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บานเปยมสุข 
   เพ็ญลักขณา  ขําเลิศ 

โรงพยาบาลภาชี   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  

 “หมอครับ ขอผมกลับบานเถอะครับ” 
 เสียงวิงวอนของชายชราดังจากเตียงผูปวยเลขที ่ 15 ทันทท่ีีหมอแจงความจาํเปนในการสงตัวคนไข
ไปผาตัดที่โรงพยาบาลตัวจังหวัด 
 แกคือ “ลุงเย็น” ชายชรารูปรางผอม ผิวเกรียมคลํ้าเพราะพษิแดดเผาจากการใชชวีิตอยูกลางแจง
มายาวนาน แกมีปญหาเกี่ยวกับกระดูกตนคอไปทับเสนประสาท ทําใหเกิดอาการชาที่ขาและแขนทั้งสองขาง 
ขยับไมได ตองไดรับการรักษาจากผูเชี่ยวชาญดวยการผาตัดโดยดวน 
 เชานี ้ ลุงเย็นมีสีหนาเครงเครียด แกไมสามารถชวยตัวเองได ทั้งการปสสาวะ กินขาวหรอืทําธุระ
สวนตัว หมอไดใสสายสวนปสสาวะคาเอาไว  
 ขาง ๆ เตียง มีหญิงชราคนหนึ่งคอยเช็ดหนาใหลุงเย็นดวยผาเช็ดหนาผืนเกา ๆ ตลอดเวลา คณุปา
คนน้ีมีรูปรางผอมเชนเดียวกัน ผวิของแกดูขาวตัดกับสีผิวของลุงเย็น แตเรือนผมน้ันยุงเหยงิและฉายแวว
วิตกกังวลบนใบหนาไมแพกัน นี่คือภรรยาคูทุกขคูยากของลุงเย็น ซึ่งมีชื่อวา “ปารุงรัตน” 
 ฉันมองไปทีล่งุเย็นดวยความสงสัยเชนเดยีวกับแพทยและพยาบาลทุกคนที่น่ันวา เหตุใดผูปวยคนนี้
ถึงไมยอมไปผาตัด เอาแตยืนยันวาขอกลับบานทาเดียว อยางไรก็ตาม ทางโรงพยาบาลกจ็ดัการใหเปนไป
ตามที่แกประสงค โดยมีเจาหนาที่งานเยีย่มบานตามไปดูและและศกึษาสภาพปญหาที่บานของลุงเยน็ เพือ่
สืบหาสาเหตุที่แกตัดสินใจแบบน้ี 

ฉันคือคนที่ตองรับผิดชอบหนาท่ีน้ัน 
 ฉันขอเรียกที่น่ีวา “บานเปยมสุข”  

เปลาเลย…ไมใชเพราะความโออา พรอมพร่ังดวยสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย หรอือุนหนาฝาคั่ง
ดวยญาติมิตรและบรวิาร สาเหตุใหฉนัเรียกที่นี่วาบานเปยมสุข ตรงกันขาม สภาพของบานหลังนี้หางไกล
จากคุณสมบตัิท้ังหลายที่วาราวฟากับดิน และไมวาใครก็ตามที่ไดมาพจิารณาสภาพภายนอกและภายในบาน
พรอมกับฉันก็คงนึกไมออกเหมือนกันวาทําไมลุงเย็นจึงร่ํารองอยากกลับมาอยูบานนัก 

แตในที่สุด ฉันก็คอย ๆ เขาใจ และสมัครใจที่จะเรียกที่น่ีวา บานเปยมสุข อยางที่ไดกลาวไว 
 

บานของลงุเย็น หางจากโรงพยาบาลออกไปประมาณ 10 กิโลเมตร ฉันเดินทางไปที่นั่นดวยรถ
พยาบาล ภารกิจคอืการสงตัวลุงเย็นกลบับาน ในมือมีใบบันทึกขอมูลการรักษาตัวเพื่อสงตอใหเจาหนาที่
สถานีอนามัยดูแล   
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รถโรงพยาบาลจอดสงท่ีปากทาง จากนัน้ก็เดินเขาไปประมาณ 100 เมตร ผานตนไมตนหญาที่ปก
คลุมหนาทึบรอบบาน พืน้ที่เฉอะแฉะ ตองเดินอยางระมัดระวังเพราะกลัวลืน่ รอบบอน้ําเต็มไปดวย
ผักตบชวาและหญาคาที่ขึ้นอยูรกเรื้อ 

