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สายใยผูกพันธ 
อารีวรรณ  เปสน 

    ศูนยสุขภาพชุมชนเขาคิชฌกูฎ  จังหวัดจันทบุรี 
 

“พอ…พอ…ทําไมตองทิ้งแมไป...ฮือ ๆ… แลวแมจะอยูไดยังไง แมนาจะตายกอนพอใหรูแลวรู
รอดไปซะ แมไมอยากเห็นพอเปนอยางนี้ ฮือ ๆ ลืมตาขึ้นซิ… ลืมตามาคุยกับแม…”  
 

ภาพตรงหนาฉันคือปาพรที่กําลังสะอึกสะอ้ืนร่ําไห ผมเผายุงเหยิง ปากก็พรํ่าพูดตาง ๆ นานา 
จับใจความไดบาง ไมไดบาง แกนั่งกมหนาร่ําไหซบอยูบนอกชายชราที่นอนสงบนิ่งอยูบนเตียงผูปวย ไม
มีการเคลื่อนไหว ไมมีลมหายใจ  และไมรับรูถึงความรูสึกของคนขาง ๆ วาเปนอยางไร   

น่ีคือภาพสุดทายหลังจากการตอสูกับโรครายของชายชราไดจบสิ้นลง  
ฉันรับรูถึงความสูญเสียอันยิ่งใหญ และเกิดความสงสารขึ้นมาอยางจับใจ บรรยากาศภายในหอง

ผูปวย   เล็ก ๆ ในเวลานี้เต็มไปดวยความรูสึกหดหู  เศราสรอย  เหงาหงอย และหนาวยะเยือกอยางที่ไม
อาจบอกตนสายปลายเหตุไดวาเกิดจากไอเย็นของเครื่องปรับอากาศหรือเปนความหนาวเหน็บจากขั้วหัว
ใจ เชื่อเหลือเกินวาถาใครไดเห็นภาพนี้ก็คงรูสึกเชนเดียวกับฉัน  

“หมอ ลุงจากปาไปแลว ปาจะทํายังไงดี… ฮือ ๆ ๆ”  
 เสียงสะอ้ืนเบา ๆ ของปาพรเม่ือสักครูกลายเปนเสียงรองร่ําไหอีกครั้งทันทีที่เห็นฉันเดินเขาไป

หา  ปาพรโผเขากอดเอวฉันและกมหนารําพึงรําพันสลับกับเสียงรองไหไมหยุด 
ลูก ๆ ที่อยูในหองเห็นแมรองไห  ก็รองไหตามกันอีกครั้ง   
“ปาตองทําใจใหสบาย ตองดูแลสุขภาพใหมากจะไดอยูเปนกําลังใจใหลูกนาน ๆ ถาเจ็บปวยตอน

น้ีจะทํายังไง เด๋ียวตองจัดงานงานศพลุงอีก และยังมีเรื่องสําคัญอีกหลายอยางที่ลูก ๆ ตองการใหปาเปน
หลักใหเขา รองไหมาก วิญญาณลุงรูเขาจะเปนหวงเอาได” ฉันกลั้นน้ําตา พยายามฝนกลาวอะไรไปบาง
เพ่ือชวยเรียกสติทุกคน 

 

ดูเหมือนคําพูดฉันจะไดผลอยูบาง เสียงรองไหของปาพรคอย ๆ เงียบลงแตยังคงมีเสียงสะอ้ืน
อยางกลั้นไวไมอยู  มือแกยังกอดฉันไวเหมือนตองการไขวควาหากําลังใจ  จนกระทั่งเริ่มไดสติก็เปลี่ยน
มาจับมือฉันบีบเบา ๆ พรอมกับเอยคําขอบคุณ แตยังไมทันพูดจบ ก็มีเสียงเปดประตูดังขึ้น  

ทุกคนหันกลับไปมองพยาบาลสาวที่เพ่ิงเดินพนประตูเขามาภายในหอง 
“ปา หมอบอกวา ตองครบ 2 ชั่วโมง กอนจึงจะฉีดยาศพได เด๋ียวปาชวยเซ็นชื่อยินยอมการฉีดยา

