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คน คน คน 
นิสา แฝงฤทธิ์ 

   โรงพยาบาลน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน 
 

“ปลอยใหมันตายไปซะหมอ ไมตองสนใจมันหรอก”    
“ไมมีใครบอกอาหมานไดหรอกหมอ นอกจากครูสําเริงเทานั้น   ถาไมมีเงินก็จะมาหาพอถาพอไม

อยูก็ขอเงินกับพวกหนู   วันน้ีหนูใหไปตั้ง 100 บาท  ไดไปก็คงเอาไปเลน ไปกินเหลาหมด ” 
“ผมบอกมัน มันก็วา อยามายุงกับผม…ชีวิตของผม  ”       
คําพูดตาง ๆ เหลานี้บงบอกถึงความเอือมระอาบวกกับความเบื่อหนายจากหลาย ๆ คนที่รูจัก 

สมหมาย นับตั้งแตคนรอบขาง บรรดาญาติ ๆ เชน ลุงชัย พ่ีชายคนโต บอล  นิด หลาน ๆ รวมไปถึงคน
ที่เกี่ยวของหวงใยตัวเขา  แตเขาเหมือนไมรับรูความหวงใยของคนรอบขาง 

อะไรจึงทําใหเขาเปนอยางนั้น แลวคนทํางานหนวยบริการปฐมภูมิใกลบานใกลใจอยางเรา จะ
ชวยสมหมายไดยังอยางไร เปนคําถามที่วนเวียนอยูในใจมาตลอดเวลาที่สมหมายเปนผูปวยในความดูแล
ของฉัน... 

 

สมหมาย เปนผูปวยโรคเรื้อรังที่ขึ้นชื่ออยางมากเรื่องไมเคยมาตามที่หมอนัด สมหมายปวย
เปนเบาหวานและวัณโรค เขามักมาโรงพยาบาลดวยอาการระดับนํ้าตาลสูงหรือไมก็ต่ํามากชนิดที่ญาติ
ตองหามใสรถมาพยาบาลที่ตึกอุบัติเหตุ แลวแพทยตองสั่งใหนอนโรงพยาบาลเกือบทุกครั้ง และญาติก็
ไมคอยมาเยี่ยม เม่ืออาการดีขึ้นจนแพทยสั่งใหกลับบานได พรอมเขียนสงใหฝายสงเสริมฯ ที่ตอมาถูก
พัฒนาใหเปนหนวยปฐมภูมิที่ใกลบานใกลใจ ไปเยี่ยมบาน  

พ่ีที่เคยรับผิดชอบดูแลสมหมาย ไดบอกกับฉันเม่ือสงตอเคสของสมหมายมาใหดูแลวา 
“รายนี้ตองใชความสามารถมากหนอย  สมหมายเปนคนไขที่ไมปฏิบัติตัวตามคําแนะนํา อันไหน

ที่เปนขอหามแกทําหมด ยาก็ไมคอยกิน ไปตามที่บานก็ไมคอยอยู เวลาที่มาโรงพยาบาลทีไรไมระดับนํ้า
ตาลสูงก็ต่ําเปนประจํา หมอตองสั่งใหนอนโรงพยาบาล คราวนี้ก็ไมไดมาตามนัดได 2 เดือนแลว”  

ฟงกิตติศัพทเกี่ยวกับสมหมายแลวฉันจึงวางแผนออกเยี่ยมเขาที่บาน ชวงนั้น หมอโซฟ แพทย
เวชศาสตรฯ จากโรงเรียนแพทยของโรงพยาบาลภูมิพลมาออกฝกที่หนวยปฐมภูมิพอดี เราสองคนจึง
ชวนไปดวยกัน ครั้งแรกที่เจอสมหมาย ฉันไดกลิ่นเหลาโชยมาปะทะจมูก ยิ่งเดินเขาไปใกลเทาไรกลิ่นยิ่ง
แรงขึ้นเทานั้น และกลิ่นเหลานี้เปนกลิ่นประจําตัวสมหมายทุกครั้งที่เจอ จนฉันคิดเลน ๆ วาสมหมายคง
ใชกลิ่นเหลาเปนโคโลญจนประจําตัวไปแลว  