บานหลังนั้นเปนบานไมใตถุนสูง หลังเล็ก ๆ ตั้งอยูบนที่ราบลุม อยูติดรองน้ํา บางพื้นที่มีน้ําทวมขัง 
และเปนพื้นดินแฉะ ๆ ไมมีท่ีทิ้งขยะ บริเวณบานพบโองเก็บนํ้าฝนไวด่ืม มีบอน้ําเล็กไวใชทั่วไป  
 ฉันเดินขึ้นบันได ซ่ึงทําดวยไมเกา ๆ ใกลผพุังอยางระมัดระวัง พื้นบานและขางฝาปูดวยแผนไมเกา
คร่ํา มีเศษกระดาษแปะตามจุดที่มีชองโหว หลังคาบานมุงดวยสังกะสีพัง สังเกตภายในบานดูมืดสลัว แสง
แดดสองไมถึง และขาวของตาง ๆ ซ่ึงมีอยูนอยชิน้วางอยางไมเปนระเบียบ เชน กานํ้า หมอขาว หมอแกงซึ่ง
กนดําปจากการใชฟน พัดลมหนึ่งตัวท่ีวางบนพื้นโดยไมมีฝาครอบ ลูกหนูและแมลงสาบวิ่งเพนพานไปมาอยู
ทั่วไปในบาน  
 น่ังสักพักหญงิสาวคนหนึ่งก็เดินออกมาชา ๆ จากหองแคบ ๆ บนบาน เธอเดินเขามาใกลพรอมการ
แนะนําตวัจากปารุงรัตนวานี่คือ “ฉลวย” เปนลูกสาวซึ่งเรียนไมจบประถม 6 “มันปญญาทึบ” เสียงปารุงรัตน
บอก และน่ีคอืเหตผุลท่ีไมมีใครจางฉลวยทํางาน เธอจึงตองอยูบาน ซักผา ทํางานบาน เปนชีวติท่ีสองทีล่งุ
เย็นตองดูแลรับผิดชอบนอกเหนือจากปารุงรัตนซ่ึงมีอาการทางประสาทออน ๆ จนทํางานไมไดเชนกัน  
 เราทักทายฉลวยไดสักครู สมาชิกคนที่สามของบานหลังนี้ก็ขึ้นบันไดมา เห็นแวบแรกฉันพาลนึกไป
ถึง ไอขวญั พระเอกหนัง “แผลเกา” เพราะเขารูปรางใหญ ผิวคล้ํา ผมหยิกยุง ใบหนาแปะแปงขาวเปนรอย
นิ้ว ใสกางเกงยีนสขาสั้นเกา ๆ มีรอยปะ  สวมเสือ้ลายดอกสีสดที่เกาแลว พับแขนเสือ้ทั้งสองขาง มองเห็น
กลามเนื้อตนแขนชัดเจน 
 “ไหวหมอซะ ไอรูญ หมอมาเยี่ยมพอ” ลุงเย็นตะโกนบอกไอหนุมเสื้อลายผูเปนลูกชายคนโต 
 ฉันจึงรูวานี่คือ “จรูญ” หนุมโรคประสาท ชีวิตที่สามในความดูแลของลุงเย็น 
 ทามกลางสมาชิกพรอมหนาของครอบครวันี้ ฉันดูแลลงุเย็นใหนอนสบาย ๆ บนผาปูท่ีนอนที่ทับกัน
ไว   หลาย ๆ ผืน แกจะไดไมปวดหลงั ระหวางนั้นลุงเย็นไดพูดคุยเลาเรื่องราวชวีิตที่ผานมาใหฟงดวยน้าํ
เสียงราบเรียบ 
  

