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พอผูชนะในชีวิต 
สุมาลัย วรรณกิจไพศาล 

ศูนยสุขภาพชุมชนหนองสาหราย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

“พอขา… พอทําสมาธิดี ๆ นึกถึงพระอรหันตเหมือนที่พอเคยทําทุก ๆ วันนะคะ พอไปรอหนู
กอน หนูรูวาพอตองไปอยูในที่ที่ดี เพราะพอเปนคนดี”  

สตรีรางเล็กวัยสี่สิบตน ๆ กระซิบพรอมกับกุมมือบุรุษผิวคล้ํารางบางผูเปนสามี ซ่ึงบัดนี้ทอดราง
อยูบนเตียงผูปวยอยางสงบราวกับคนนอนหลับ ใบหนาของเขามีรอยยิ้มนอย ๆ ขณะที่ดวงตากลมโต
ภายใตขนตางอนงามของภรรยานั้นเศราสรอย ทวาแฝงแววเด็ดเดี่ยว ไมมีนํ้าตาแมแตหยดเดียว เปน
ภาพการร่ําลาครั้งสุดทายของคนสองคนที่งดงามอยางนาสะเทือนใจยิ่งสําหรับฉัน  

งดงาม...ดวยความเขมแข็งแหงดวงจิต และความมีสติของคนทั้งคู   
สะเทือนใจ...ดวยวาพวกเขาคือคูชีวิตที่ผูกพันกันดวยความรัก ความหวงหาอาทร ตลอดระยะ

เวลาเกือบยี่สิบป จวบจนวาระสุดทาย 
ภาพนี้ทําใหฉันยอนคิดถึงวันคืนเกา ๆ ของคนทั้งคู โดยเฉพาะอยางยิ่งในสองปที่ผานมา เปน

ชวงเวลาที่มีคุณคายิ่งทั้งกับครอบครัวของพวกเขา กับผูปวยรายอื่น ๆ และมีคาสําหรับฉัน ในฐานะ
พยาบาลประจําศูนยสุขภาพชุมชนใกลบาน และยังเปนอดีตลูกศิษยของ “ครู” ผูลวงลับทานนี้ดวย 

 

บรรยากาศในงานพระราชทานเพลิงศพของ อาจารยธวัชชัย  เย็นบํารุง อาจารยผูสอนวิชา
พลานามัย โรงเรียนปากชองวิทยา เม่ือตนป 2547 คละเคลากันไประหวางความซาบซึ้ง ชื่นชมในกําลัง
ใจที่เขมแข็งของอาจารย และความอาลัยรักจากเหลาศิษยและเพื่อนอาจารยที่มารวมงานกันเปนจํานวน
มาก   

เปนที่ทราบกันดีวาอาจารยธวัชชัยน้ันใจดี รักและใสใจในตัวลูกศิษยมาก นอกจากเกงและขยัน
แลว อาจารยยังมีพรสวรรคหลายดาน เชน ศิลปะ การเขียน และการพูด เปนตนวาเปนวิทยากรลูกเสือ
ซ่ึงคนชื่นชอบกันเปนพิเศษ เพราะอาจารยเปนคนอารมณดี รองเพลงเพราะ และเตนลีลาศเกงมาก ที่
สําคัญทานชวยทํากิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ ทําใหผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน และ
ลูกศิษยมากมายตางใหความเคารพนับถือ รักและศรัทธาในตัวทานมาโดยตลอด 

ไมมีใครคิดวาอาจารยจะลมปวยดวยโรครายที่พอมาทราบก็มีอาการรุนแรงเกินกวาจะเยียวยา
เสียแลว 

เชาวันหนึ่งตนป 2545 ฉันทราบขาวนี้จาก พ่ีออย ภรรยาที่แสนดีของอาจารย  
เธอเปนผูหญิงรางเล็กสมสวน ใบหนาหวาน มีเสนหที่ดวงตากลมโต พ่ีออยเปนคนชางพูด และ

มรรยาทงามตามแบบฉบับหญิงไทยที่ไดรับการฝกอบรมมาเปนอยางดี ตามปกติเธอเปนคนขายเครื่อง
ด่ืมในโรงเรียนที่อาจารยสอนอยู ซ่ึงเวลาทานวางก็มักจะเขาไปชวยภรรยาขาย พ่ีออยสุภาพและออน
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หวานตอสามีมาก เรียกอาจารยวา“พอขา” ทุกคํา ทําใหบางครั้งเพ่ือน ๆ อาจารยในโรงเรียนก็อดอิจฉา
ไมได 

วันนั้นพ่ีออยขับรถจักรยานยนตมาหาฉันที่บาน พอจอดรถไดก็รองเรียกทันที 
“หนูแหมม ชวยพ่ีออยดวย อาจารย...อาจารย…” แลวเธอก็รองไหฟูมฟายจนฉันใจไมดี 
“ใจเย็น ๆ คะพ่ีออย มีอะไรก็คอย ๆ เลาใหแหมมฟงนะคะ”  ฉันกอดไหลเธอไว เธอรองไหอยูสัก

