่งานวิจัยนี้ต้องการแสดงให้เห็นว่าการกินยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อฯ ก็เป็น
พฤติกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นภายใต้กระบวนการเจริญสติ เพราะหากขาดสติในการกินยา
ต้านไวรัสแล้วก็จะลืมกินยา กินยาไม่ตรงเวลา กินยาไม่ครบจ�ำนวน ไปจนถึงมีอาการ
แพ้ยาต้านไวรัส
การเจริญสติสัมโพชฌงค์ในระยะสร้างตัว
ระยะสร้างตัวเป็นผลต่อยอดมาจากที่ผู้ติดเชื้อฯ ผ่านการเจริญสติสัมโพชฌงค์
ในระยะโกรธ ระยะล้มจนมีสขุ ภาพใจและกายทีแ่ ข็งแรงขึน้ พอทีจ่ ะสร้างตัวเริม่ ต้นชีวติ
ใหม่ในสังคมใหม่ได้แล้ว ระยะสร้างตัว หมายถึง ช่วงเวลาหลังจากทีผ่ ตู้ ดิ เชือ้ ฯ ฟืน้ จาก
ความเจ็บป่วยและมีสุขภาพแข็งแรงประกอบกับการเห็นผู้ติดเชื้อฯ คนอื่น ๆ มีรายได้
จากการประกอบอาชีพสุจริตจึงท�ำให้ผู้ติดเชื้อฯ ระลึกถึงการสร้างตัว (สติ) เพื่อให้
ตนเองมีรายได้เลี้ยงชีพจึงแสวงหาอาชีพที่เหมาะสมกับสุขภาพของตนเอง (ธัมมวิจ
ยะ) เช่น การท�ำน�้ำยาปรับผ้านุ่ม การเลี้ยงปลา การปลูกผักไว้บริโภคเพื่อลดภาระค่า
ใช้จ่าย การท�ำงานก่อสร้าง ฯลฯ อาชีพเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยความเพียร (วิริยะ) เป็น
แรงขับเคลื่อนการท�ำงานที่เหน็ดเหนื่อยให้ประสบผลส�ำเร็จ
“รายได้” เป็นตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จทีเ่ กิดจากการท�ำงานแม้วา่ จะเป็นเงินทีไ่ ม่มาก
แต่ก็ท�ำให้ผู้ติดเชื้อฯ มีความสุขอิ่มเอมใจ (ปีติ) ขึ้นมาจากเงินที่หามาได้ด้วยน�้ำพักน�้ำ
แรงของตน ใจจึงเป็นสุขไม่ร้อนรน (ปัสสัทธิ) ดังที่ เขต (2555)  ผู้ติดเชื้อฯ คนหนึ่งที่
มีความสุขใจจากรายได้ที่ได้รับจากการร้อยใบยาสูบที่ถึงแม้จะไม่ใช่อาชีพโดยสุจริต
เล่าให้ฟังว่า
“ผมร้อยยาได้วันนึงยี่สิบสามสิบบาทก็พอใจแล้วไม่ต้องไปร้อยมากให้ได้เป็น
ร้อยเหมือนคนอื่นแล้วก็เครียด สิบบาทยี่สิบบาทก็เป็นเงินของผม ค่อยๆ เก็บไปเดี๋ยว
มันก็มากเอง”
ขณะที่อีกด้านก็ยังมีผู้ติดเชื้อฯ ที่ไม่มีความสุขจากการที่ตนเองมีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพเพียงน้อยนิด เพราะมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องหาเงินมาใช้จา่ ยในสิง่ ทีต่ น

บทที่ 6 การเจริญสติสัมโพชฌงค์ : การสื่อสารภายในบุคคลกับการรักษาใจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จากตราบาป
Bojjhanga Mindfulness : an intrapersonal - communication of HIV/AIDS Infected Individuals Spiritual Therapy to “Stigmatise” Discourse