บานที่สมหมายอยู เปนบานปูน 2 ชั้น หนาบานเปนลานกีฬา ประตูร้ัวปดแตไมไดใสกุญแจ หลัง
บานทําเปนโรงรถ มีเลาไก และแครตั้งอยูในโรงรถนั้น แครตัวน้ีเองที่เปนทั้งที่น่ังเลน ที่นอน และที่ด่ืมกิน
ของสมหมาย รวมทั้งใชรับแขก  
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วันน้ัน นอกจากกลิ่นเหลาแลว ฉันสังเกตเห็นที่ขาซายที่มีผาพันแผลสีคล้ําปดไว คราบหนองสี
เหลืองซึมผาพันแผล มดแดงไตขึ้นที่แผลของเขาหลายตัว พลาสเตอรใสที่ใชติดกอซหลุดออก  แตแกก็
อุตสาหใชพลาสเตอรเทนโซพลาสติดแทน  ฉันจึงชวยทําแผล และสอนวิธีลางแผล พรอมทั้งใหอุปกรณ
ทําแผลไวใหสมหมายทําเอง สวนหมอโซฟ ก็ถามเรื่องการใชยาโรคเบาหวาน สมหมายตอบวาเขาฉีดยา
วันละสองเวลา เชา-เย็น โดยเก็บยาไวในตูเย็น  เม่ือถึงเวลาฉีดก็เอาไซริงดึงยาออกมาฉีดตามที่หมอแนะ
นํา 

“แลวไซริงที่ใชแลวทิ้งไหนจะ” ฉันสงสัยจึงถามออกไปแบบนั้น เพราะสายตาฉันเหลือบไปเห็น
ไซริ่งที่คาดวาใชแลวเพราะไมมีถุงพลาสติกหอวางไวที่โตะและที่ตูโชว  “บางครั้งผมก็ทิ้งขยะหรือบางครั้ง
เก็บใสปลอกไวในถุงน้ี” สมหมายตอบพรอมกับยื่นถุงใสยาและไซริ่งที่ยังไมใชใหดู  ฉันและหมอเชอรร่ีจึง
ไดชวยกันอธิบายถึงขอเสียของการทิ้งไซริ่งไมเปนที่วาจะสงผลเสียอยางไรบาง   และนัดวาครั้งตอไปที่
ออกมาเยี่ยมจะนํากระปองยาที่ใชหมดแลวมาใหเพ่ือใสไซริ่ง  ระหวางนี้ใหเก็บรวบรวมใสถุงพลาสติกไว
กอน จะเอาไปทําลายที่โรงพยาบาลให   

“เอานะ อยางนอยสมหมายก็พยายามดูแลตัวเองอยูนะ” ฉันคิดอยูในใจกอนขอตัวกลับ และนัด
สมหมายใหไปตรวจที่โรงพยาบาลในวันรุงขึ้น  พรอมกําชับเรื่องใหงดน้ําและอาหารหลังเที่ยงคืนเพ่ือ
เจาะหาระดับนํ้าตาลดวย เขาพยักหนารับ ขางฝายหมอเชอรร่ีก็วางแผนวาจะเปลี่ยนยาใหเปนยากินแทน
ยาฉีดเพื่อความสะดวกของตัวสมหมายเอง 

 

เชาวันรุงขึ้นฉันสาละวนกับการใหบริการในสํานักงานจนลืมวานัดสมหมายมาโรงพยาบาลเพื่อ
มาตรวจระดับนํ้าตาล จนกระทั่งตอนบายหมอเชอรร่ีมาบอกวา สมหมายไมมาตามนัด ฉันจึงชวนหมอ
ออกไปเยี่ยมสมหมายที่บานอีกครั้ง 

เราเจอสมหมายในสภาพที่ไมตางจากเมื่อวานนัก ซํ้ากลิ่นเหลาที่ติดตัวยังออกจะแรงกวาเม่ือวาน
ดวยซ้ํา สมหมายนอนอยูบนแครตัวเดิม สภาพเหมือนคนที่ยังไมนอน ที่แครยังมีขวดเหลาขาววางตั้งอยู 
ใตแครมีขวดเปลานอนอยูอีก 2 ขวด สมหมายพยายามลุกออกมาตอนรับเราสองคนเต็มที่ แตก็ยังมี
อาการเซ ๆ เราจึงถามสาเหตุที่สมหมายไมไปตามนัด สมหมายบอกวาเขาไมมีรถไปและยังตองไปรวม
งานศพคนในชุมชนที่ชาวบานเรียกวา “งานเฮือนดี” จนยังไมไดนอนมาตั้งแตเม่ือวาน 