ครูจึงบอกวา “อาจารยแยแลว อาการหนักมาก  จนพ่ีไมรูวาจะไดอาจารยคืนมาหรือเปลา” 
“ทานเปนอะไรคะ” 
“อาจารยไมสบายคะ ตอนไปสงนองออเขาเรียนที่เชียงใหม อาจารยหมดสติลมลง พ่ีออยพา

อาจารยสงโรงพยาบาล หมอใสสายเขาไปในจมูก งดขาวงดน้ําอยูสองวัน ทรมานมาก วันสุดทายหมอทํา
อัลตราซาวดแลวก็เรียกพี่ไปคุย” 

พ่ีออยเลาไปรองไหไป บอกวาแพทยที่น่ันพูดกับเธอดวยน้ําเสียงเย็นชาวาอาจารยเปนมะเร็งที่
ตับระยะสุดทาย “เขาพูดวา ‘หมอเสียใจดวยนะ คนไขเปนมะเร็งที่ตับกอนใหญพอสมควร คิดวานาจะเปน
ระยะสุดทาย อยูไดไมเกินสองเดือน’ ”  

เม่ือเธอถามวาไมมีทางรักษาเลยหรือ ก็ไดรับคําตอบที่หัวใจแทบแตกสลาย  
“ยังไมมีวิธีที่จะนําตับหมู ตับวัว หรือตับคนมาใชแทนกันได ถึงคุณมีเงินพันลาน คุณก็ผาตัด

เปลี่ยนตับไมได ผมชวยคุณไมไดแลว คุณพาเขากลับไปเถอะ แลวก็ตองทําใจเอา” แพทยคนนั้นตอบดวย
สีหนาและน้ําเสียงคลายจะรําคาญ  

ตอนนั้นสมองพี่ออยมึนงง คิดอะไรไมออก สิ่งแรกที่นึกไดก็คือกลับไปดูอาการสามีซ่ึงนอนพักอยู
ในหองคนไข เธอจําตองตอบคําถามของเขาดวยอาการกลั้นนํ้าตา 

 “หมอบอกวาพอไมเปนอะไรมาก เด๋ียวก็ไดกลับบานแลวคะ” จากนั้นเธอก็ชวนลูกสาววัยรุนทั้ง
สองคนเดินออกไปจากหอง เม่ือลับตาสามีแลวก็กอดลูกไวแนนพรอมกับรองไห วันรุงขึ้นทั้งสี่คนพอแม
ลูกก็เดินทางกลับจากเชียงใหมมุงหนาสูนครราชสีมาทามกลางความปวดราวของผูเปนภรรยาและลูก ๆ 
ในขณะที่ผูพอซ่ึงยังอาการไมดีขึ้นไมไดรับรูอะไรดวยเลย 

 

ฉันรับฟงเรื่องราวจากพี่ออยดวยความรอนใจยิ่ง พยายามคิดวาจะทําอยางไรตอไป บุคคลแรก
ที่ฉันนึกถึงคือคุณหมอพิบูล อายุรแพทยของโรงพยาบาลปากชองนานา โรงพยาบาลประจําอําเภอของ
เรา ซ่ึงเชี่ยวชาญมาก เย็นวันนั้นฉันจึงไปพบคุณหมอที่คลินิกพรอมกับนําฟลมอัลตราซาวดไปดวย คุณ
หมอพิจารณาฟลมอยูครูหน่ึงแลวก็ถอนใจยาว  

“กอนโตมากเลยครับพ่ีแหมม เทาที่มองดวยตาเปลาผมวาไมนาพลาด-ใชแน และจากประสบ
การณ ผูปวยระยะนี้นาจะอยูไดไมเกินสามเดือนครับ” เขาตอกย้ําขอมูลเดิมชวนใหฉันใจหายมากขึ้นไป
อีก 

ฉันขับรถออกมาจากคลินิกดวยหัวใจที่แหงผาก นํ้าตาไหลพรั่งพรูอยางไมรูวารองไหออกมาได
อยางไร ยังไมกลากลับไปหาพี่ออยและอาจารยเน่ืองจากเตรียมคําพูดไมได ทั้งที่เคยเผชิญเหตุการณ
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ลักษณะนี้มาแลว ยอมรับวาขณะนั้นกําลังใจของตัวเองออนแอมาก ในที่สุดจึงนึกถึงคุณแม เผื่อวาทานจะ
แนะนําไดบาง ฉันจึงเลาใหทานฟงพรอมกับที่ไมอาจกลั้นนํ้าตาไวได 