125

อยากได้ (แต่เกินก�ำลัง) การท�ำงานจึงไม่ผ่อนคลาย ดังที่ หลง (2555) เล่าถึงเหตุผล
ของการท�ำงานหามรุง่ หามค�ำ่ โดยไม่หว่ งสุขภาพก็เพือ่ น�ำเงินไปผ่อนรถจักรยานยนต์ ว่า
“ผมต้องร้อยยาทัง้ วันทัง้ คืนเหนือ่ ยก็ตอ้ งอดทนกินเอ็ม (ร้อย) ไป ถ้ามันง่วงเพราะ
จะเอาเงินไปผ่อนรถมอไซค์เวลาออกไปข้างนอกได้สะดวก... นี่เมื่อคืนก็ไม่ได้นอน”
ความสุขในระหว่างการท�ำงานนัน้ จ�ำเป็นต้องอาศัยใช้ความ “สันโดษ” คือ ความ
พอใจในสิง่ ทีต่ นมีและไม่ทำ� อะไรเกินก�ำลังของตน การท�ำงานของผูต้ ดิ เชือ้ ฯ จึงจ�ำเป็น
ต้องค�ำนึงถึงเรื่องของสุขภาพตนเองไปด้วย กล่าวคือ จะท�ำงานอย่างไรเพื่อให้มีความ
สุขระหว่างท�ำงานและอิ่มใจกับรายได้ที่ได้รับในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ไปเบียดเบียน
สุขภาพตนเองจนล้มป่วยด้วย
อย่างไรก็ตาม ผู้ติดเชื้อฯ ทั้งสองที่ยกมาเป็นตัวอย่างต่างก็มีใจที่มั่นคงแน่วแน่
อยู่กับการท�ำงาน (สมาธิ) ทั้งที่รู้ว่าค่าแรงที่ตนเองได้รับนั้นเป็นจ�ำนวนน้อยเมื่อเทียบ
กับค่าแรงขั้นต�่ำทั่วไป (ได้ค่าแรงไม่คุ้มกับการเหน็ดเหนื่อยจากการท�ำงานหนัก) แต่
นั่นก็เข้าใจได้ว่าตนเองเป็นผู้ติดเชื้อฯ ไม่มีทางเลือกมากนัก จึงวางเฉย (อุเบกขา) ต่อ
แง่มุมดังกล่าวพร้อมเข้าใจและยอมรับต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าไปแก้ไขอะไรไม่ได้

การเจริญโพชฌงค์เพื่อหลุดพ้นจากตราบาป
โพชฌงค์ ระยะรู้ตัวว่าติดเชื้อฯ ระยะโกรธ
ระยะล้ม ระยะสร้างตัว
สติ

ระลึกถึงบุคคลใน
ครอบครัว

ระลึกถึงโทษของ ระลึกถึงการ ระลึกถึงงานที่
ความโกรธ
มีสุขภาพที่ ตนถนัด
แข็งแรง

บทที่ 6

บทสรุป : การเจริญสติสัมโพชฌงค์เมื่อรู้ตัวว่าติดเชื้อฯ เป็นจุดแตกหักของชีวิต
การเจริญสติสัมโพชโฌงค์ของผู้ติดเชื้อฯ แบ่งเป็น 4 ระยะ ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 2 สรุปการเจริญสติสมั โพชฌงค์ของผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์เพือ่ รักษาใจจาก
ตราบาป
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ตารางที่ 2 สรุปการเจริญสติสมั โพชฌงค์ของผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์เพือ่ รักษาใจจาก
ตราบาป (ต่อ)
การเจริญโพชฌงค์เพื่อหลุดพ้นจากตราบาป
โพชฌงค์ ระยะรู้ตัวว่าติดเชื้อฯ ระยะโกรธ
ระยะล้ม ระยะสร้างตัว
ธัมมวิจยะ หาความรู้ในการดูแล พิจารณาโทษ
ตนเอง
ของความโกรธ

วิริยะ

เพียรรักษาสุขภาพ

ปีติ

สุขใจจากที่สุขภาพ
ไม่ทรุด

บทที่ 6

ปัสสัทธิ ไม่กังวลต่อความ
เจ็บป่วย
สมาธิ

แน่วแน่ที่จะปฏิบัติ

อุเบกขา ปล่อยวางจาก
คำ�ครหา

เลือกวิธีการ
ดูแลสุขภาพ
ที่เหมะสมกับ
ตนเอง
เพียรกำ�จัดความ มีความเพียร
โกรธ
ฟื้นฟูสุขภาพ
ความสุขจากการ สุขใจที่
ให้อภัย
สุขภาพแข็ง
แรงขึ้น
ใจสงบจากความ ใจสงบจาก
โกรธ
อาการเจ็บป่วย
แน่วแน่ในการให้
อภัย
ปล่อยวางความ
โกรธแค้น