โดยทั่วไปแลวในงานแบบนี้ตอนกลางคืนหลังเสร็จพิธีตางๆ และแขกเหรื่อกลับหมดแลวจะมีคน
อยูสังสรรคกันตอดวยการเลนการพนันตาง ๆ ไดแก ไฮโล ไพ  นํ้าเตา  ปู  ปลา  เหตุผลที่เลนนั้นรูมาวา 
เลนเพ่ือเปนเพ่ือนเจาภาพเฝาศพและคลายความโศกเศราของเจาภาพ  เพราะบางครั้งเจาภาพและญาติ 
ๆ จะมารวมเลนดวย  

นอกจากญาติ ๆ แลว  บรรดานักเลนการพนันตาง ๆ ก็จะมารวมดวย สมหมายก็เปนหนึ่งในคน
กลุมหลังน้ี และไมใชแคมารวมเลนแตบางครั้งยังเปนเจามือเองดวย การเลนจะดําเนินไปตลอดคืนจน
กระทั่งเชาจึงแยกยายกัน บางครั้งเจามือมีหลายคนเขาหุนกัน  พอเชาแบงเงินกันแลวกันสวนหนึ่งนําไป
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ซ้ือเหลามากินดวยกันตอ สมหมายเองก็ทําเชนน้ีเรื่อยมาตั้งแตเริ่มเปนหนุม แตงงานแลวก็ยังเปนอยาง
น้ัน แมกระทั่งเด๋ียวนี้ก็ยังไมเลิก 

“ผมเลนไพเปนตั้งแตอยูชั้น ป.4” สมหมายเคยเลาใหฉันฟงครั้งหน่ึง และดวยเหตุน้ีเองเขาจึงมี
กลเม็ดเด็ดพรายในการโกงไพ ครั้งไหนที่ถูกจับไดก็ตามมาดวยการทะเลาะตบตีกัน จนเปนที่ขึ้นชื่อวา 
สมหมายเปนนักเลงการพนัน   

เห็นสภาพของสมหมายในวันน้ีแลวฉันกับหมอเชอรร่ีก็มองหนากัน โดยตางประเมินวาคงทําหรือ
พูดคุยอะไรไมไดมากไปกวานี้ พวกเราจึงขอตัวกลับ และนําเรื่องมาปรึกษากับเพ่ือนรวมงานในที่ประชุม
ฝายที่มีประจําทุกวันพุธ ที่ประชุมไดเสนอใหพยายามชักจูงครอบครัวของสมหมายใหเขามีสวนรวมใน
การดูแลผูปวยรายนี้ดวย  

ผูอํานวยการหันมาบอกกับฉันวา  
“กรณีแบบน้ีละ มันทาทายความสามารถเรา” 

 

ฉันคอย ๆ เสาะหาวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมหมายใหหันมาใสใจดูแลรักษาตัวมาก
กวาที่ผานมา โดยเริ่มตนจากเขาไปพูดคุยและขอรองครูสําเริง หรือที่ชาวบานเรียกกันวา “ครูสําเริง” พ่ี
ชายของสมหมาย ผูซ่ึงญาติ ๆ ตางบอกเปนเสียงเดียวกันวาเปนคนที่สมหมายเชื่อฟงมากที่สุด ใหชวย
กระตุนเตือนใหสมหมายไปตรวจตามเวลาที่หมอนัด รวมทั้งเอาใจใสตอการกินยาและฉีดยาตามเวลาให
มากขึ้น และแนะนําสมหมายวาเมื่อไปรับยากลับมาบานแลวใหวงกลมวันนัดครั้งตอไปที่ปฏิทินที่ทุกคน
ในบานเห็น และใหทุกคนโดยเฉพาะพี่ชายชวยกันเตือนเม่ือถึงเวลานัด ซ่ึงครูสําเริงก็เห็นดีดวยและรับ
ปากที่จะทํา  