 คุณแมน้ันรูจักและรักอาจารยธวัชชัยเปนทุนเดิมอยูแลว เน่ืองจากอาจารยไดสอนลูก ๆ  และ
ชวยใหนองคนเล็กไดเรียนหนังสือที่โรงเรียนนี้ ทานตกใจมากในตอนแรก แตแลวก็ตั้งสติไดในเวลาตอมา 
อาจเปนดวยทานไดไปวัดและฝกสมาธิอยูเสมอ 

“เปนโอกาสของหนูแลวนะลูกที่จะไดตอบแทนบุญคุณของอาจารย แมรูวาหนูทําได และหนูก็เคย
ทําไดดีดวย คนเราเกิดมาก็ตองตายกันทุกคน แตจะทุกขทรมานเจ็บปวดอยางไรก็อยูที่คุณงามความดีที่
เราไดสั่งสมมา แมรูวาอาจารยธวัชชัยเปนคนดี คุณพระตองคุมครอง” 

ฉันรับฟงคําทานดวยพลังใจที่พรอมจะตอสูอีกครั้ง ตอสูไปดวยกันกับคนไขของฉัน ใชสินะ...
อาจารยเปนคนดี และคนดียอมมีคุณพระคุมครอง 

 

บานพักของอาจารยธวัชชัยในโรงเรียนเปนบานไมชั้นเดียวทาสีขาว ตกแตงตนไมไวเปน
ระเบียบเรียบรอย เม่ือฉันเดินเขาไป ทานนอนพิงหมอนสามเหลี่ยมอยูหนาโทรทัศน สีหนามีรอยยิ้มและ
แววตาเปนประกายสดใส ไมมีรองรอยของการเจ็บปวย  

“อาว หนูแหมม เขามานั่งกอน” เสียงทานแหงนิดหนอยเหมือนเปนไขหวัด แลวทานก็คอยยัน
กายลุกขึ้นนั่ง 

“สวัสดีคะอาจารย เปนอยางไรบางคะ ดูหนาตาสดใสแลวนะคะนี่” ฉันถามดวยน้ําเสียงปกติ 
“ยังเจ็บคออยู แยเลยคราวนั้นหมอไมยอมใหครูกินขาวสองวัน ตอนนี้คอยยังชั่ว แตวาเจ็บทอง

นิดหนอย”  
คุยกับอาจารยสักครูหน่ึงฉันก็ขอตัวออกไปคุยกับพ่ีออยหลังบาน บอกขอมูลที่ไดรับฟงมาจาก

คุณหมอพิบูลพรอมกับกุมมือพ่ีออยไวแนน 
“พ่ีออยขา แหมมคิดวาเราตองสูนะคะ ตอนนี้อาจารยยังไมทราบ และในเม่ือเรายังไมอยากบอก

ทาน ดังน้ันคนที่จะตองเขมแข็งมากที่สุดตองเปนพ่ีออยคะ พ่ีตองเขมแข็งเพ่ืออาจารย พ่ีออยเขาใจที่
แหมมพูดไหมคะ” 

“พ่ีเขาใจคะ แลวเราจะทําอยางไรตอไปคะหนูแหมม” เธอถามดวยน้ําเสียงแหบแหง ดวงตามีนํ้า
เออคลอ 

เราหารือกันอยูครูใหญ และเนื่องจากอาจารยธวัชชัยยังมี พ่ีแดง พ่ีสาวอีกคนหนึ่งที่รักอาจารย
มาก เธออยูในกรุงเทพฯ และมีเพ่ือนเปนอาจารยแพทยอยูที่สถาบันมะเร็งแหงชาติ พ่ีออยและฉันจึงโทร
ปรึกษาพี่แดง เธอแนะนําวาควรพาอาจารยไปตรวจที่สถาบันฯ ใหแนใจ และขอคําปรึกษาจากผูเชี่ยว
ชาญดานมะเร็ง พ่ีออยตกลง สวนฉันรับหนาที่เปนคนชี้แจง ซ่ึงกวาจะบอกทานไดก็ตองใชเวลาเรียบเรียง
คําพูดนานกวาปกติ 
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“อาจารยขา ผลการตรวจที่โรงพยาบาลเชียงใหมอาจจะยังไมชัดเจน แหมมคิดวาเรานาจะไป
ตรวจเพื่อยืนยันใหแนชัดวาอาจารยเปนอะไร เพ่ีอจะไดรูแนวทางการรักษานะคะ อีกอยางพี่แดงก็แนะนํา
ใหไปพบเพื่อนของเธอซึ่งเปนอาจารยแพทยอยูที่โรงพยาบาลรามาธิบดีดวยคะ ไปนะคะอาจารย”  

อาจารยไมขัดของ ดังน้ัน อีกสองวันตอมาฉันจึงขับรถไปรับอาจารยและพ่ีออยตอนตีสองเพื่อเขา
กรุงเทพฯใหทันนัดหมายของพี่แดง  