ศพดวยนะคะ แลวถาครบ 2 ชั่วโมงจะมีเจาหนาที่มาเข็นศพลุงไปฉีดยาที่ตึกโนน” เธอพูดเสียงรัวเร็ว
พรอมทั้งชี้มือไปทางดานขวาของตึก 
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เม่ือพูดจบพยาบาลคนนั้นก็กาวฉับ ๆ มาหาปาพรที่ยังน่ังอยูที่โตะขางเตียงคนไข แลวนํา
เอกสารหลายใบมายื่นใหตรงหนาพรอมทั้งชี้ไปยังตําแหนงที่ตองการใหเซ็นชื่อ  

หญิงชรารับปากกามาอยางงง ๆ และเซ็นชื่อลงไปในเอกสารดวยทาทาทางละลาละลัง  
เม่ือเสร็จธุระ พยาบาลก็รีบเก็บเอกสารและเดินไปที่ประตูหองอยางรวดเร็ว แตระหวางทางเธอ

บังเอิญหันมาเห็นฉันที่ยืนอยูมุมหองกับปาฉลองนองสาวลุงสะอาดผูตาย สายตาที่วางเปลาและใบหนาที่
เรียบเฉยเม่ือครั้งที่พูดกับปาพรพลันแปรเปลี่ยนเปนรอยยิ้ม พรอมกับยกมือไหว    

“มาเยี่ยมคนไขเหรอคะพี่” นองพยาบาลสงเสียงใสกังวานทักทายขณะที่มือขางหนึ่งยื่นไปเปด
ประตูคางไวเพ่ือเตรียมที่จะเดินออกจากหอง 

“คะ...” ฉันพยักหนายิ้มเล็กนอย พยาบาลสาวโปรยยิ้มใหอีกครั้งแลวเดินจากไปเมื่อภารกิจของ
เธอเสร็จสิ้นลง  

ปาพรมองฉันดวยสายตาวิงวอน “ปายังไมอยากใหฉีดยาศพลุง หมอชวยบอกพยาบาลหนอยซิ 
วาอยาเพิ่งใหคนมาเข็นลุงไปฉีดยา รอสัก 3 ชั่วโมงก็ยังดี“  

ฉันพยักหนาและบอกแกวาจะดําเนินการให ปาพรยกมือปาดน้ําตาที่ยังไหลมาเปยกขางแกม
เปนระยะ และยกมือไหวกอนที่ฉันจะเดินออกจากหอง  

คําขอรองของปาพรทําใหฉันยอนนึกถึงสมัยที่ฉันเปนพยาบาลที่ตึกผูปวยใน การทํางานที่พบ
เห็นในโรงพยาบาลก็ไมแตกตางจากสิ่งที่พยาบาลสาวคนที่เขามาในหองเม่ือสักครูทํากับปาพร คือมุงเนน
การปฏิบัติหนาที่ให เสร็จเรียบรอย ถูกตอง และรวดเร็ว จนบางครั้งก็ลืมนึกถึงความรูสึกอันเปราะบาง
ของผูรับบริการ ในภาวะที่กําลังเผชิญความสูญเสียในชีวิต 

เม่ือฉันตัดสินใจยายเขามาทํางานอยูที่ศูนยสุขภาพชุมชน การทํางานในตําแหนงน้ีทําใหไดเห็น
ชีวิตผูคน ไดเรียนรูที่จะเขาใจถึงความรูสึกของคนไข ซ่ึงแตกตางจากตอนที่ทํางานในโรงพยาบาลมาก
มายนัก จากการทํางานที่เปนเพียงหนาที่ ไดกลายมาเปนการดูแลและชวยเหลือคนไขอยางสุดความ
สามารถ เปนการทํางานบนความผูกพัน น่ีเปนสิ่งที่ดีที่สุดอยางหนึ่งที่คนทํางานในศูนยสุขภาพชุมชนจะ
ไดพบ อยางที่ฉันไดพบมาแลวจากกรณีครอบครัวของปาพร 
 

โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฎเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีผูรับบริการประมาณวันละ 
150 คน สวนใหญเปนชาวบานที่อยูรอบ ๆ โรงพยาบาล จึงมักคุนหนาคุนตาและมีความสนิทสนมกัน
ระหวางคนไขกับพยาบาล ซ่ึงชาวบานจะเหมาเรียกวา หมอ  ไปดวยกันกับหมอจริง ๆ 

แพทยในโรงพยาบาลชุมชนมีแค 1-2 คน แตตองดูแลคนไขทั้งโรงพยาบาล บางวันเดินจนขาพัน
กัน บายโมงก็ยังไมไดกินขาวกลางวัน บางครั้งเม่ือเจ็บปวยเล็ก ๆ นอย ๆ พยาบาลก็จะทําหนาที่ตรวจ
คนไขแทนหมอ ถามีผูปวยที่มีอาการรุนแรงหรือเปนโรคเรื้อรัง หมอจะเปนผูตรวจและสั่งการรักษา โรค
เรื้อรังที่พบสวนใหญเปนโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค ไดแก โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบา
หวาน ที่นับวันจะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ  จนตองมีคลินิกแยกตรวจวันจันทรและศุกร และมีพยาบาลรับผิด
ชอบตางหากเพื่อใหการดูแลอยางใกลชิดและตอเน่ือง 
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 ฉันและคนอื่น ๆ ในโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฎ รูจักปาพรที่คลินิกความดันโลหิตสูง และคลินิกเบา
หวาน แกเปนผูสูงอายุที่ดูดี รูปรางสมสวน ผิวขาวอมเหลือง ผมสีนํ้าตาลแดงยาวประบาเปนลอนสวย
งามสมวัย มักสวมเสื้อลายดอกตัดเย็บงาย ๆ นุงผาซิ่น ถือกระเปาสัมภาระ 1 ใบ อัธยาศัยดี พูดคุยยิ้ม
แยมแจมใสกับทุกคน 

ปาพรเปนคนไขมาตั้งแตเริ่มเปดโรงพยาบาลวันแรก และมีหลานสาวของแกทํางานเปนผูชวย
เหลือคนไขที่โรงพยาบาลนี้ถึง 2 คน ชื่ออาภรณ กับพรรณี เม่ือปาพรมาโรงพยาบาลมักไมไดมาคนเดียว
แตมากับชายวัยใกลเคียงกัน รูปรางสูงใหญ หนาตาใจดี ผมสั้นเกรียนสีขาวแซมดํา ผิวดําแดง ชอบสวม
เสื้อมอฮอมกับกางเกงสามสวน และรองเทาแตะ น่ันคือ ลุงสะอาด สามีของปาพรนั่นเอง และทุกครั้งที่
เห็นลุงสะอาดมาพรอมกับปาพร เจาหนาที่ก็จะพากันแซวสามีภรรยาคูน้ีวา  

“ติดกันเปนปาทองโก”  
 

ดวยความที่ปาพรและลุงสะอาดเปนคนที่พูดจาไพเราะ มนุษยสัมพันธดี และไมเคยแสดง
อาการไมพอใจเม่ือตองรอหมอนาน ซ่ึงบางครั้งยังห้ิวผลไมในสวนติดไมติดมือมาฝากหมอ พยาบาล และ
คนงานในโรงพยาบาล ทั้งปาพรและลุงสะอาดจึงกลายเปนที่รักของคนในโรงพยาบาลทุกคน  

พ้ืนเพปาพรเปนคนอยุธยา ตอมาแตงงานกับลุงสะอาดซึ่งทํางานอยูที่การไฟฟาตลิ่งชัน เม่ือลุง
สะอาดลาออกเพราะอยากใชชีวิตบั้นปลายอยางสงบที่เมืองจันทน เน่ืองจากญาติพ่ีนองที่มาอยูกอนชัก
ชวนมาทําสวนผลไม ปาพรก็ยายตามมาอยูดวย ในชวงแรกปาพรกับลุงสะอาดทําสวนเงาะซึ่งไดผลเร็ว
กวาทุเรียนและไมตองใชความรูอะไรมากมายนัก  โดยทั้งสองตางลงมือฉีดพนยาฆาแมลงและยาฆาหญา
กันเอง   