ความรูสึกในตอนนั้นดีใจมาก หัวใจพองคับอกเลยทีเดียว คิดวาตอไปคงไมตองออกมาตามสม
หมายไปตรวจตามนัด ไมตองมาทําแผล หรือเจาะระดับนํ้าตาลให แคมาเยี่ยมถามไถสารทุกขสุขดิบกัน
มากกวา  

แตฉันก็ดีใจไดไมนานนัก  
สมหมายกลับมาเปนแบบเดิมอีก คือยังหายเขาไปอยูในวงเหลาและวงพนันตามงานบุญตาง ๆ 

นอกจากนี้ รูปรางที่ผอมสูง ผิวดําคล้ํามีแผล ผื่นขึ้นตามตัว และสภาพที่เกิดจากการไมคอยดูแลรักษา
ความสะอาดรางกาย เชน เสนผมเกาะกันเปนริ้ว มีรังแคขาวตามเสนผมและรอยคราบสกปรกติดตามตัว 
อีกทั้งเคยมีประวัติใชยาเสพติดโดยการใชเข็ม และกลุมเพ่ือน ๆ ที่เคยเสพดวยกันตางก็เสียชีวิตดวยโรค
เอดส ทําคนในชุมชนเชื่อวาสมหมายเปนโรคเอดสดวย  

ความคิดดังกลาวทําใหไมมีใครอยากคบหรือยุงเกี่ยวกับสมหมาย และเริ่มมีทาทีไมอยากเชื้อเชิญ
ใหสมหมายไปรวมงานบุญดวย ซ่ึงสมหมายก็รูตัวดี และแมวาฉันจะยืนยันกับทุกๆ คนวา สมหมายไมได
เปนเอดส แตทั้งฉันและสมหมายตางก็ไมมีอิทธิพลพอที่จะเปลี่ยนความคิดหรือความเชื่อของคนในชุมชน
น้ีได 

ฉันนําเรื่องของสมหมายมาประชุมกับกลุม อสม.  เพ่ือหาทางชวยเหลือ ไดขอสรุปที่นาพอใจคือ
ที่ประชุมตกลงจะจัดเวรไปชวยกันดูแลเรื่องการทําแผล และการพูดคุยใหกําลังใจ   
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แตผลที่สุดทําไดไมนานก็ลมเลิกไปอีกเพราะหาตัวสมหมายไมคอยพบ   
 

ผานไปแลวสองยก ทั้งการรุกผานญาติพ่ีนอง และผานกลุม อสม. ในชุมชน แตสมหมายดูไม
มีความเปลี่ยนแปลงใด ๆ เลย แตฉันยังไมยอมยกธงขาว ยังคงไปเยี่ยมสมหมายที่บานทุกสัปดาหเพ่ือ
รักษาสัญญาที่ใหไวกับเขาตั้งแตแรก 

บายวันนี้ก็เชนกัน  
ขณะที่เราพูดคุยกันในเรื่องตาง ๆ ฉันก็ถามสมหมายดวยคําถามหนึ่งวา 
“ไมคิดจะทําใหดีกวาวันนี้หรือ”  
สมหมายตอบฉันวา  
“ไมรูจะทําไปทําไม ไมมีอะไรที่ตองหวงแลว” 
“สมหมายหมายความวายังไงจะ” ฉันถามดวยความสงสัย 
“คือเด๋ียวนี้ผมไมมีลูกไมมีเมีย แตกอนผมเคยมี เมียผมเปนคนบานเดียวกัน เด๋ียวนี้ เขาแตงงาน

ใหมแลวเขาหนีจากผมไปตั้งแตลูกอายุได 5 ป และ ลูกผมก็ตายเพราะอุบัติเหตุขี่รถมอเตอรไซคชนตน
ไม” พูดจบสมหมายก็เบือนหนาหนี ไมสบตาฉัน หันไปมองขางบานแทน ฉันไดแตเอ้ือมมือไปจับที่แขน
ของเขา  ขณะที่เขานั่งอยูบนแครตัวเดิม  