แน่วแน่ที่จะ
ดูแลตนเอง
ปล่อยวาง
จากความ
อ่อนแอ

เลือกทำ�งานที่
ตนถนัด

มีความเพียร
ในการทำ�งาน
สุขใจเมื่อ
ตนเองมี
คุณค่า
สงบจากคำ�
ครหาว่าเป็น
ภาระ
ตั้งใจทำ�งาน
ด้วยความมุง่ มัน่
ปล่อยวาง
จากชีวิตที่ไร้
ศักดิ์ศรี

การเจริญสติสมั โพชฌงค์ของผูต้ ดิ เชือ้ ฯ ในระยะรูต้ วั ว่าติดเชือ้ คือ ระยะทีส่ ำ� คัญ
ที่สุด เนื่องจากเป็นจุดแตกหักของการรักษาด้วยธรรมะหรือยาต้านไวรัส 2 ตัวแปร
ดังนี้ ตัวแปรแรก การก�ำหนดสติให้ทันท่วงที กล่าวคือ เมื่อรู้ตัวว่าตนติดเชื้อฯ แล้ว
สามารถตัง้ สติได้ทนั ท่วงที ผลคือบุคคลนัน้ สามารถอยูก่ บั เอชไอวี/เอดส์ได้โดยทีไ่ ม่ตอ้ ง
พึ่งยาต้านไวรัส เช่น ในกรณีของบัวและสมใจ ดังแผนภาพที่ 3

บทที่ 6 การเจริญสติสัมโพชฌงค์ : การสื่อสารภายในบุคคลกับการรักษาใจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จากตราบาป
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ภาพที่ 3 แสดงการเจริญสติด้วยหลักโพชฌงค์ 7
ตัวแปรที่สอง การประคองสติที่ตั้งได้เจริญไปตามรอบโพชฌงค์ให้ส�ำเร็จ กล่าว
คือ เมื่อก�ำหนดสติได้แล้ว ผู้ติดเชื้อฯ จ�ำเป็นต้องเจริญสติให้หมุนไปตามรอบโพชฌงค์
อย่างต่อเนื่อง เช่น กรณีของบัวสามารถเจริญสติให้หมุนไปตามรอบของโพชฌงค์ได้
อย่างต่อเนื่อง ขณะที่สมใจก�ำหนดสติได้ส�ำเร็จ แต่ไม่สามารถเจริญให้สติหมุนไปตาม
รอบของโพชฌงค์ได้ต่อเนื่องเป็นผลส�ำเร็จจึงส่งผลให้สมใจต้องเข้ารับการรักษาด้วย
ยาต้านไวรัสในเวลาต่อมา ดังภาพ

บทที่ 6

ภาพที่ 4 แสดงจุดพลิกชีวิตอันเป็นผลของการเจริญสติสัมโพชฌงค์
การเจริญสติสัมโพชฌงค์ในระยะรู้ตัวว่าติดเชื้อฯ คือ จุดแตกหักที่ส�ำคัญที่สุด
เพราะเป็นตัวก�ำหนดวิธีการรักษาของบุคคลหลังติดเชื้อฯ ว่าต้องรักษาด้วยยาต้าน
ไวรัสหรือธรรมะซึ่งวิธีท้ังสองส่งผลต่อร่างกายโดยตรง ต่างกันตรงที่วิธีแรกส่งผลข้าง
เคียงต่อร่างกายในระยะยาวจากเคมีของยา ขณะทีว่ ธิ ที ส่ี องไม่สง่ ผลต่อร่างกายเพราะ
ใช้การสื่อสารภายในบุคคลเป็นสื่อสารธรรมะเข้ารักษาใจ