ลุงเย็นกับปารุงรัตน อยูกนิดวยกันมา 40 กวาปแลว พวกเขามีลูกดวยกันหลายคน คนที ่1 ถึงคน
ที ่ 5 เม่ือเตบิโตแลวก็แยกบานไปอยูตางจังหวัด สองถึงสามปทีเดียว ท่ีลุงเย็นจะมีโอกาสไดพบหนาพวกเขา
สักครั้งหนึ่ง ลกู ๆ ท่ีเหลืออยูก็มีแตฉลวยและจรูญทีอ่ยูรวมบานกันอยางอบอุน หากแตชางเปนเรื่องนาเศรา 
ที่จรูญรบัมรดกปญหาดานจติใจมาจากแม ลุงเย็นบอกวาแกเคยพาตัวจรูญไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา 
นอนพักรักษาตัวระยะหน่ึงกก็ลับมาอยูบานและไปรบัยามากินประจํา หากชวงไหนขาดยา จรูญก็จะไมยอม
นอน และเดินไปมาตลอดคืน  
 “เขาเคยทํารายคนอื่นบางไหมจะ” ฉันเอยถาม 
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 “เคยนะ ตอนนั้นผมไมสบาย ไมมีใครบังคับใหกินยา แตชาวบานเขาใจมันด ี ไมเคยมีใครวาอะไรมัน
หรอก” 
 “ทําไมละคะลุง” ฉันแปลกใจ 
 “เพราะปกติมันเปนคนดี มันไปชวยงานวัด งานบญุตลอด มีอาหารเหลือมันกเ็อากลบัมาใหที่บาน 
ใหผมใหแม ใหนองสาวมันกิน” 
 ฉันยิ้มพยักหนาเขาใจ จากน้ันจึงเอยถามถึงอาการของปารุงรัตนซึ่งลุงเย็นเลาวาปารุงรัตนก็เคยเขา
รักษาตวัท่ีโรงพยาบาลศรีธญัญา แตเม่ือลุงเย็นเร่ิมปวยแกก็ไมสามารถพาปารุงรัตนไปโรงพยาบาลไดอีก 
หมอใหมารับยาที่โรงพยาบาลอําเภอแทน เม่ือพูดถึงตอนนี้ใบหนาของแกเต็มไปดวยความหมนหมอง 
 “ผมสงสารเมียผม แกเปนคนนาสงสาร ขยันทํางาน เก็บผัก รับจางหาเงินเลี้ยงลูกจนโต ออกเรือน
กันไป ก็ไมมาหาแมกันเลย” ลุงเย็นเอย 
 “ทําไมลุงเย็นไมยอมไปผาตัดที่โรงพยาบาลจังหวัดละคะ?” 
 ในที่สุดฉันก็เอยถามประโยคนั้น ประเด็นสําคัญที่พวกเราทุกคนสงสัย  
 “ผมไมอยากใหลูกเมียลําบาก ผมรูตัวดวีาไปรักษา หรืออยูกับบาน ผมก็ตายอยูดี … ทุกวันนี ้ชีวิต
ผมก็ลําบากอยูแลว หากผมไมอยู พวกเขาจะลําบากมาก” 
 “ชวงท่ีลุงอยูโรงพยาบาล พวกเขาอยูกันอยางไรคะ” ฉันเอยถามหลังจากอึ้งไปช่ัวครู เม่ือไดยินคํา
ตอบท่ีไมเคยคิดมากอน 
 “จรูญจะคอยดแูลฉลวยใหนอนตอนกลางคืน ตัวมันเองนอนที่เรอืนเล็ก กลางวันฉลวยจะหาขาวให
จรูญกิน เสร็จแลวจรูญมันจะเดินไปเยี่ยมผมที่โรงพยาบาลทุกวัน มันหวงผม ไปถึงมันก็จะยนืมองผมแลว
เรียก” 
 “คุณลุงหวงลูก ๆ หรือ” 
 “ใช หวงมาก ผมจะสั่งใหจรูญคอยดูแลนอง บอกใหมันกินยา ผมกลัวมันถกูรถชนตายเวลามันเดิน 
ถาผมอยูบานก็ไมตองหวงมาก แลวจะไดคอยบอกใหพวกมันกินยา...” 
 ในที่สุดฉันก็ไดคําตอบแลว … ความหวงใยในหนาที่ของพอคนน้ีชางยิ่งใหญและนาจดจําเหลือเกิน 
 
 ฉันและหมอนําเรือ่งของลุงเย็นไปหารือกัน ในที่สดุก็ไดขอสรุปวาเรายอมรับเหตุผลในการอยูบาน
ของลุงเย็น โดยงานเยี่ยมบานจะเขามาชวยสนับสนุนดูแลการรักษาตัวของลุงเยน็ถึงท่ีบานอยางใกลชิดและ
ตอเนื่อง  
 ฉันเปนสมาชกิคนหนึ่งของงานเยี่ยมบาน ซึ่งมีหนาที่รับผูปวยตอเนื่องจากการรกัษาในโรงพยาบาล 
ทั้งการติดตามดูแลผูปวยท่ีมีปญหาเรื่องโรคตาง ๆ เชน อัมพาต โรคเรื้อรังที่คุมอาการไมได เชน โรคเบา
หวาน โรคไต ฯลฯ รวมทั้งดูการประสานงานระหวางโรงพยาบาลและเจาหนาที่สถานีอนามัยและการเยี่ยมผู
ปวย นอกจากนี้ยังออกเยี่ยมผูปวยที่กลับจากโรงพยาบาล เพือ่ติดตามผลหลังการรักษาอยางตอเนื่อง 
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เหมือนอยางกรณีของลุงเย็น โดยการออกเยี่ยมแตละครัง้จะมีเจาหนาที่สถานอีนามัยและเจาหนาที่ดานอื่น ๆ 
ไปรวมดวย เชน ทันตภิบาล เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข นักศึกษาแพทย และนักเรียนพยาบาล 
 ฉันเปนพยาบาลมาเกือบ 23 ป ผานงานมาเกือบทุกสวนงาน แตสุดทายกข็อมาทํางานเยี่ยมบาน
แทน เพราะตัง้ใจจะใหงานนี้มีประโยชนกับผูปวยมากที่สุด และเปนงานที่ทําใหไดเรียนรูสิ่งตาง ๆ มากมาย  
เชน สภาพความเปนอยูของผูปวยทีบ่าน และความเขาใจและกําลังใจจากครอบครัว ซ่ึงมีผลตอการรักษา
อยางมาก  