 

วันน้ัน เน่ืองจากเราไปดวยกันสามคนอาจารยจึงน่ังดานหนา สวนพ่ีออยนั่งดานหลังอาจารย
พรอมดวยขาวของเครื่องใชที่เตรียมไปอยางดี แววตาพี่ออยมีประกายความหวัง หัวใจที่เหือดแหง
เหมือนตนไมขาดน้ํามานานกลับมีกําลังใจมากขึ้นราวกับไมไดนํ้าฝน เธอยิ้มใหสามีที่น่ังอยูอยางสงบ
พรอมกับหอมแกมเขา   

“อดทนหนอยนะคะที่รัก พอตองสูนะคะ ถาพอรักหนู พอตองอดทน เราจะตอสูไปดวยกันนะคะ” 
เธอสวมกอดอาจารยพรอมทั้งใชมือทั้งสองจับใบหนาทานใหมองหนาเธอเพื่อยืนยันวาเธอตั้งใจจริง 
อาจารยยิ้มตอบดวยสายตาที่เปยมไปดวยความรัก 

ฉันรูสึกซาบซึ้งถึงความรักที่คนทั้งคูมีตอกัน พ่ีออยดูแลอาจารยอยูไมหางกาย สิ่งหน่ึงที่สัมผัสได
คือความที่เธอเปนคนมีสติและมองโลกในแงบวกเสมอ เธอเชื่อวาชีวิตมีความหวังและตองมีพลังที่จะตอสู 
ซ่ึงฉันไดเห็นชัดเจนในเวลาตอมาวา เธอไดใชความอดทนและความรักเพื่อตอสูกับทุกสิ่งทุกอยางที่เกิด
ขึ้นอยางมุงม่ัน 

หลังจากเจาะเลือดและเอ็กซเรยดวยคอมพิวเตอรแลว แพทยที่สถาบันมะเร็งแหงชาติยืนยันขอ
มูลเดิม และบอกเราวามีสองทางเลือก คือ เสี่ยงผาตัดกอนเน้ือออก หรือไมก็เตรียมตัวเตรียมใจรอวาระ
สุดทายที่จะมาถึงภายในระยะเวลาไมมากกวาหกเดือนขางหนา 

ทันทีที่เราทราบผลการวินิจฉัยจากแพทย ฉันกับพ่ีออยรีบปรึกษาแพทยถึงวิธีการดูแลรักษาโรค 
กอนที่จะหาคําพูดเพื่อชี้แจงใหอาจารยยอมรับโรครายนี้ อยางไรก็ตาม ความที่อาจารยมีสุขภาพจิตดี 
รวมกับไดรับความรักจากภรรยาและลูก ๆ เปนน้ําหลอเลี้ยงหัวใจของทานมาโดยตลอด ฉันจึงชี้แจงกับ
ทานไดเกือบจะเปนโดยตรงในเวลาตอมา  

 “อาจารยคะ อาจารยจะวาอยางไรหากแหมมมีขาวไมคอยดีมาบอก” 
“ถาเปนเรื่องอาการปวยของครู หนูแหมมไมตองกังวล ครูคิดวาครูรูวาตัวเองเปนอะไร ครูรับได 

แตคนที่ครูหวงคือพ่ีออย” 
“ไมตองหวงคะ ตอนนี้พ่ีออยมีกําลังใจดีเยี่ยม เธอรักอาจารยมากจึงยอมสูทุกอยาง แหมมก็จะ

ชวยดวย แตคนที่สําคัญที่สุดคืออาจารย อาจารยตองตอสูรวมกับพวกเรานะคะ เราจะวางแผนรับมือกับ
โรคนี้ดวยกันคะ” ฉันพูดดวยน้ําเสียงติดตลกเพื่อใหบรรยากาศสดใสขึ้น 

แผนการของเราก็คือการยับยั้งเซลลมะเร็งไมใหขยายตัวลุกลามออกไป หรือไมก็ทําใหลุกลามได
นอยที่สุด และจากองคความรูที่มีอยู เน้ือรายที่ตับน้ันสามารถเจริญเติบโตไดเร็วมากถาไดรับอาหาร
ประเภทคาว ๆ ดังน้ัน เราตองไมใหอาหารมัน และสิ่งที่สําคัญคือเราตองหาธาตุอาหารไปเสริมและชวย
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ตอตานไมใหเซลลมะเร็งเพ่ิมจํานวนขึ้นอีก เปนการจํากัดกรอบชีวิตของมะเร็งใหมันเปนเทาที่เปน สวน
อวัยวะตาง ๆ ที่เหลืออยูจะไดทําหนาที่ไปตามปกติ น่ีคือวิธีคิดสําหรับผูปวยที่มีโรคประจําตัว ซ่ึงฉัน
พยายามทําความเขาใจกับอาจารยแตแรก 