ปาพรมีลูกทั้งหมด 4 คน ลูกสาวคนโตชื่อ พิณ ทํางานที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการ
เกษตร (ธกส.) เขาคิชฌกูฎ โดยใชชีวิตอยูกับครอบครัวที่อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ลูกชายคนที่สอง
ชื่อ อิศรา ทํางานที่การไฟฟาสวนภูมิภาคในตัวจังหวัด อิศราแยกทางกับภรรยาแลว มีลูกสาว 1 คน 
อาศัยอยูกับปาพรและลุงสะอาด ลูกชายคนที่สามชื่อ ดํารง เคยทํางานการไฟฟาเหมือนกัน ภายหลังลา
ออกมาทําสวนผลไมที่อยูไมไกลจากบานปาพร มีภรรยาชื่อฉวี สวนลูกชายคนสุดทองเปนโรคมาลาเรีย
เสียชีวิตเม่ือ 20 ปที่แลว    

ลูก ๆ ของปาพรมักจะแวะเวียนมาหาอยูเสมอ โดยเฉพาะลูกสาวคนโตนั้นจะคอยซื้อขนมและผล
ไมมาฝากแมเปนประจํา  สวนอิศราจะมากินขาวม้ือเย็นดวยทุกวัน  ขางฝายดํารงและฉวีก็จะขี่รถเวียน
ไปมาหาสูบอย ๆ เพราะอยูไมไกลกัน มากินนํ้ากินขนมบาง มาคุยบาง เพราะที่บานปาพรมีเครื่องด่ืม
และขนมขาย เวลาที่ปาและลุงไมสบายลูก ๆ ก็จะผลัดกันมาดูแล เม่ือมีงานบุญก็จะไปกันทั้งครอบครัว 
เชน ทอดผาปา ทอดกฐิน ครอบครัวน้ีชอบทําบุญกันทั้งบาน ที่โรงพยาบาลของเราปาพรและลุงสะอาดก็
เคยชวยบริจาคเงินและขาวของหลายอยาง 



เรื่องเลาจากการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 4 

 27 

ปาพรเร่ิมรูวาตัวเองเปนเบาหวานเมื่อ 7 ปที่แลว โดยไมคิดมากอนวาตัวเองจะปวยดวยโรคนี้ 
แกคาดเดาเอาเองวาการที่ตัวเองปสสาวะบอยเปนเพราะกินน้ํามาก และอาการคันตามผิวหนังก็คงเกิด
จากการเขาไปในสวนที่เพ่ิงฉีดยาใหม ๆ สวนอาการตาลายก็เปนเรื่องปกติของคนที่อายุมาก จนเม่ือมา
ตรวจที่โรงพยาบาลจึงรูวาอาการเหลานั้นสงสัญญาณวาแกเปนโรคเบาหวาน   

วันแรกที่รูวาเปนเบาหวาน ปาพรถึงกับหมดอาลัยตายอยากในชีวิต นํ้าหนักลดไปเกือบ 15 กก. 
และไมอยากจะทําอะไรหรือพูดคุยกับใครทั้งสิ้น จะมีก็แตลุงสะอาดที่คอยใหกําลังใจ และปลอบใจวา “โรค
น้ีเปนกันเยอะแยะ ไมตองกังวล เพราะเดี๋ยวนี้หมอเกงทุกคน ถาหม่ันกินยาและทําตามที่หมอแนะนํา 
เด๋ียวอาการก็จะดีขึ้นเอง” อยางไรก็ตามกวาลุงสะอาดจะพูดใหปาพรเชื่อตามที่ลุงพูดก็ใชเวลานานอยู
หลายเดือน 