บางครั้งเม่ือไดรับของบรจิาค เชน ขาวสาร ผาหม เสือ้ผา ผาเช็ดตวั หรอืเงิน ในโอกาสตาง ๆ เชน 
วันเกิดของเจาหนาที่โรงพยาบาล ทีมเยี่ยมบานของเรากจ็ะเปนตัวกลางนําไปบรจิาคใหชาวบานทีย่ากไร 
และกลบัมาเลาใหฟงวา สิ่งท่ีเขาใหไดถึงมือผูปวยและไดใชอยางคุมคา พรอมทั้งนําคําขอบคุณจากผูรับกลับ
มาบอกแกเพื่อน ๆ ที่โรงพยาบาล ทําใหทุกคนรูสึก ปติ สุขใจ รวมกันถึงแมไมไดออกไปเยี่ยมดวยตัวเอง 

 

เราจัดโปรแกรมไปเยี่ยมบานลุงเย็นสปัดาหละสองคร้ัง โดยกอนไปฉันจะโทรนัดหมายเจาหนาที่
สถานีอนามัยตําบลเสียกอน เพือ่ไปบานลุงเย็นดวยกนั แตละครั้งทีไ่ป ระหวางทางเขาบาน “ปอม” เจาหนาที่
อนามัยในพื้นที่เลาใหฟงวาที่รก ๆ ตรงนี้จรูญเคยถูกงูกัด และไปรักษาที่อนามัย  
 “แลวปอมรักษาเขาอยางไร คุยกันรูเรื่องไหม” ฉันถามระหวางที่เดินเขาไป 
 “คุยรูเร่ืองส ิ คุยเขาใจกวาคนอื่น ๆ ทีม่าอนามัยอีกนะคะ เพราะบอกอะไรจรูญจะทําตามทกุอยาง 
ปกติเวลาเขามารับยา เขารูวาเขาเปนอะไร บางทเีรายังไมทันตรวจ เขาวินจิฉัยตัวเองเสร็จสรรพ บอกหมอ
เสร็จเลยวาอยากไดยาอะไร รับยาแลวก็กลับบาน” 
 ฟงเร่ืองที่ปอมเลาแลวฉันก็นึกดีใจท่ีอาการทางประสาทของจรญูไมเปนพษิเปนภัยกับใคร อีกทัง้เขา
ยังเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดเปนอยางดี  

โดยเฉพาะวันนี้ จรูญคอยถือกิ่งไมไลหมาใหเราดวย ขณะที่กาวขึ้นบันไดบาน 
 แตลุงเย็นมีอาการทรุดลง แกมีอาการชาทั้งแขนและขาสองขาง  
 “หมอ ตาเย็นไมยอมกินอะไรเลย นอกจากไขตม” ปารุงรัตนรีบเลาอยางรอนรน 
 “ปาลองปอนอยางอื่นหรือยังจะ เชน นม โอวัลติน หรือ....” 
 ฉันพูดคาง กอนจะนึกเอะใจ และคอย ๆ กวาดสายตามองไปยังรอบ ๆ บาน ซ่ึงปราศจากรองรอย
ของสิ่งท่ีฉันถามหา แมกระท่ังขาวสารก็ยังไมแนใจวาจะมีเพียงพอไหม 
 “หมอจะใหฉันปอนนม โอวลัติน แลวจะไปซื้อที่ไหน ปกติฉันแกะไขตมจิ้มน้ําปลา ตาเย็นก็กินไดทุก
วัน” ปารุงรัตนเอยดวยเสียงแผวเบา ฉันหันไปมองหนาปอม  ผูซ่ึงชวยอธิบายในสิ่งท่ีฉันลืมนึกไปสนิทเม่ือ
สักครู 
 “บานนี้เขามีรายไดคนชรา เดือนละ 300 บาท กวาเงินจะออกก ็6 เดือน ตอนลุงเย็นเดินได เขาเปน
คนไปซื้อของกินมาใหเมียและลูก ๆ ปารุงรัตนและลูก ๆ ไมเคยไปไหนไกลบานเลย...” ปอมใหขอมูลละเอียด
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สมกับเปนเจาหนาที่ของหนวยปฐมภูมิในชุมชน ขอมูลท่ีไดรับนี้ทําใหฉันเขาใจเหตุผลเพิ่มเติมที่ทําใหลุงเย็น
ตองขัดขืนคําสั่งของแพทย และขอกลับบานอยูตลอดเวลา 
 วันน้ัน ฉันใหเงินสวนตัวจํานวนหนึ่งแกครอบครัวลุงเยน็ และขอใหปอมชวยพาปารุงรัตนไปซ้ือไขมา
เก็บเอาไว ทั้งลุงและปาเอยขอบคณุดวยความซาบซึ้งใจ สวนฉันไดแตมองภาพเหลานั้นกอนกลบัโรง
พยาบาลดวยความรูสึกเห็นใจทวมทน 
  