สวนภรรยาที่นารักของทานนั้น เธอไมไดอยูน่ิงเฉย แตไดคนควาศึกษาขอมูลเรื่องการดูแลรักษา
ผูปวยโรคนี้อยางขะมักเขมน ทั้งจากหนังสือและตําราตาง ๆ ในหองสมุดประชาชนใกลโรงเรียน และจาก
ประสบการณของผูปวยที่เคยเปนมะเร็งมากอน พ่ีออยศึกษาเรื่องการกินอาหารชีวจิต เรื่องของสมุนไพร 
และคุณสมบัติของผักผลไม แลวก็นํามาปรุงเปนอาหารใหสามีที่รักของเธอ 

 

หากเปรียบเทียบจากอดีต เวลานั้นพ่ีออยปรุงอาหารอยางเขมงวดจนกลายเปนเรื่องปกติอยาง
ไมรูตัวในเวลาตอมา อาหารที่ทําใหอาจารยจะไมมีเน้ือสัตว แมแตนํ้าปลาก็ใชเกลือแกงแทน เครื่องปรุง
ทุกอยางตองเลือกสรรอยางดี ใชนํ้าตาลทรายแดง นํ้ามันพืชที่ใชตองเปนนํ้ามันงา นํ้ามันดอกทานตะวัน 
และน้ํามันมะกอก ใชซีอ๊ิวขาวที่ไมใสสารกันบูด เวลาจะกินผักผลไมก็ตองแชนํ้าลางอยางนอยสามสิบ
นาที  

พ่ีออยใหอาจารยกินขาวกลอง และฝกทําแกงจืดโปรตัสเซียมที่นํามันฝรั่ง แครอต หอมหัวใหญ 
มะเขือเทศมาตมรวมกัน ซ่ึงไดนํ้าแกงรสชาติอรอยมาก อาจารยตองยอมงดขนมหวานจัด ด่ืมนํ้าสะอาด
แทนน้ําอัดลม และด่ืมนํ้าผักและผลไมวันละสามมื้อ เพราะวิตามินและเอนไซมในน้ําผักผลไมจะชวย
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง โดยเฉพาะกลวยน้ําวามีวิตามินซีและวิตามินบีมาก และสิ่งสําคัญที่
ขาดไมไดก็คือความรัก ที่พ่ีออยเติมลงไปในอาหารทุกม้ือ  

พ่ีออยไมไดดูแลสามีเฉพาะอาหารการกินเพียงอยางเดียว แตเธอใหความสําคัญกับเรื่องของจิต
ใจดวย เชน การทําสมาธิผานการสวดมนต การทําบุญ เพ่ือการปลอยวางและทําใจใหสบาย ทั้งพยายาม
สรางคุณคาใหตัวเองดวยการทําประโยชนตอผูอ่ืน เชน ใหกําลังใจและความรักแกผูคนโดยเฉพาะผูปวย
ดวยกัน ซ่ึงพ่ีออยมักจะพาอาจารยไปเยี่ยมผูปวยที่มีอาการคลายกัน ทั้งที่โรงพยาบาลและที่บาน ซ่ึงญาติ
ของผูปวยบางคนก็เปนลูกศิษยของทานดวย  

พ่ีออยเลาใหฉันฟงวา ทุก ๆ คืนเธอและสามีจะนั่งทําสมาธิดวยกัน เวลานอนเธอจะกุมมือ
อาจารยไว รุงเชาเธอจะกราบพระ ขอบคุณที่ใหโอกาสเธอไดอยูกับสามี และบอกกับเขาวา “พอจา หนูดี
ใจจังที่พระยังใหโอกาสเราทั้งสองไดใชชีวิตอยูรวมกันและไดทําบุญรวมกันอีก หนูรักพอคะ”  

ถอยคําเหลานี้พ่ีออยพูดกับทานบอย ๆ ฉันเองก็เคยไดยินและอดชื่นใจไปดวยไมได ซ่ึงแม
อาจารยจะอยูในสภาพคนไขโรคเรื้อรัง แตทานก็คงมีความสุขมาก เพราะฉันเองก็เชื่อวาไมมียาขนานใด
จะวิเศษไปกวานี้อีกแลว 

 

นาแปลกมากอยางหนึ่งคือตลอดระยะเวลาที่อาจารยปวยอยู ทานไมเคยตองไปพบแพทยหรือ
กินยา แมแตยาบํารุงหรือยาแกปวดสักเม็ดก็ไมเคย พ่ีออยเลาวาทานไมเคยบนปวดทองเลย ทั้งที่ทอง
ของทานจะโตและแนนกวาคนปกติ  
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และถึงแมวานาฬิกาชีวิตของอาจารยธวัชชัยจะถูกกําหนดไวแลวจากแพทยเฉพาะทางหลายทาน 
แตก็ไมเคยทําใหความหวังในใจของคนทั้งสองจางหายไปได  โดยเฉพาะพี่ออยที่หวังเสมอวา “พอยังมี
โอกาสรอด พอตองชนะ”     