“ฉันเสียใจดวยนะคะ” ฉันนึกถึงงานใหคําปรึกษาขึ้นมาทันที จึงเอยออกไปดวยเจตนาที่จะใหเขา
รับรูวาฉันมีความรูสึกรวมกับเขา เขากลาวขอบคุณ แตยังคงกมหนาตอ ฉันจึงถามเขาวามีอะไรที่อยาก
เลาใหฟงอีกไหม 

สมหมายเงียบแลวสายหัว “ไมมีครับ” 
ฉันดูปฏิกิริยาทาทาง ของสมหมายแลว เขาคงไมพรอมที่จะพูดคุยกันตอ ฉันจึงขอตัวกลับ กอน

ที่จะกลับฉันไมลืมที่จะกําชับเรื่องการกินยา ทั้งยาเบาหวานและยาวัณโรค และถามเรื่องนัดครั้งตอไปวา
เม่ือไหร 

“วันที่ 24 ตุลา ครับ”  เขาตอบพรอมหันไปคนหาใบนัดมายื่นใหฉันดู 
ฉันหยิบมาดู พรอมกําชับใหเขามาตามนัดแลวเดินทางกลับมาที่โรงพยาบาล 
 

ปญหาเรื้อรังจากการดูแลสมหมายถูกนําเขาหารือกับทีมงานอีกครั้ง ซ่ึงก็ไดรับทั้งกําลังใจและ
คําแนะนําจากเพื่อนรวมงานใหฉันดึงครอบครัวเขามามีสวนรวม เพ่ือทําใหสมหมายไดคิดวาตนเองยังมี
คุณคา มีศักยภาพ และเกิดความรูสึกวาตนไมไดเปนภาระของใคร 

ความหวังของฉันคอย ๆ เบงบานขึ้นมาอีกครั้งหลังจากเริ่มหอเห่ียวไปพักใหญ 
  แตการเดินหนาตอดวยการพูดคุยกับญาติ ๆ ของสมหมายหลายคน ทั้ง ลุงชัย พ่ีชายคนโตของ
สมหมาย และ บอล กับ นิด หลานของสมหมาย ก็พบวาความคิดที่จะใหญาติ ๆ ชวยเหลือสมหมายคง
เปนเรื่องยาก เพราะทุกคนตางก็ไดพยายามใหความชวยเหลือสมหมายในหลาย ๆ ทางแลว แตสม
หมายก็ไมเคยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเลย  



เรื่องเลาจากการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 2 

 12 

“เวลาบอกมันมันก็ไมฟง มันเถียงวาอยามายุงกับผม ชีวิตของผม … มันบอกวางั้น แตพอมันไม
มีเงิน มันก็มาหาผม หาบอลหรือนิด ลูกสาวผม มาขอเงิน ผมก็ให หลานก็ให ไดไปก็เอาไปเลนไปกินหมด 
บอกใหไปโรงพยาบาล ไปรับยา มันก็รับปากแตพอไดเงินไปทีไรก็หายไปเลย บางครั้งมันก็ไปเชื่อเหลา
ไว พอมากเขาเจาของรานเขาก็มาบอกผม  ผมก็จายให แตทําบอยครั้งเขาผมเลยไมจายใหแลว    

ปลอยใหมันตายไปซะหมอ ไมตองไปสนใจมัน”  ลุงชัยกลาวสรุปดวยอารมณเหลืออด 
ฟงแลวฉันก็รูสึกสงสารสมหมายจับใจ ดูแลวญาติ ๆ คงเอือมระอา ไมอยากที่จะรับสมหมายไป

เปนภาระของพวกเขาอีกตอไป สมหมายเองก็คงรับรูความรูสึกอยางนี้ของญาติ ๆ ความคิดที่จะตอสู 
หรือทําชีวิตใหดีขึ้นจึงมีอยูนอยเต็มที 

 

ฉันคิดจะไปหาครูสําเริงเพ่ือขอรองใหแกชวยดูสมหมายอีกครั้ง  ก็แตไดแคคิดเทานั้น เพราะ
ครูสําเริง มีงานมาก  ไดแตฝาก “พ่ีรอง” ที่รวมงานกัน ใหชวยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสมหมายกับครู
สําเริงดวย ตอมาครูสําเริงก็บอกผานพี่รองวาขอขอบคุณที่เปนหวง  ถามีโอกาสจะชวนมารวมรับ
ประทานอาหารดวย   