บทที่ 6
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โดยสรุป การเจริญสติสัมโพชฌงค์ คือ ทางเลือกหนึ่งที่ผู้ติดเชื้อฯ สามารถเลือก
ใช้ในการสือ่ สารกับตนเองในระยะต่าง ๆ เช่น ระยะทีท่ ราบผลเลือดและรูต้ วั ว่าติดเชือ้
เอชไอวี/เอดส์ ระยะโกรธ ระยะล้ม ไปจนถึงระยะสร้างตัว ซึ่งในทุกระยะหัวใจส�ำคัญ
คือ ผู้ติดเชื้อฯ จะต้องเริ่มที่ตั้งหลักความคิดตนเองให้ได้เสียก่อนเป็นอย่างแรก (สติ)
จากนัน้ จึงเริม่ พิจารณาหาสาเหตุและแนวทางแก้ปญ
ั หาอย่างมีสติ (ธัมมวิจยะ) เมือ่ ได้
หนทางแก้ปญ
ั หามุง่ มัน่ ปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ ำ� หนดไว้ในตอนต้นอย่างเต็มทีไ่ ม่ยอ่ ท้อ
ต่ออุปสรรค (วิรยิ ะ) อย่างไรก็ตาม แม้ผตู้ ดิ เชือ้ ฯ เพียรพยายามปฏิบตั ติ ามแนวทางแก้
ปัญหาอย่างเต็มที่แล้วผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่เป็นดังใจปรารถนาก็จงพอใจในสิ่งที่มี (ปีติ)
ไม่เป็นกังวลต่อสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ (ปัสสัทธิ) แน่วแน่กระท�ำในสิ่งที่ตนกระท�ำได้อย่าง
เต็มก�ำลังความสามารถ (สมาธิ) และรู้จักปล่อยวาง (อุเบกขา)
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้การเจริญสติสัมโภชฌงค์ของผู้ติดเชื้อฯ ที่เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม เช่น เมือ่ บัวรูต้ วั ว่าตนเองติดเชือ้ ฯ จากนัน้ เธอก็พยายามทีจ่ ะตัง้ สติ (แม้วา่
ในช่วงเวลานั้นจะเป็นสิ่งที่กระท�ำยากที่สุด) และพยายามบอกกับตนเองว่า “ตนเอง
จะเป็นอะไรไปไม่ได้ เพราะต้องดูแลสามีที่ติดเชื้อฯ และก�ำลังทรุดอย่างหนัก” เมื่อ
ระลึกได้เช่นนี้เธอจึงพยายามค้นหาวิธีการดูแลตนเองทั้งจากเว็บไซต์ หนังสือ แพทย์
ผู้รักษา ตลอดจนสอบถามจากผู้ติดเชื้อฯ คนอื่น ๆ ถึงวิธีการดูแล้วผู้ติดเชื้อฯ และน�ำ
มาประยุกต์ใช้ในการดูแลตนเองและสามีดว้ ยความอดทนสูง ซึง่ ผลลัพธ์ทไี่ ด้อาจจะไม่
เป็นไปตามที่ตั้งใจ เพราะในระหว่างนั้นหลายครั้งที่สามีเธอก็มีอาการทรุดลงแต่เธอก็
ยอมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้ และในที่สุดสามีเธอก็จากไป แต่เธอก็ไม่
วิตกว่าเธอจะต้องเป็นเช่นสามี เธอเลือกทีจ่ ะตัง้ ใจอย่างแน่วแน่ในการทีจ่ ะดูแลตนเอง
ทั้งการเลือกกินอาหารที่มีสารพิษให้น้อยที่สุด เลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศ
บริสุทธิ์ เลือกที่จะรักษาความสะอาดของตัวเธอและที่อยู่อาศัย เลือกที่จะออกก�ำลัง
กายสม�่ำเสมอ เลือกที่จะติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์เพียงครั้งเดียว และเลือกที่จะฝึกใจให้รู้
ถึงการวางเฉยที่จะอยู่กับเอชไอวีได้โดยไม่เป็นกังวล ผลลัพธ์สุดท้ายเธอสามารถอยู่
ร่วมกับเอชไอวี/เอดส์ได้โดยไม่เข้ารับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
ข้ออภิปราย : สติสัมโพชฌงค์รักษาใจผู้ติกดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
ในยุคบรรพกาล “ความเจ็บป่วย” ถูกอธิบายในกรอบวิธีคิดของการเกิดจาก
อ�ำนาจเหนือธรรมชาติ เช่น ความเชื่อเรื่องผี หรือความเชื่อเรื่องวิญญาณร้าย กับการ