อาการของลุงเย็นยังแยลงเรื่อย ๆ ...  
 วันอังคารและพฤหัส คอืตารางที่ฉันจะไปเยี่ยมลุงเย็นท่ีบาน โดยมจีรูญมายืนกอดอกรอเพือ่คอยไล
หมาใหเปนประจํา ทุกคร้ังเขาจะยิ้มกวางอยางมีไมตรี และดูมีกําลังใจอยูเสมอแมจะรับรูวาลุงเยน็อาการหนัก
ขึ้น ระยะนี้แกเจบ็ปวดตนคอและแขนขวา ตองนอนหงายตลอดเวลาเพราะเปนทาเดียวท่ีทําใหแกไมปวดตน
คอ  
 “เม่ือคืนฉันไมไดนอนทั้งคืนเลยหมอ” ปารุงรัตนกลาวกับฉันอยางเพลียๆ ในเยน็วันหน่ึง เม่ือถาม
สาเหตุแกก็เลาวา “ก็ตาเย็นซ ิ รองไห บอกปวดคอมาก ฉนัตองจบัมือขวาไวแลวยกขึน้สูงๆ เขาจึงหลับได 
ฉันตองนั่งยกมือใหทั้งคืน” ฉันฟงแลวอดคิดไมไดวา ทําไมปาตองลําบากคอยนัง่ยกมือลุงไวท้ังคืนดวย แคหา
ผาผูกมือแกหอยไวก็หมดเร่ือง ตอนทีค่ิดอยูน้ันเอง ปารุงรัตนก็เลาตอดวยรอยยิ้มนารัก ทั้งท่ีผมยุง หนาซีด
เซียว แสดงอาการของคนอดนอนมาทั้งคืนวา 
 “ตาเย็นเขาชอบใหฉันจับมือไวทั้งคืน”  

ดูทีทาของปารุงรัตนแลวไมมีอาการหงุดหงิดเลยแมแตนอย ออกจะดูภูมิใจเสยีอกี ฉันคิดวา ถาปารุง
รัตนไมเปนโรคจิตแกอาจทนจับมือลุงเย็นชูไวทั้งคืนไมไหว 
 “ใครนะชางสรางใหมนุษยเกดิมาเพื่อคูกัน” ฉันแอบพิศวงอยูในใจ เพราะตลอดชวงเวลาทีลุ่งเย็นกลับ
มาบาน อาการเจบ็ปวยทางจิตของปารุงรัตนไมไดเปนอุปสรรคตอการดูแลรักษาเลย แกเปนภรรยาที่แสนด ี
คอยปรนนิบัติลุงเย็นอยางดีที่สุดตลอดมา 
 ขณะท่ีพลิกตวัลุงเย็นเพือ่ทําแผล ฉันสังเกตเห็นรอยแผลลึกลับ เปนรูเล็ก ๆ เต็มไปหมด ทั้งน้ิวมือ
และนิ้วเทาทุกนิ้วของลุงเย็น  
 “นิ้วเทาลุงไปโดนอะไรมาจะ”  
 “แมลงสาบนะสิ กลางคืนมันมืด มันมาแทะน้ิว” ปารุงรัตนใหคําตอบ ฉันจึงขออนุญาตนํากลองที่ติด
มาดวยถายรปูมือและเทาลงุเย็นเอาไว พรอมกันน้ันกถ็ายรูปจรูญเอาไวดวยตามคาํเรียกรอง เพราะขณะที่
ฉันถายรายละเอียดการเจ็บปวยของลุงเยน็ไว เขาก็มายืนทําหนาแปนใกล ๆ แลวบอกวา “ถายรปูขาบางสิ” 
แลวยืนกอดอกใหฉันถายรูปอยางเกไก 
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ทุกชวงเย็นของวันที่ฉันออกเยี่ยมผูปวยตามบาน ฉันจะนําขอมูลที่บันทึกไวไปพบหมอประจําใน
โรงพยาบาลชุมชนของเราทีมี่ดวยกัน 3 คน เพือ่บอกเลาขอมูลผูปวยและปญหาที่พบในแตละบาน เม่ือไดฟง
และอานขอมูลแลวหมอจะสอนเร่ืองวธิีการใหยาและตรวจรางกายผูปวยที่มีอาการเจบ็ปวยในลกัษณะตาง ๆ 
โดยใชเวลารวมกันสั้น ๆ   ครั้งละ 5-10 นาที วนัน้ีฉันนํากรณีของลุงเย็นมาปรึกษา และไดทั้งคําแนะนําและ
กําลังใจกลับมาวาใหพยายามตอไป  
 ในชวงชีวติสั้น ๆ ทีเ่หลอือยูของลุงเย็น ไดเปดการเรียนรูอันยิ่งใหญใหกับฉัน ไมเพียงการไดเห็นถงึ
แงมุมใหมของทางเลอืกในการมีชีวติอยูของคนไข แตยังไดเห็นแงงามของน้ําใจที่เพื่อนมนษุยมีใหกัน แมใน
หมูผูที่ไดชื่อวาเปนคนยากไร  