เม่ือฉันไดยินดังน้ัน ความหวังของฉันที่ริบหรี่จนแทบจะวูบดับลงแลวก็กลับลุกโชนขึ้นมาอีกครั้ง 
ถึงยังไมไดคุยกับครูสําเริงแตฉันก็ยังคงไปเยี่ยมสมหมายเปนประจํา แตก็มีบอย ๆ ที่ไปแลวไมพบตัว 

ฉันสังเกตเห็นวานอกจากแครที่บานแลว สมหมายยังมีแครอีกตัวหน่ึงที่เขาชอบไปนั่งเลน น่ันคือ
แครใตตนขนุนของบาน ตาชาลี ซ่ึงเปนบานที่เขาชอบไปเปนประจํา หนาบานของตาชาลีมีตนขนุนสูงแผ
กิ่งกานใหญ ที่ลําตนมีลูกขนุนขนาดเล็ก ๆ หอยเปนพวงอยูหลายพวง แครตัวโปรดของสมหมายตั้งอยูใต
ตนขนุนลูกดกตนนี้เอง และดวยเหตุน้ี ตาชาลีจึงเปนอีกบุคคลหนึ่งที่ฉันเขาไปขอรองใหชวยเตือนสม
หมายใหดูแลตัวเองใหดี ๆ ทั้งเรื่องเลิกเหลาและเรื่องกินยาใหตรงเวลาและสม่ําเสมอ  

มีชวงหนึ่งที่ฉันติดภาระงานอยางอ่ืนไมไดออกหมูบานประมาณครึ่งเดือน แตก็ยังติดตามขาวสม
หมายจากหมอกอยและพ่ีออย ซ่ึงเปนเพ่ือนรวมงาน วาสมหมายไดมาตรวจตามนัดหรือเปลา ทั้งสองคน
ตางพูดเปนเสียงเดียวดวยคําตอบเดิม ๆ วา ไมเห็นเลย วันหนึ่งฉันจึงชวนหมอกอยไปเยี่ยมสมหมายที่
บานตามเคย และสมหมายเองก็ยังคงเปนสมหมายคนเดิม ที่ไมดูแลตัวเอง ไมลางแผล ไมกินยาตามที่
กําหนด มีขวดเหลาไมหางตัว และนอนอยูบนแครตัวเดิม ความเปลี่ยนแปลงบนตัวเขาที่ฉันพอทําใหไดก็
คือจัดการทําแผล ซ่ึงก็ทําไปโดยไมไดรังเกียจและยังคงกําชับสมหมายใหพยายามดูแลตัวเอง  

คําตอบจากสมหมายก็ยังคงเหมือนเชนทุกครั้ง น่ันคือ เขารับปากวาจะทําตาม 
  

เชาวันหนึ่งในขณะที่ฉันกําลังน่ังรถไปทํางาน ก็ไดยินวิทยุกําลังเลาเรื่องชายชราคนหนึ่งชื่อ “ปู
เย็น” แกอาศัยอยูในเรือ ใชชีวิตอยางสมถะ เรียบงาย ยืนหยัดเลี้ยงชีพดวยตนเอง โดยตั้งเปาหมายใน
ชีวิตวาถาเก็บเงินได 10,000 บาท แลวจะหยุดหาปลาแลวขึ้นฝง 

พอชวงบายฉันไดออกเยี่ยมสมหมาย ฉันคิดถึงเรื่องของปูเย็นจึงเลาใหสมหมายฟง แลวถามสม
หมายวา “เคยตั้งเปาหมายอะไรในชีวิตม้ัย” 
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“เคยครับ” 
“ตั้งวายังไง บอกไดไหม” 
สมหมายนิ่งคิดอยูนาน 
“เอาไววันหลังผมจะเลาใหฟง” เขาเอยในที่สุด 
 