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มองว่าเกิดจากธรรมชาติ เช่น สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ปัญหาการปรับตัวเข้า
กับธรรมชาติการกินของที่เกิดพิษต่อร่างกาย เป็นต้น ครั้งเมื่อกาลเวลาล่วงเลยมาถึง
ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ท�ำให้
เกิดการค้นพบทฤษฎีเชื้อโรค (germ theory) จึงน�ำไปสู่การพลิกกรอบวิธีคิดในการ
อธิบายสาเหตุของการเกิดโรคจากอ�ำนาจเร้นลับเหนือธรรมชาติมาสูก่ รอบวิธคี ดิ แบบ
การแพทย์สมัยใหม่ทอี่ ธิบายด้วยทฤษฎีเชือ้ โรคและพัฒนาเรือ่ ยมาเป็นการแพทย์แบบ
ชีวเวชศาสตร์ (biomedicine) มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งวิธีคิดแบบทฤษฎีเชื้อโรคดังกล่าว
ก�ำหนดให้การรักษาเกิดขึ้นเฉพาะในส่วนที่เป็นความผิดปกติทางร่างกายเป็นหลัก
ดังเช่นในกรณีของผู้ติดเชื้อฯที่แพทย์วินิจฉัยสาเหตุของโรคเนื่องมาจากการติดเชื้อฯ
จากการมีเพศสัมพันธ์ แนวทางการรักษาจึงถูกให้น�้ำหนักไปที่การควบคุมเชื้อโรคใน
ร่างกายของผู้ติดเชื้อฯ ด้วยยาต้านไวรัส
Cassell (1976) อธิบายสรุปความแตกต่างระหว่างโรคกับความเจ็บป่วยไว้ว่า
“ความแตกต่างระหว่างโรคกับความเจ็บป่วย โดยให้ความหมายโรคว่าคืออาการทีเ่ กิด
กับอวัยวะของร่างกายส่วนความเจ็บป่วยคืออาการทีเ่ กิดขึน้ กับคนทัง้ คน” ดังเช่นกรณี
ของผู้ติดเชื้อโรค (disease) หมายถึง การติดเชื้อโรค คือ เอชไอวี/เอดส์ หลังจากติด
เชื้อฯ แล้วจะแสดงความเจ็บป่วย (illness) ทางร่างกาย เช่น ตุ่มขึ้นตามร่างกาย ลิ้น
เป็นฝ้า ร่างกายซูบผอม เป็นต้น อาการดังกล่าวส่งผลโดยรวมต่อการด�ำเนินชีวิตของ
ผู้ติดเชื้อฯ วิธีการที่แพทย์ใช้รักษาโรคเพื่อควบคุมอาการเจ็บป่วยของผู้ติดเชื้อฯ คือ
การจ่ายยาต้านไวรัส วิธีการสื่อสารที่เกิดขึ้นระหว่างแพทย์กับผู้ติดเชื้อฯ จะเป็นการ
สือ่ สารทีม่ งุ่ ท�ำการรักษาร่างกาย ซึง่ จะเริม่ ขึน้ ในโรงพยาบาลโดยแพทย์จะให้ผตู้ ดิ เชือ้ ฯ
น�ำเสนออาการความเจ็บป่วยด้วยภาษาของผู้ติดเชื้อฯ จากนั้นแพทย์จะตีความ และ
ให้ความหมายใหม่ด้วยภาษาการแพทย์สมัยใหม่ (เช่น ค่า CD 4 ไวรัส HIV เป็นต้น)
เข้าไปแทนทีภ่ าษาทีผ่ ตู้ ดิ เชือ้ ฯ ใช้พรรณนาความเจ็บป่วยของตน เมือ่ ผ่านขัน้ ตอนของ
การวินิจฉัยโรคแล้วแพทย์ก็จ่ายยาต้านไวรัสให้ผู้ติดเชื้อฯ กินเพื่อควบคุมยับยั้งการ
ขยายตัวของเชื้อโรคโดยเชื่อว่าเมื่อควบคุมเชื้อโรคได้แล้วอาการเจ็บป่วยทางร่างกาย
ก็จะลดลงซึ่งจะท�ำให้ร่างกายโดยรวมแข็งแรงขึ้น
ดังที่บุษรา  กระแสบุตร (2554 : 155) อภิปรายไว้ว่า “ผู้ติดเชื้อฯ สามารถมี
ชีวิตที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายถึงชีวิตที่มีอายุขัยเฉลี่ยที่ยาวนานขึ้นจากการรักษาด้วยการ
ได้รับค�ำปรึกษาจากแพทย์และรักษาด้วยยาต้านไวรัสแบบสามชนิดพร้อมกันเพื่อให้
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ร่างกายสามารถต้านทานต่อเชือ้ ฯ ได้กจ็ ะท�ำให้เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยอาการของโรค
ลดน้อยลง”
จะเห็นได้วา่ การรักษาผูต้ ดิ เชือ้ ฯ ภายใต้กระบวนทัศน์การแพทย์สมัยใหม่นนั้ เน้น
ไปทีก่ ารรักษาโรคและความเจ็บป่วยทางร่างกายเป็นหลักไม่ครอบคลุมโรคใจทีเ่ กิดขึน้