ในฐานะหมอครอบครัวที่รับผิดชอบสุขภาพของทุกคนในครอบครัวอาจารย นอกจากไดชวย
ประสานงานการตรวจวินิจฉัยโรคดังที่เลาแลว ฉันยังเฝาดูอยูหาง ๆ และติดตามใหกําลังใจครอบครัวของ
ทานเปนระยะ รวมถึงแนะนําใหพ่ีออยสังเกตขนาดทองของทาน โดยใชสายวัดวัดรอบทองแลวจดบันทึก
ไว และวางมือลงบริเวณใตชายโครงขวาเพื่อดูวาตับมีขนาดโตขึ้นไหม แมวาแตละครั้งพ่ีออยมักจะตอบ
วาปกติ หรือเล็กลงบางก็ตามที  

และหากเราไมไดพบกัน พ่ีออยก็จะเปนฝายโทรศัพทมาเลาอาการของอาจารยใหฟง ซ่ึงนอก
จากจะทําใหฉันทราบขาวคราวของทานแลว ยังทําใหฉันไดรับความรูในการดูแลผูปวยเพิ่มขึ้น สามารถ
นําไปถายทอดใหแกผูปวยรายอื่นไดดวย  

ที่นาทึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือ หลังจากลาพักรักษาตัวตามคําแนะนําจากแพทยเปนเวลาสามเดือน
แลว แมยังมีอาการออนเพลียอยูบาง แตอาจารยธวัชชัยก็ยังกลับไปสอนเรียนตามปกติ ทั้งยูโดและลีลาศ 
จนทําใหบางครั้งพ่ีออยถึงกับรองไหตัดพอ ทั้งที่เธอเปนคนคอยจัดอาหารใสกลองนําไปสงใหทานทุกวัน  

“ทําไมพอไมเชื่อหนู พอรักงานมากกวาหนูหรือคะ”   
“พอไมเปนไร มีแมดูแลอยางดี พอสบายมาก มีทั้งอาหาร แลวก็นํ้าปนสูตรเติมรัก เติมรสของแม 

ไมตองหวง” อาจารยยังพูดแบบติดตลกแลวก็โอบไหลเปนการปลอบใจภรรยา 
   

จากเดือนเปนป จากปหน่ึงลวงไปเรื่อย ๆ จนเพ่ือนและลูกศิษยพากันลืมไปแลววาอาจารย
ปวยมานานเทาไร แตคนที่นับวันคืนและบันทึกรายละเอียดไวสมํ่าเสมออยางพี่ออยนั้นทราบดีวาสามี
ของเธอปวยมาเปนเวลากี่วัน  จนกระทั่งตนป 2547 พ่ีออยมาหาฉันอีกครั้งในเชาวันหนึ่ง 

“หนูแหมมจา อาจารยเปนไขหวัดคะ ดูทานเหนื่อย ๆ รบกวนหนูไปดูอาการใหหนอยนะคะ” 
ฉันแวะไปดูอาจารยทันที ทานหายใจหอบเหนื่อย ทองบวมโตมองเห็นเสนเลือดบริเวณหนาทอง

ชัดเจน ขาบวมทั้งสองขาง แตเจาตัวยังฝนใจบอกวาไมเปนอะไร แคเหน่ือยเทานั้น ฉันจึงแนะนําใหพ่ี
ออยพาทานไปโรงพยาบาลเพื่อใหแพทยดูอาการ แตทานยืนยันวาไมอยากไป ฉันจึงรบกวนใหคุณหมอ
รัตนาซึ่งก็เปนลูกศิษยอาจารยเชนกัน มาตรวจอาการที่บานในวันที่คุณหมอออกมาพบผูปวยที่ศูนยฯของ
เรา  

คุณหมอตรวจแลวบอกวาปอดปกติดี แตที่หายใจหอบเหนื่อยนาจะเปนเพราะทองโตแลวไป
เบียดเนื้อที่ปอดใหเหลือนอยลง  

 “ไมตองไปโรงพยาบาลก็ไดคะถาไมอยากไป หากมีอะไรก็บอกกับหนูแหมมแลวกันนะ” คุณ
หมอรัตนาพูดเชิงสนับสนุน เม่ือเห็นวาทั้งอาจารยและพ่ีออยยังยืนยันที่จะเลือกหมอครอบครัวอยางฉัน
มากกวาไปนอนพักที่โรงพยาบาล ดังน้ัน ในวันหยุดสุดสัปดาหตอมาคนในครอบครัวจึงพาอาจารย
เปลี่ยนบรรยากาศไปพักโรงแรมบนเขาใหญแทน และเชาวันจันทรก็ปรากฏวาอาจารยสดชื่นขึ้น 
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 ทวาในสัปดาหตอมา เชาวันหนึ่งพ่ีออยก็โทรศัพทมาหาฉันดวยน้ําเสียงที่ไมคอยดีนัก 
 “หนูแหมมคะ พ่ีออยดูอาจารยไมไดแลว อาจารยเหน่ือยมาก หนูแหมมพาอาจารยไปโรง