“ปามณี” เปนเพือ่นบานคนหน่ึงของลุงเยน็ แกคือคนทีค่อยหาขาวสาร อาหาร กบัขาว มาเสรมิให
ครอบครวัลุงเย็นเสมอ ๆ เชนเดียวกบัเพือ่นบานอีกหลายคน ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่แกนอนรักษาตวัอยู
ที่บาน อีกคนหนึ่งซึ่งถือเปนคนสําคัญ นัน่คือ “ลุงมาก” ชายชราในหมูบานที่คอยนําอาหารเหลือจากวัดมาให
ครอบครัวนี้อยูเสมอ 
 “ไอเย็นเปนคนดี มันขยันรับจางไปทั่ว ใหทําอะไรกท็ําทุกอยาง ตอนยังดี ๆ มาชวยงานทีว่ัดตลอด 
พระทานรูจักมันดี มันไมกินเหลา ไมสูบยาเสน รักลูก รักเมีย ขนาดเมียกับลูกเปนบา มันก็ยงัรัก” ลุงมากพูด
กับฉันในวันหน่ึงที่แกมาเยี่ยมลุงเย็น  
 ฉันพยายามอธิบายใหลุงมากเขาใจถูกตองวาปารุงรัตนและจรูญไมไดเปนบา เพียงแตมีอาการปวย
ทางจิตใจที่รักษาไดดวยยา และถาไดกินยาสม่ําเสมอทุกวันก็สามารถอยูในชุมชนไดเหมือนคนอื่น 
 “อืม..” ลุงมากนิ่งฟง และมีทาทีคิดตาม 
 “ลุงมากรักลุงเย็นไหม?” ฉันเปลี่ยนประเด็น หันไปถามลุงมากสั้น ๆ แกพยักหนาแลวเอยตอบเสียง
หนัก ๆ วา “รักสิ”  
 “แลวลุงมากจะทําอะไรใหลุงเย็นกอนแกจะตาย” 
 “ถามันตาย ขาก็คงจะเอาอาหารที่วัดมาใหเมียกับลูกมนัทุกวันนะแหละ” ลุงมากตอบชา ๆ แตพลันก็
เหมือนนึกอะไรขึ้นได แกจองหนาฉัน มีความวิตกและโศกเศราบนใบหนา 
 “มันจะตายจริง ๆ หรือหมอ” 
 วันน้ัน ฉันไมไดตอบคําถามของลุงมากดวยเหตผุลทีต่ัวเองกอ็ธบิายไมถูก แตสิง่หน่ึงที่รูแกใจดีก็คือ
ฉันเองก็ไมปรารถนาใหเปนเชนนั้น ฉันพอใจท่ีจะเห็นลุงเย็นมีชวีิต ฉันยังมีความหวังวาแกจะหายและกลบั
มาดูแลลูกเมียไดเหมือนเดิม แมวาภาพความจริงที่เห็นอยูขณะน้ีสงสญัญาณใหเหน็อยูตลอดเวลาวา เปนไป
ไมได 
 “รุงรัตนอยาลืมกินยานะ...” 
 “บอกไอรูญดวย ใหกินยาทุกวันนะ...” 
 “...ฯลฯ...” 
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 ลุงเย็นยังคงพร่ําบอกลูกเมียขณะที่นอนสิ้นเรี่ยวแรงอยูบนที่นอนเกาซีด  แขนขาทั้งสองขางของแก
เริ่มลีบเล็ก อาการปวดตนคอกําเรบิมากขึ้นเร่ือย ๆ การกลืนอาหารเปนไปอยางยากลําบาก ในวันเวลาอนั
แสนทุกขทรมานที่ดําเนินไปเชนนี ้ ฉันยังไมละความพยายามทีจ่ะออนวอนใหลงุเย็นไปรักษาตัวผาตัดที่โรง
พยาบาลจังหวัด  และยินดีดูแลลูกเมียของแกอยางดี แตลุงเย็นก็ไมเคยตอบรับขอเสนอเหลาน้ันเลย  
 “ขอผมตายอยูที่บานนะครบัหมอ” ลุงเย็นคอย ๆ เอยถอยคําออกมาอยางลําบาก แตเต็มไปดวย
ความม่ันใจ “ผมอยากอยูใกลเมีย ใกลลกู ผมเปนหวงพวกเขา ไมมีผม เขาจะอยูกันยังไง ผมไมอยากไปตาย
ไกลบาน...” ประโยคหลังนี้แกเอยทั้งน้ําตา … น้ําตาของชายชราผูซึ่งตอสูมาตลอดชวีิต ทีค่อย ๆ ไหลรินอาบ
แกมอยางชา ๆ  