จากวาทกรรมตราบาปทีเ่ ป็นเหตุแห่งความทุกข์ทใี่ จอันเป็นเหตุให้ผตู้ ดิ เชือ้ เสียชีวติ ใน
ทีส่ ดุ เช่น ความทุกข์ทถี่ กู ตีตราบาป ความทุกข์ทเี่ นือ่ งด้วยความโกรธ ความทุกข์ทเี่ กิด
จากเดินทางผิด เป็นต้น
เมือ่ น�ำมาเปรียบเทียบกับกรณีของ “บัว” ผูต้ ดิ เชือ้ ฯ ทีพ่ บในงานวิจยั นีท้ อี่ ยูร่ ว่ ม
กับเอชไอวีมากว่า 20 ปีอย่างไม่เดือดร้อนใจ และที่ส�ำคัญวิธีหลักในการรักษาตนเอง
ของเธอไม่ได้ให้น�้ำหนักกับการรักษาตามวิถีทางการแพทย์สมัยใหม่มากไปกว่าการ
รักษาด้วยการน�ำธรรมะมาปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต ผลลัพธ์ที่ได้ปัจจุบันนี้ (ปี พ.ศ. 2555)
เธอสามารถอยู่ร่วมกับเอชไอวี สามี และญาติพี่น้องของเธอที่จังหวัดเลยได้อย่างมี
ความสุขทัง้ ใจกายโดยไม่ตอ้ งพึง่ การกินยาต้านไวรัส กรณีของบัวสะท้อนให้เห็นว่าเอช
ไอวี/เอดส์เป็นเพียงภาวะหนึ่งหากเปรียบเป็นโรคก็เป็นโรคทางใจมากกว่าโรคทาง
ร่างกาย ดังนั้นเมื่อใจของ “บัว” ถูกรักษาด้วยธรรมะจึงส่งผลให้ร่างกายและสังคม
ของเธอเเข็งแรงขึ้นตามไปด้วย
นอกจากเสียงสะท้อนของผูต้ ดิ เชือ้ ฯ แล้ว แม้แต่ตวั บุคลากรทางการแพทย์ทที่ ำ�
หน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการรักษาผูต้ ดิ เชือ้ ฯ มายาวนานก็ออกมายอมรับเป็นเสียงเดียวกัน
ว่า “การรักษาผู้ติดเชื้อฯ ที่ใจนั้นเป็นเรื่องส�ำคัญกว่าการรักษาที่ร่างกาย”
ดังที่นายแพทย์จุติ   รัตนศิริ (2555) แพทย์ประจ�ำโรงพยาบาลเซ็นทรัลที่อาสา
มารักษาผู้ติดเชื้อฯ ที่วัดพระบาทน�้ำพุ กล่าวไว้ว่า
“ก�ำลังใจส�ำหรับผูต้ ดิ เชือ้ ฯ นัน้ เป็นเรือ่ งส�ำคัญ ถ้าเขามีกำ� ลังใจดีอาการป่วยพวก
นี้เรื่องเล็ก”
เช่นเดียวกับที่สุรภี ศักดิ์ไพบูลย์ (2555) พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการประจ�ำโรง
พยาบาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กล่าวว่า
“โรคเอดส์นี่มันไม่เหมือนโรคอื่น ๆ เป็นไข้หวัดรักษาหายก็หายกัน แต่เอดส์นี่
มันเป็นโรคใจ หากใจเขา (หมายถึงผู้ติดเชื้อฯ) ไม่สู้ไม่เอาด้วยแล้วยังไงก็รักษาไม่ได้
บางคนถ้าก�ำลังใจดีให้ยาไปทานก็ฟื้นเร็ว”
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ในท�ำนองเดียวกันกับทีน่ ชุ นารถ (2555) พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการทีท่ ำ� หน้าที่
พยาบาลผู้ติดเชื้อฯ ในวัดพระบาทน�้ำพุ กล่าวว่า
“บางคนที่พี่เคยพยาบาลมา มาช่วงแรกนี่หามเข้ามาจะตายอยู่แล้ว แต่ญาติมา
เยี่ยมบ้าง โทรศัพท์มาให้ก�ำลังใจบ้าง อาการดีขึ้นเร็วมากแป๊ปเดียวเดินได้แล้ว แล้วก็
มีอีกคนนะพี่เห็นคุยโทรศัพท์กับที่บ้านไม่รู้พูดอะไรกันสงสัยญาติคงโทรมาว่า หาว่า
เป็นภาระท�ำให้อายอะไรประมาณนั้น คนนี้ (หมายถึง ผู้ติดเชื้อฯ) แข็งแรงนะผ่านไป
สามวันตายเลย เนี่ยก�ำลังใจส�ำคัญมากส�ำหรับผู้ติดเชื้อฯ”
จากค�ำกล่าวข้างต้นของบุคลากรทางการแพทย์ทเี่ มือ่ น�ำมาประมวลสามารถเป็น
หลักฐานยืนยันและสนับสนุนข้ออภิปรายที่ว่า “ในกรณีของผู้ติดเชื้อฯ ที่ถูกกระท�ำ
โดยอ�ำนาจของวาทกรรม “ตราบาป” การรักษาใจนั้นส�ำคัญกว่าการรักษาร่างกาย”