พยาบาลเถอะคะ” 
“คะ” หลังวางหูโทรศัพทลงฉันก็ขับรถออกจากศูนยฯทันทีเพ่ือไปรับอาจารยที่บาน วันนั้นพ่ีออย

บอกฉันวา ”หนูแหมม พ่ีออยฝากชีวิตอาจารยไวกับหนูแหมมดวยนะคะ” 
ฉันเขาใจความหมายของเธอดี เธอตองการสื่อวาไวใจฉัน เพราะเม่ือไปโรงพยาบาลคนที่จะพูด

และตอรองกับแพทยไดก็คือฉันเทานั้น “ใจเย็น ๆ นะคะพี่ออย เด๋ียวแหมมจะพาไป มีอะไรก็คอยคุยกับ
หมอเขาได” 

สําหรับพ่ีออยแลว ฉันเขาใจเธอมากวาเธอไมตองการใหแพทยทําใหสามีของเธอไดรับความเจ็บ
ปวด โดยเฉพาะถาตองเจาะทอง เพราะเธอแนใจวา ‘แพทยไมอาจชวยชีวิตของอาจารยได’ 

เม่ือถึงโรงพยาบาล ฉันจัดการใหอาจารยไดนอนพักบนเตียงในหองฉุกเฉิน  ขณะนั้นอาจารยทํา
ไดเพียงทรงตัวอยูในทาครึ่งนั่งครึ่งนอน ฉันไขหัวเตียงใหสูงขึ้นเพ่ือใหศีรษะของทานยกสูง พยาบาลให
ออกซิเจน และผูชวยพยาบาลก็มาวัดความดันโลหิตให  

 ฉันรายงานคุณหมอรัตนาและโทรศัพทปรึกษาแพทยเวรวันนั้น หลังจากตรวจอาการดูแลว 
แพทยยืนยันวาตองเจาะเอาน้ําในทองออก อาการหอบเหนื่อยจึงจะดีขึ้น  ตอนนั้นฉันนึกในใจวาจะทํา
อยางไรดี เพราะเกรงวาพี่ออยจะไมยินยอม แตก็คงตองพูดคุยกัน 

“พ่ีออยคะ แหมมคิดวาถาเราจะทําใหอาจารยรูสึกสบายขึ้น ไมเหน่ือยมาก เราคงตองยอมใหคุณ
หมอเจาะทองเพ่ือเอาน้ําออกนะคะ” ฉันลองหยั่งเสียงดู 

เธอมีสีหนาไมสบายใจเทาไรนัก ดูกระวนกระวายใจ “พ่ีออยใจไมดีเลยคะ พ่ีออยกลัววาอาจารย
จะไมไดกลับบาน” 

ฉันกอดไหลเธอไวและบีบเบา ๆ 
“พ่ีออยคะ ตลอดเวลาที่ผานมาถือวาสิ่งที่เราทํามาดีที่สุดแลวคะ และไมวาจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

เราตองเตรียมความพรอมทุกสถานการณ แหมมรูวาพี่ออยเปนคนเกง พ่ีออยทําได ตอนนี้ถึงเวลาแลวที่
เราจะทําใหอาจารยรูสึกดี และมีความสุขที่สุด โดยที่ไมตองกลัวอะไรเลยแมแตความตาย พ่ีออยเขาใจที่
แหมมพูดไหมคะ”  

เราสบตากัน พ่ีออยกอดฉันแนน นํ้าตาของเธอไหลรินเปยกบาจนฉันรูสึกได 
“หนูแหมมจาพี่ออยรักอาจารยมากจริง ๆ พ่ีคิดไมออกเลยวาถาไมมีอาจารยแลวพ่ีจะอยูอยางไร”  
“พ่ีออยตองรวบรวมสติดี ๆ นะคะ ถาอาจารยเห็นเราสองคนรองไห อาจารยตองใจไมดีแนคะ” 

ฉันมองตาพี่ออย จับมือทั้งสองขางยกขึ้นมา แลวบอกวา “สูนะคะ เพ่ืออาจารยที่รักของเรา”  ฉันปลอบใจ
พ่ีออยซ่ึงพยายามกลั้นน้ําตาไว เธอพยักหนาและคอยเดินกลับไปหาอาจารย  กอดแขนทานไว 