แกยังคงยืดอกทําหนาที่เสาหลักของครอบครวัทั้งที่ไมสามารถแมแตจะยกมอืขึน้เช็ดน้ําตาใหตัวเอง
ได… 
 ฉันเอือ้มมือไปซับน้ําตาใหลุงเย็นเบา ๆ แตกช็ากวาปารุงรัตน แกใชผาเช็ดหนาเกา ๆ ผืนเดิม คอย 
ๆ ซับใหลุงเย็นดวยความรักที่เต็มเปยมในแววตา 
 “ไมตองรองไหนะแก หมอเขาไมเอาแกไปไหนหรอก ฉันจะอยูกบัแกจนกวาแกจะตาย” ปารุงรัตน
กระซิบบอกลงุเย็น จรูญและฉลวย ถูกฉนัเรียกใหมาน่ังใกล ๆ เราทั้งหมดอยูในความเงียบ นัง่มองภาพตรง
หนาดวยความปวดราวหัวใจเปนที่สุด 
  

ฉันเอื้อมมือไปแตะสัมผัสตัวลุงเย็นเบา ๆ พยายามพูดคุยกบัแกแทบทุกวินาท ีเพือ่ใหแกคงความรู
สึกตื่นอยู 
 “ลุงเย็นไปชวยงานที่วัดบอยใชไหมจะ” 
 “ใชครับ หมอ” 
 “ลุงเย็นจําพระที่วัดไดไหม จําตอนไปทําบุญไดไหม ลุงเย็นรูสึกยังไงใหลุงเย็นนึกถึงบอยๆไดไหมจะ” 
 “ไดครับ ผมจําได....” 
 ลุงเย็นตอบรับดวยนํ้าตานองหนา บนรางผอมเกร็งที่กําลังตอสูกับความเจ็บปวดทั้งรางกายและจิตใจ  
 “แลวเมียกับลูกผมละ ใครจะดู” 
 “ฉันกับนองเจาหนาที่อนามัยจะคอยดูแลใหเองจะ ลุงไมตองหวงนะ”  
 ฉันตอบอยางสะกดกลั้นน้ําตาเอาไวอยางสุดกําลัง เชนเดียวกับปารุงรัตนที่น่ังอยูขาง ๆ ดวยความรู
สึกที่แกไมไดเอยออกมา ภาพของชายชราที่เวลานี ้ ถกูหอมลอมดวยคนที่แกรักและรักแก นาจะเปนภาพที่
นาประทับใจที่สุด ในชวงเวลาสุดทายของชวีิตน้ี ฉันอดเสียใจไมได ท่ีไมสามารถชวยเหลอืลงุเย็นใหไดถึงที่
สุด 
 “ชีวติคนเรามีแคนี้ เราทําดีที่สุดแลว” แพทยที่โรงพยาบาลไดชวยตอบอยางใหกําลังใจ “ผูปวยมีสิทธิ
เลือกทางชวีิตของเขาเอง เราบังคับสงตัวเขาไปไมได แตเราควรดีใจที่ไมทําผิดตอครอบครัวน้ี ใหเขาไดอยูดู
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แลกัน ถาสงไปจังหวัดชีวติลุงเย็นก็ลําบากกวาน้ีเพราะไกลลูกเมีย สวนญาต ิ ๆ ไมมีโอกาสปรนนิบตัิแสดง
ความรักอยางที่แกอยูที่บาน” 
 ฉันจดจําความเห็นของแพทยเอาไวอยางขึ้นใจ คําพูดเหลานัน้เปนทั้งกําลังใจที่ชวยขจัดความโศก
เศรา และเปนทั้งคําเตือนสติ ท่ีบอกใหเรายอมรับกับความจริง 
 ความจริงท่ีวา ในท่ีสุด ลุงเย็นก็ไมสามารถมีชีวิตอยูไดอีก 
 