แตหลังจากอาการของปาพรเริ่มดีขึ้น ลุงสะอาดผูทําหนาที่ปลอบใจปาพรก็ตองกลายมาเปนคน
ไขของโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฎอีกคน  

แกมีอาการมึนศีรษะมาเกือบเดือน  ครั้งหน่ึงที่มาสงปาพรหาหมอจึงขอวัดความดันโลหิต พบวา
ความดันโลหิตสูง  ตอมาหมอจึงนัดเปนผูปวยคลินิกความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล   เม่ือรูวาตัวเอง
ปวยลุงกับปาก็ปลงตก คิดวาก็ตองรักษากันไปและทําตามที่หมอบอก ลุงสะอาดบอกวา “ก็ดี จะไดมา
ดวยกันไมเสียเที่ยว”  

น่ีคือสาเหตุที่แทจริงที่ทําใหปาพรกับลุงสะอาดมาโรงพยาบาลดวยกันทุกครั้ง  จนถูกเจาหนาที่
แซววาเปนคูปาทองโก และคนไขหลายคนแอบอิจฉา    

หลังจากปวยกันทั้งคูลุงสะอาดกับปาพรก็เลิกทําสวน ตัดสินใจสรางบานติดถนนเพื่อเปดรานขาย
ของชําชื่อราน “ลูกแม” โดยอยูหางจากโรงพยาบาลประมาณ 1 กม. มี แคท ลูกสาวของอิศราที่กําลัง
เรียนอยูชั้น    ม. 4 โรงเรียนใกลบานมาอยูเปนเพ่ือน    

รานคาของปาพรขายดีไมนอยโดยเฉพาะในชวงเย็น เพราะเม่ือคนงานในสวนเสร็จภารกิจก็จะ
แวะมาซื้อของกลับบาน ตอนเย็นหลังเลิกงานอิศราจึงมาชวยขายของอีกแรงหนึ่ง 

 

วันหน่ึงฉันแวะไปเจาะเลือดปาพรที่บาน สังเกตเห็นวาวันนั้นปามีสีหนาไมดีจนฉันอดสงสัยไม
ไดวาเกิดอะไรขึ้น เม่ือสอบถามจากลุงสะอาดจึงรูวาเม่ือคืนปาพรนอนไมหลับ เพราะกังวลเรื่องที่ขอใหอิศ
ราลาออกจากที่ทํางานที่การไฟฟาสวนภูมิภาคมาชวยดูแลสวนผลไม แตอิศรายังไมอยากลาออก และปา
ยังหวงวาลูกชายจะถูกผูหญิงปอกลอกเหมือนเมียคนแรก   

ผลตรวจเลือดปาพรในวันน้ัน บงบอกวาระดับนํ้าตาลสูงขึ้นมาก เขาใจวาอาจจะมีสาเหตุมาจาก
ความเครียด สองเดือนตอมาอาการปาพรยังไมดีขึ้นโดยปริมาณน้ําตาลยังสูงขึ้นเรื่อย ๆ ฉันจึงตองลงไป
เยี่ยมบานอีกครั้ง เม่ืออาศัยความสนิทสนมพูดคุยกันฉันก็พบสาเหตุที่นํ้าตาลขึ้น วามาจากการที่ปาพร
ชอบด่ืมนํ้าผลไมที่รับมาจําหนายลูกคา  ฉันจึงเตือนปาพรใหงดดื่ม ควรกินผลไมสดแทน ซ่ึงปาพรก็พยัก
หนารับทราบ   แตสําหรับอาการเครียดบอย ๆ  จนนอนไมหลับของปาก็ยังเปนปญหาสําคัญที่ฉันตองหา
วิธีแกไข    
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ฉันแนะนําใหปานั่งสมาธิเพ่ือคลายเครียดดวยวิธีการผอนคลาย ซ่ึงปาพรก็นําไปปฏิบัติอยางดี
โดยชวง หลัง ๆ ปาพรตื่นตั้งแตเชามืดประมาณตี 4 เพ่ือมาออกกําลังกายโดยใช “ไมพลองปาบุญมี” จาก
น้ันก็เดินเหยียบกะลามะพราวที่เตรียมไวในหองนอนประมาณวันละครึ่งชั่วโมง พอกอนนอนก็จะไหวพระ
และสวดมนต 