“พอขา อดทนหนอยนะคะหมอบอกกับหนูวา ถาเจาะทองเอาน้ําออก จะทําใหพอหายเหนื่อยแลว
พอจะรูสึกดีขึ้น พอตกลงนะคะ” 
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ฉันยืนอยูขาง ๆ อาจารยดวยเพ่ือใหกําลังใจ และชวยเสริมวา “ไมเจ็บคะอาจารย เพราะหมอจะ
ฉีดยาชาแลวเจาะทองนิดเดียว พอนํ้าออกมาก็จะดีขึ้น” 

ทานไมขัดของ พยาบาลจึงชวยเตรียมอุปกรณ เม่ือทุกอยางพรอมคุณหมอก็ลงมือทําหัตถการ
ดวยความมั่นใจมาก แตผลปรากฏวาไมมีนํ้าในทอง สิ่งที่ไดคือเลือดสด ๆ ติดกระบอกฉีดยาออกมา คุณ
หมอมีสีหนาไมคอยดีนัก ลองเจาะอีกครั้ง ผลก็ยังเหมือนเดิม จึงหยุดและหันมาบอกกับเรา 

 “พยากรณโรคไดวาไมดีเทาไร คงตองดูแลกันไปตามอาการ ชวยอะไรมากไปกวานี้ไมไดแลว” 
ใบหนาของพี่ออยหมองคล้ําลงอยางเห็นไดชัด เธอนั่งจับมือสามีไวตลอดเวลา มองตากัน ในที่

สุดอาจารยก็พูดดวยเสียงแผวเบา ทาทางเหนื่อยหอบ 
“พอไมเปนไร” อาจารยมองภรรยาดวยแววตาหวงใย “พอเชื่อวาแมเกงมาก แมตองอยูได พอไม

หวงลูก ๆ เลยเพราะพอรูวาแมจะดูแลลูกไดอยางดี แมดูแลตัวเองดี ๆ นะ ไมตองหวงพอ พอไมเจ็บปวด
อะไรเลย พอกําลังจะไปสบายแลว  เชื่อพอนะ แมตองสู” 

จากหองฉุกเฉินในชวงเชา ในชวงบายของวันเดียวกันแพทยใหอาจารยไปนอนพักอยูที่หองพัก
คนไข มีหลายคนที่ทราบขาวพากันรุดเยี่ยม ขณะที่ทานมีสติดีมากและจดจําทุกคนได แตพอตะวันลับฟา
ไปแลว ทุกคนตางก็ทราบดีวาเวลาของทานเหลือนอยลงทุกขณะ 

 “พอขาสวดมนตนะคะ คิดถึงบุญกุศลที่พอไดทําไวนะคะที่รัก” พ่ีออยกระซิบขางหูอาจารยอยู
ตลอดเวลา กุมมือสามีไวแนน “พอไมตองหวงหนู หนูอยูได หนูตองเปนคนเกงเหมือนที่พอเกง พอคือผู
ชนะของหนูและลูก ๆ หนูรักพอมากที่สุดในชีวิตคะ”  

น่ันคือคําพูดสุดทายของพี่ออยกอนที่อาจารยจะสิ้นลมลงอยางสงบ  
 

ฉันมาทราบภายหลังวา วันสุดทายของอาจารยคือวันที่เจ็ดรอยสามสิบหลังจากที่ทานลมปวย
ลงตั้งแตตนป 2545 เปนเวลาสองปเต็มที่อาจารยและภรรยาไดรวมกันเผชิญหนาและตอสูกับความจริง
อยางกลาหาญ ทานเปนผูปวยที่ไมเคยรองขอชีวิต แตดําเนินชีวิตในแตละวันไปดวยความรัก ความหวัง 
และความศรัทธาจากภรรยาและลูก ๆ รวมทั้งความหวงใยจากคนรอบขาง  

ฉันเชื่อวาทุกคนที่มาในงานพระราชทานเพลิงศพของอาจารยวันน้ัน พวกเขามาเพื่อแสดงความ
ยินดีกับชัยชนะที่ทานไดตอสูกับโรคราย กระทั่งสามารถใชเวลาที่เหลืออยูสรางคุณงามความดีไวให
ปรากฏ แมตนเองกําลังจะจากโลกนี้ไป 

ในฐานะศิษยและหมอครอบครัวของทาน ฉันอยากบอกทานเหลือเกินวา ฉันเองก็รูสึกถึงความ
สูญเสียครั้งน้ีไมนอยไปกวาใครเลย และขอกราบคารวะอาจารยดวยความขอบคุณยิ่งที่ทําใหฉันไดมี
โอกาสเรียนรูสิ่งตาง ๆ จากทานซึ่งเปนผูปวย และผูเปนที่รักในครอบครัวทุกคน เพ่ือที่ฉันจะไดทําหนาที่
ของตนเองอยางดีที่สุดและดวยความมั่นใจ สําหรับการดูแลผูปวยโรครายรายตอ ๆ ไป  

 

 