บทที่ 6

บทส่งท้าย
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าการรักษาผู้ติดเชื้อฯ ด้วยวิถีวิทยาศาสตร์การแพทย์
สมัยใหม่นั้นมีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ติดเชื้อฯ ให้กลับมามีร่างกายที่แข็งแรง
สามารถด�ำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ แต่ด้วยข้อจ�ำกัดของวิถีการรักษาดัง
กล่าวยังไม่สามารถรักษาใจของผู้ติดเชื้อฯ ได้เท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากใจที่ป่วยของผู้
ติดเชือ้ ฯ นัน้ เหตุมาจากการถูกกระท�ำผ่านระบบภาษาทีเ่ รียกว่า “วาทกรรมตราบาป”
จึงไม่มยี าปฏิชวี นะใดทีผ่ ปู้ ว่ ยทานเข้าไปแล้วสามารถตรงไปออกฤทธิส์ ลายตราบาปที่
เกาะกินใจผู้ติดเชื้อฯ ได้ และด้วยเหตุนี้ เพื่อให้การรักษาผู้ติดเชื้อฯ มีประสิทธิภาพ
สูงสุด การน�ำวิธีการเจริญสติสัมโพชฌงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ติดเชื้อฯ รักษาใจจากวาท
กรรมตราบาปด้วยการสือ่ สารภายในบุคคลจึงเป็นการเกือ้ หนุนการรักษาด้วยวิถแี บบ
วิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ด้วยยาต้านไวรัสให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะเป็น
คุณูปการต่อตัวผู้ติดเชื้อฯ โดยตรง
แม้ว่าผลการวิจัยข้างต้นจะยังมีข้อจ�ำกัดในแง่ของการพิสูจน์ผลลัพธ์ของการเจ
ริญสติสัมโพชฌงค์ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น จ�ำนวนลิมโฟไซต์ CD 4 เป็นต้น
เนื่องจากฐานคิดทางปรัชญาระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์มีความแตกต่างกัน
กล่าวคือ พุทธศาสนาให้ความส�ำคัญกับจิตใจที่มีธรรมชาติเป็นนามธรรมจึงพิสูจน์ได้
ยากในลักษณะสากล ขณะที่วิทยาศาสตร์ให้ความส�ำคัญกับกายที่มีธรรมชาติเป็นรูป
ธรรมจึงพิสูจน์ในลักษณะของการแจงนับได้ชัดเจนกว่า
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บทที่ 6