ฉันเขาออกบานปาพรเดือนละ 1-2 ครั้ง เพ่ือคอยควบคุมปริมาณน้ําตาลไมใหสูงจนเกินไป และ
เปนเพ่ือนคุยเพ่ือใหปาพรไดระบายความเครียดเรื่องลูกชาย ซ่ึงในตอนนั้นฉันก็ไดแตรับฟงพรอมปลอบ
ใจและใหกําลังใจแกดวยการบีบมือแกเบา ๆ   ปาพรมักบีบมือฉันกลับและพูดวา  

”หมอใจดีอยางนี้คนไขก็หายไปครึ่งแลวละ”  
ฉันไดแตยิ้มและกลาวขอบคุณ ใจพองโตมีความสุขอยางบอกไมถูก ภูมิใจวาเราเปนสวนหนึ่งใน

การชวยใหคนไขรูสึกดีขึ้น ไมตองไดอะไรตอบแทน แคชาวบานยิ้มได มีความสุข ฉันก็ชื่นใจ มีกําลังใจ
หายเหนื่อยแลวกับการทําหนาที่ของพยาบาลที่ศูนยสุขภาพชุมชน 

 

หลังจากวันน้ันเพียงไมกี่วัน พยาบาลที่ตึกผูปวยใน โทรศัพทมาบอกฉันวาลุงสะอาดมานอน
พักรักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากขาอักเสบบวม หมอฉีดยาแกอักเสบให 3 วันแลว แตอาการก็ยังไมดีขึ้น
และมีไขสูง ฉันรูสึกไมสบายใจ จึงรีบไปเยี่ยมลุงสะอาดที่ตึกผูปวยในทันที 

เม่ือไปถึงหองพักฉันเห็นลุงสะอาดนอนอยูบนเตียง หนานิ่วคิ้วขมวด ขาขวาวางบนหมอนขาง 
เม่ือเดินเขาไปใกล ๆ ก็พบวาขาของลุงบวมตั้งแตปลายเทาขึ้นมาถึงหนาแขง เพราะกางเกงโรงพยาบาล
รนไปถึงหัวเขาจึงมองเห็นอาการบวมไดชัดเจน แมไมมีบาดแผลใด ๆ แตผิวหนังดูคล้ํากวาขาอีกขาง ปา
พรยืนอยูขาง ๆ ดวยแววตาและสีหนาทาทางวิตกกังวลอยางเห็นไดชัด  

ฉันยกมือไหวปาพรและลุงสะอาด สอบถามอาการดวยความเปนหวง ไดความวาลุงสะอาดไมรู
สาเหตุที่ขาบวม แตตอนนี้หมอไดวัดความดัน ฉีดยา จายยาแกปวด และยานอนหลับมาให สวนปาพรอยู
ดูแลลุงสะอาดตลอดเวลา เพราะกลัววาหมอจะยุงจนไมมีเวลามาดูแล ขณะที่เลาปาพรก็หันมาทางลุง
สะอาดอยูเรื่อย ๆ เหมือนกับจะรอใหพูดสนับสนุน แตลุงก็ไมไดพูดอะไรนอกจากจะฝนยิ้มให  ในคําพูด
ของปาพรเต็มไปดวยความหวงใยในลุงสะอาด ฉันพูดคุยกับลุงสะอาดอีกพักจึงลากลับ คืนนั้นทั้งคืนฉัน
นอนไมคอยหลับฝนแตเรื่องของลุงสะอาดกับปาพรแตจําไมไดวาฝนอะไร   