สัปดาหตอมา ขณะที่ขี่รถมอเตอรไซคออกเยี่ยมบาน ฉันก็ผานบานสมหมาย เขากําลังนอนที่
แครตัวเดิม     ขาหอยลง สวมกางเกงยีนสตัวซีด ไมสวมเสื้อ ดูทาทางเหมือนคนเมาที่กําลังหลับ ฉันจึง
ไมเขาไป ขี่รถเลยไปทําแผลใหยายกองซึ่งเปนคนไขในความดูแลอีกคนจนเสร็จเรียบรอย ขากลับ ฉัน
แวะมาที่หนาบานสมหมายอีกครั้งหน่ึง เผื่อวาเขาจะตื่น แตสมหมายก็ยังอยูในสภาพเดิม ฉันจึงตัดสินใจ
ขี่รถกลับมาทํางานตอที่โรงพยาบาล   

ค่ําวันเดียวกันนั้นเอง ขณะที่ฉันกําลังน่ังรับประทานอาหารเย็นอยูกับครอบครัว พ่ีออยโทรศัพท
มาหาดวยเสียงตกใจ 

“นานอย สมหมายตายแลวนะ” 
ฉันรูสึกเย็นวาบไปทั้งตัว  
“เขาเปนอะไรตายหรือพ่ี” 
“พ่ีก็ไมรูเหมือนกัน ตายตั้งแตตอนไหนก็ไมมีใครเห็น จนกระทั่งครูสําเริงกลับมาจากตลาดพบ

เขา ตัวก็แข็งแลว” ฉันนิ่งอ้ึง แตหูยังไดยินเสียงพ่ีออยอยู 
“พรุงน้ีเขาจะเผาแลว ไปงานศพดวยกันนะ”  
“คะ” ฉันรับปากอยางงง ๆ  
 บายวันรุงขึ้น ฉันและพ่ีออยไปรวมงานศพสมหมาย ฉันสังเกตวามีคนมารวมงานมากพอสมควร 

ถึงแมวาญาติ ๆ จะไมรองหมรองไหกับการจากไปของสมหมาย แตบรรยากาศของงานศพก็ทําใหทุกคน
มีสีหนาเศราโศก และบรรดาหลาน ๆ ที่เปนผูชายก็ไดบวชจูงโลงศพของสมหมายใหตามความเชื่อของ
ชาวบานแถวนี้ที่วาถาพระสงฆจูงโลงศพแลวผูตายจะไดขึ้นสวรรค   

ฉันไปวางดอกไมจันทนและไหวที่หนาศพของสมหมาย ภาวนาขอใหเขาไปสูสุคติ ขณะเดียวกัน
ในใจยังคิดวนเวียนอยูกับปริศนาที่สมหมายฝากทิ้งเม่ือคุยกันครั้งสุดทายถึงเรื่องเปาหมายชีวิตของเขา  

สมหมายตั้งเปาหมายอะไรไวในชีวิต? ความคิดของฉันลองลอยอยูเบื้องหนาควันจากเชิงตะกอน
ที่ทอดตัวขึ้นสูฟากฟา 

 

ในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังรายนี้ทําใหฉันไดเรียนรูอะไรหลายอยาง มันไมใชเรื่องงายที่จะปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมคน ๆ หน่ึง ซ่ึงบางครั้งอาจตองใชเวลาเกือบคอนชีวิต ดังเชนกรณีของสมหมาย แตถึง
อยางไรพวกเราก็ไมทอดทิ้ง เพราะเห็นเขาเปนมนุษยคนหนึ่งเหมือนเรา 

ไมใชทุกครั้งที่ทํางานอยางตั้งใจอยางเต็มที่  แลวงานจะสําเร็จ 
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 แตในความไมสําเร็จน้ันก็ทําใหเรียนรู และมองเห็นโลกดวยความเปนจริงที่มากขึ้น โลกที่มีทั้งรส
หวานของความสําเร็จ และรสขมของความลมเหลว ใหเราตองลิ้มลองคละเคลากันไป 

 สิ่งสําคัญคือการรักษาความมุงม่ันและกําลังใจของตัวเองที่จะเรียนรูและทํางานตอไปไมใหทอ
ถอยไปกับความยากของงาน และความไมสําเร็จที่เกิดขึ้น  

 
เพื่อทําหนาที่ดูแลเพื่อนมนุษยคนอ่ืน ๆ ที่ยังอยู และตองการการดูแลจากเจาหนาที่

หนวยบริการปฐมภูมิอยางฉัน 
  