อย่างไรก็ตาม หากมองข้อจ�ำกัดข้างต้นในเชิงสร้างสรรค์ทางวิชาการบนความ
แตกต่างของฐานคิดทางปรัชญาดังกล่าว ในสถานการณ์ทที่ งั้ สองศาสตร์จำ� เป็นต้องบู
รณาการความรูเ้ พือ่ ประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผูต้ ดิ เชือ้ ฯ ข้อจ�ำกัดข้างต้นจึงเป็น
โอกาสทางวิชาการที่จะต่อยอดไปสู่การศึกษาวิจัยในเชิงลึกเพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์ของวิธี
การรักษาใจผู้ติดเชื้อฯ ด้วยการเจริญสติสัมโพชฌงค์ให้เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตด้วย
หลักฐานเชิงประจักษ์ต่อไป ซึ่งจะเป็นการเปิดพรมแดนความรู้ การวิจัยทางด้าน
นิเทศศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการสื่อสารภายในบุคคลของผู้ติดเชื้อฯ ให้เป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางในอนาคต
เอกสารอ้างอิง
จันทร์สุดา สุวรรณจันดี. (2554). เรื่องเล่าของฉันในวันที่อยู่กับเอชไอวี. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์ ส.ไพบูลย์การพิมพ์.
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. (2549). วาทกรรมการพัฒนา อ�ำนาจ ความรู้ ความจริง
เอกลักษณ์ และความเป็นอื่น. กรุงเทพฯ : วิภาษา.
บุษรา กระแสบุตร. (2554). คุณภาพชีวติ ของผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์ทไี่ ด้รบั การรักษา
ด้วยยาต้านไวรัสแบบสามชนิดพร้อมกัน (HAART Treatment). คณะ
สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ.
ป. อ. ปยุตฺโต. (2552). พุทธธรรม. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก.
อาภัสรา จันสุวรรณ. (2535). ความวิตกกังวลอันเกิดจากข้อมูลข่าวสารการรณรงค์
เรื่องโรคเอดส์ผ่านสื่อมวลชนช่วงปี พ.ศ.2531 – 2534 กรณีศึกษาในทัศนะ
แบบองค์รวม. คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
Cassell, E. J. (1976). The Healer art : A New Approach to the DoctorPatient Relationship.  New York : Lippincott.
สัมภาษณ์
เขต, ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์. สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2555.
จุติ  รัตนศิริ, แพทย์ประจ�ำโรงพยาบาลเซ็นทรัล. สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2555.
นี, ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์. สัมภาษณ์, 2 สิงหาคม 2555.

บทที่ 6 การเจริญสติสัมโพชฌงค์ : การสื่อสารภายในบุคคลกับการรักษาใจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จากตราบาป
Bojjhanga Mindfulness : an intrapersonal - communication of HIV/AIDS Infected Individuals Spiritual Therapy to “Stigmatise” Discourse

133

นุชนารถ, พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการที่ท�ำหน้าที่พยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ใน
วัดพระบาทน�้ำพุ. สัมภาษณ์, 7 มิถุนายน 2555.
บัว, ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์. สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2555.
ป่อง, ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์. สัมภาษณ์, 19 กุมภาพันธ์ 2555.
ป้อม, ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์. สัมภาษณ์, 2 ธันวาคม 2555.
มิตร, ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์. สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2555.
สมใจ, ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์. สัมภาษณ์, 2 กันยายน, 2555.
สุรภี ศักดิไ์ พบูลย์, พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการประจ�ำโรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช. สัมภาษณ์, 9 กันยายน 2555.
หนวด, ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์. สัมภาษณ์, 31 มีนาคม 2555.
หลง,ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์. สัมภาษณ์, 11 มิถุนายน 2555.

บทที่ 6