อีกสองวันตอมาฉันก็ไดรับขาวจากเพื่อนวา  ลุงสะอาดเสียชีวิตแลวตอนรุงสาง… 
 

ลูกๆ จัดงานสวดอภิธรรมศพลุงสะอาดที่บานเพราะเห็นวาสะดวกและลุงสะอาดจะไดกลับบาน  
สวนงานฌาปนกิจศพจะจัดในอีก 3 วันตอมา ตลอดชวงดังกลาวลูกแตละคนตางผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
กันดูแลปาพรอยางใกลชิด  
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ในวันเผาศพ ปาพรดูซูบผอมไปถนัดใจ ผมเผาไมเปนระเบียบ แววตาอิดโรย ขอบตาคล้ํา แกม
ตอบผิดรูป ปากแหง เสื้อผาที่เคยใสพอดีก็ดูหลวมโครง  เวลาจะเดินไปไหนมาไหนตองมีลูก ๆ คอย
ประคองไปตลอด  ฉันยังไมไดเขาไปทักปาพรในทันทีเพราะรอใหผูคนที่มารวมพิธีทยอยกันกลับไปกอน    

อิศราลูกชายของปาพรเดินผานมาเห็นฉันก็รีบดึงมือฉันเดินไปที่โรงครัว และบอกกับฉันวาปาพร
เปนลม เม่ือฉันไปถึงก็เห็นภาพปาพรนอนหนุนตักลูกสาวที่กําลังปอนยาหอมอยู ถึงตอนนี้สีหนาปาพร
เริ่มดีขึ้นบาง   

หลังจากเสร็จสิ้นงานศพของลุงสะอาดไมกี่วัน ฉันก็ไดไปเยี่ยมปาพรอีกครั้ง ปาพรนั่งอยูตรงมา
หินออน รางกายยังซูบผอม หนาตาอิดโรย และแววตาครุนคิดเหมือนมีความวิตกกังวลใจอะไรบางอยาง   

 “อีก 2 วัน อิศราเขาตองไปทํางานแลว ปาไมอยากอยูคนเดียว จะขายรานก็ไมอยากขาย  จะ
ขายสวนก็ไมไดเพราะวาลุงเขารักมาก ไมรูจะทําอยางไรดี ทุกวันน้ีปานอนไมคอยหลับเลยหมอ มัน
เครียด” ปาพรพูดพรอมกับหยาดน้ําตาที่รวงริน ฉันบีบมือปาพรเบา ๆ เพ่ือแสดงใหรูวายังมีฉันที่ยัง
พรอมจะชวยเหลือและเปนกําลังใจให    

ฉันนึกถึงขอมูลเรื่องหน่ึงที่เคยทราบและเคยประสบมาในชีวิตการทํางานของตัวเอง น่ันคือ โดย
ปกติคูสามีภรรยาที่อยูดวยกันมานานจนถึงวัยชราจะมีความผูกพันกันอยางลึกซึ้ง จนเม่ือฝายใดฝายหนึ่ง
เสียชีวิตไป คูชีวิตที่เหลืออยูมักลมปวยและเสียชีวิตตามไปภายในเวลาไมนาน เม่ือเห็นสภาพของปาพร
ในตอนนี้ จึงทําใหฉันเกิดความหวงและกังวลใจมาก จนตัดสินใจวาตองหาทางชวยคลี่คลายความทุกขใจ
ใหแก และอิศรา ลูกชายของแกดูเหมือนจะเปนทางออกเดียวที่จะชวยแกไดในตอนนี้… 

 

“หมอ…ผมจะลาออกจากงานมาดูแลแมแลวนะ แตเขายังไมรูหรอก ะผมเพิ่งตัดสินใจเม่ือเห็น
หนาหมอนี่แหละ” อิศราบอกกับฉันในวันที่พบกันอีกครั้งหน่ึงหลังงานศพของลุงสะอาดผานพนไป  

ฉันอดปลื้มใจไมไดที่คําพูดของฉันเม่ือ 3 วันกอนสามารถโนมนาวใหอิศราเห็นความสําคัญที่จะ
อยูเปนเพ่ือนปาพรมากกวาจะทิ้งแมเพ่ือไปทํางาน    