 ลุงเย็นเสียชีวิตดวยอาการสงบที่บาน ในเชาวันหนึ่ง... 
 ลูก ๆ หลายคนที่ยายไปอยูท่ีอื่น ทยอยกันกลับมาบานเมื่อไดรับขาว แตก็นาเสยีดายที่ไมมีใครมา
ทันไดดูใจลุงเย็น ชาวบานชวยกันจัดงานศพใหลุงเยน็อยางเรียบงาย ที่วัดที่แกเคยไปชวยงานเสมอ คนทีม่า
ในงาน ชวยกนัเรี่ยไรเงินคนละเล็กละนอย รวมแลวหม่ืนกวาบาทเพือ่มอบใหปารุงรัตนเอาไวเลี้ยงตวัเองและ
ลูก ๆ 
 ฉันดีใจกบัภาพทีเ่ห็น ลุงเย็นไปดีแลว ที่เหลอือยูก็คอืชวีิตของปารุงรัตน จรญูและฉลวย ฉันกับปอ
มตกลงกันวา จะอาสาดูแลพวกเขาแทน โดยปอมจะทําหนาที่มารับยาที่โรงพยาบาลทุกเดือน แทนลุงเยน็ 
สวนฉันจะประสานงานใหแพทยสั่งยาให ยาซึ่งเปนสิ่งพยุงรางกายและจิตใจของพวกเขาเอาไว 
 หากมีโอกาส ฉันและทีมงานก็ยังคงแวะไปเยี่ยมปารุงรตันและลูก ๆ อยูเสมอ ทุกคร้ังที่ไป ภาพตาง 
ๆ ทีเ่คยเห็นในอดีตจะปรากฏชัดอยูในความทรงจํา ไมวาจะเปนภาพของปารุงรตันที่คอยตมไขใหลุงเย็นกิน
ทุกวัน ภาพของหญิงชราทีค่อยคอยใชผาเช็ดหนาผืนเกา ๆ เช็ดหนาใหสามีดวยความรัก แมในวันทีลุ่งเยน็
ปวดคอจนรองไห ปารุงรัตนจับมือขวายกไวสูง ๆ จนกวาลุงเย็นจะหลับ  
 “ตาเย็นชอบใหฉันจับมือแกไวทั้งคืนแบบนี้” เสียงของปารุงรัตนทีเ่ต็มไปดวยความภาคภูมิใจลอย
แววมาอีกครั้ง สอดประสานดวยเสียงพร่าํเตอืนจากลุงเย็นใหเมียและลูก ๆ กินยาอยูไมขาด ตามดวยภาพ
ของจรูญท่ีไปหาหอยขม หาผัก เพื่อมาเปนอาหารของแมและนอง ทํากับขาวและห้ิวอาหารจากวัดมาให 
ภาพของหญิงสาวรางผอมที่ช่ือฉลวย ที่กุลีกุจอซักผาเปอนขี้ใหพอ ชวยแมเช็ดตัวใหพอ  

ทามกลางความยากไร พวกเขาดูแลกันดวยความรัก สภาพรางกายและจติใจที่ไมสมบูรณไมไดเปน
ขอจํากัดตอการที่สมาชิกในครอบครวัเล็ก ๆ นีจ้ะแสดงความอาทรตอกัน ถงึแมมันจะเปนภาพที่ดูไมสม
ประกอบ และเขาใจไดยากสําหรับคนภายนอก แตก็ชางงดงามเหลือเกิน   

น่ีคือเหตุผลที่ฉันจะเรียกบานหลังนั้นวา “บานเปยมสุข” 
  

 ทุกวันนี ้ เรือ่งราวชีวติของลุงเย็นพรอมรูปท่ีถายที่ฉันบันทึกเอาไวตลอดเวลาที่ผานมา ไดถูกนาํมา
จัดเปนบอรดนิทรรศการ “หนึ่งชีวิต หนึ่งตําบล คนภาชี” ไวท่ีโรงพยาบาล เพือ่เปนชองทางใหคนอื่นรูวาโลก
นี้ยังมีคนที่ลําบากกวาเราแคไหน แพทยและทีมงานเองก็ไดบทเรียนสําหรับการดูแลผูปวยและการใสใจ
ครอบครัวมากกวาโรคที่เปนอยู 
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 ถึงไมมีโอกาสชวยใหลุงเย็นรอดชีวติได แตอยางนอยก็ไดมีสวนสนบัสนุนใหแกไดใชชีวติท่ีเหลอือยู
กับคนที่รักและหวงหาอาลัย จนถึงวันท่ีตองจากไปอยางสงบ 

สําหรับฉัน หลังจากไดเขาไปรวมรับรูความทุกขและความสุขรวมกับครอบครัวลุงเย็นในชวงสุดทาย
ของชวีติของแก ทําใหฉันรูวายังมีอะไรอีกมากมายหลายอยางเหลอืเกินท่ีเรายังไมรู ขณะเดยีวกันก็เกิดพลัง
กายพลังใจที่จะทํางานตอไป 
  

นี่คือความจริงอีกดานหนึ่งของชีวิตผูปวยที่ฉันไดเรียนรูจาก “บานเปยมสุข” 
 