วันนั้นไดพยายามคุยกับอิศราอยูนาน  และนําคําพูดของปาพรที่พูดกับฉันมาเลาใหเขาฟง  
ทายที่สุดฉันก็บอกกับเขาวา  
“ผูสูงอายุขนาดปาพร โดยสวนใหญหากขาดเพื่อนคูคิดจะสงผลตอสุขภาพกายและใจคอนขาง

มาก และบางครั้งยังอาจคิดสั้นได ยิ่งปาพรกับลุงสะอาดอยูใกลชิดดูแลกันมาตลอด อยางไรก็ขอใหลูก ๆ 
ชวยกันดูแลปาพรใหมาก ๆ เพราะตอนนี้ก็เหลือปาพรคนเดียวซึ่งเปนเสมือนเสาหลักของครอบครัว”   

ขณะที่ฉันพูดอิศราไดแตกมหนามองพื้นเหมือนครุนคิดอะไรบางอยาง แตฉันก็ไมสามารถคาด
เดาไดวาเขากําลังคิดอะไรอยูในตอนนั้น  ฉันรูแตวาตองทําใหอิศราเขาใจใหไดวาสถานการณของปาพร
ในเวลานี้มีเพียงเขาคนเดียวเทานั้นที่จะชวยเยียวยา และเปนกําลังใจใหแมได อิศราจึงเปนเปาหมาย
หลักที่ฉันพยายามโนมนาวใหเขาใจ 

“ขอบคุณมากนะครับหมอ ถาไมใชคําพูดของหมอ ผมคงไมไดลาออกและก็อาจจะเสียแมไปอีก
คนก็ได” อิศราพูดพรอมกับยกมือไหวฉัน 
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“ไมใชเพราะหมอหรอก คุณเองตางหากที่เปนคนดี เพียงแคคุณคิดไมถึงเลยอาจจะทําใหมอง
ขามไป สมแลวที่ปากับลุงเขาเลี้ยงลูกมาดี“ ฉันตอบอิศราจากใจจริง 

 

ทุกวันน้ีปาพรดูยิ้มแยมแจมใสมากขึ้น ปญหาสุขภาพก็ลดลงเนื่องจากสามารถคุมนํ้าตาลได
โดยไมขึ้น ๆ ลง ๆ เหมือนแตกอน ทําใหฉันไมตองไปเยี่ยมแกบอย ๆ เหมือนที่ผานมา  แตก็ยังถามขาว
คราวแกอยูเสมอ 

ในฐานะเจาหนาที่หนวยบริการปฐมภูมิที่รักการทํางานเชิงรุก ฉันคิดวาจะตองทําทุกอยางทั้งติด
ตาม เฝาระวัง เปนที่ปรึกษา และรักษาทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจของคนไขที่ดูแลอยู ทําอยางสุด
ความสามารถ เพราะคนไขไมไดเปนแคคนไข แตเปนเสมือนคนในครอบครัว  

ครั้งลาสุดที่แวะไปเยี่ยมปาพร แกพูดกับฉันวา   
“พักนี้ปานอนหลับสบาย เม่ือวานปาก็เพ่ิงไปทําบุญใหลุงเขามา เงินสวนที่ลุงทิ้งไวใหก็จะเก็บไว

ทําบุญ  เรื่อย ๆ จะไมใชทําอยางอ่ืน” ปาพรพูดพรอมกับสงสายตาที่แสดงถึงความรักและหวงใยมาที่ฉัน  
เม่ือพูดคุยไดสักพักฉันก็ขอตัวกลับ  ขณะที่ฉันเตรียมจะลุกจากเกาอ้ี ปาพรจับมือฉันบีบเบา ๆ 

พรอมกับพูดวา 
“แลวมาเยี่ยมปาอีกนะ แวะมากินขนม กินน้ําก็ได ..ปาคิดถึง”  
 
ฉันบีบมือแกตอบ ในใจเปยมดวยความอบอุนและเปนสุขอยางบอกไมถูก 

 
 


