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งานเขียนเรื่องเลาชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลนักเขียนจินตนาการสุขภาพใหม 

 

 “กตัญูสดีํา” 
                       

        บุษบงก  วิเศษพลชัย 
พยาบาลวิชาชีพ 7 สถานอีนามัยนาเกลือ 

อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 
 

 คุณนึกนอยใจไหมวาทําไมหนอเราจึงลําบากกวาคนอื่น   ทําไมคนนั้นดูมีความสุขกวา

เรา ทําไมเราไมรวย ทําไมเราไมสวย ทําไมเราตองมาเปนหมออนามัย แตคุณลองมองไปรอบ ๆ 
ตัวเราสิคะ แลวคุณจะรูวายังมีคนที่โชคชะตารายกาจกับชีวิตเขายิ่งกวาเรามากมาย ในหลาย ๆ 
คนที่มีโชคชะตาเลวรายนั้น ปุย เปนคนหนึ่งในนั้น 
  
 

 ที่บานสาขลานาเกลือที่ฉันทํางานอยูน้ีไมมีใครที่ไม
รู จักครอบครัวของปุย ไมใชวาครอบครัวของปุย 
รํ่ารวย หรือมีชื่อเสียงหรอกคะ แตเปนเพราะอะไร
เด๋ียวก็จะไดรูคะ ครอบครัวของปุยมีกันอยู 6 คนเปน
ครอบครัวที่มีบัตรผูพิการมากที่สุดคือ 5 ใบ ประกอบ
ไปดวย ยายภูแมของปุย พ่ีสาวและพี่ชายของปุยซ่ึง
ตอนน้ีอยูในโรงพยาบาลศรีธัญญา เหมาพี่ชายของปุย
ที่ยังอาศัยอยูในนาเกลือและปุย มีเพียงตาหลวยพอ
ของปุยเทานั้นที่ไมไดบัตรผูพิการเพราะไมไดเจ็บปวย
ทางจิตแตฉันไมแนใจวาคนที่ไดรับการประเมินวา
ไมไดเจ็บปวยทางจิตนั้นจริง ๆ แลวมีสภาพจิตใจที่
เลวรายกวาคนที่ไดชื่อวาเจ็บปวยทางจิตอยางปุย
หรือไม 

 คนแรกที่ทําใหฉันไดแงมุมชีวิตใหม ๆ คือเหมาพี่ชายของปุย เปนการเจอกันที่สราง
ความประทับใจใหฉันมาก ตอนนั้นฉันเพ่ิงยายจากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครสวรรคมาอยู
สถานีอนามัยนาเกลือ หรือเรียกใหหรูวาศูนยสุขภาพชุมชนนาเกลือ อําเภอพระสมุทรเจดีย 
สมุทรปราการไดไมถึงเดือน ดวยการที่เปนพยาบาลในโรงพยาบาลมากอนฉันจึงไมไดมีความสุข
เลยที่ตองมาอยูสถานีอนามัย แตจําเปนเพราะฉันยายตามสามีมาและไมมีทางเลือกอ่ืนถาอยาก
อยูกับครอบครัวที่กรุงเทพฯ สถานีอนามัยแหงน้ีจึงเปนทางเลือกที่ดีที่สุด  
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วันน้ันเปนกลางวันวันพุธที่อากาศรอนจัด ฉันกําลังเรียงเอกสารอยูก็มีผูชายคนหนึ่งซึ่ง
เปนผูใหญบานหมู 3 ชื่อผูใหญสุรชัย คุมรําไพ (ปจจุบันทานเปนกํานันแลว) วิ่งเขามาตาม 

“หมอ หมอ ไปดูไอเหมาใหหนอย ไอเหมาหัวแตก” 
ตอนน้ันฉันไมรูวาเหมาเปนใครแตเห็นผูใหญวิ่งมาตามเอง จึงเดาวาตองเปนญาติ

ผูใหญบาน ผูใหญสุรชัยพาฉันวิ่งไปดานขางของสถานีอนามัยหลังเกาซึ่งตั้งอยูขางสถานีอนามัย
หลังปจจุบัน แตไมไดใชเน่ืองจากชั้นลางทรุดจมน้ําแลวเหลือเพียงชั้นบนแตก็ปดไวไมไดใชงาน 

ภาพที่ฉันเห็นคือภาพผูชายอายุราว 25 ป ผมยาวกระเซิงไปทั้งศรีษะและพันกันเปน
กอน ๆ เพราะคงไมไดสระผมมาอยางนอย 1 ป รูปรางผอมดําใสเสื้อยืดเกาซึ่งไมรูวาเปนสีอะไร
เน่ืองจากมันแดงฉานไปดวยเลือดและกางเกงเกาๆสีดํา ผูชายคนนั้นเอามือกุมหัวไวบริเวณ
หนาผากดานซาย และมีเลือดกําลังไหลออกมาระหวางนิ้วมือซ่ึงเห็นแลวฉันก็เดาไดวาหัวแตก 

นอกจากผูใหญบานที่วิ่งไปตามฉันมา ยังมีผูชายอีก 4 คนยืนอยู ทุกคนพยายามที่จะ
ชวยกันจับชายหัวแตกคนนั้นไวเพ่ือชวยกันดูแผล โดยไมกลัววาตัวเองจะเปอนเลือด ฉันจําไดวา
หน่ึงคนในนั้นเปน อบต.ออด ซ่ึงเปนอบต.หมูที่ 3 พอทุกคนหันมาเห็นฉนัก็รีบบอกวา 

“หมอ...ไอเหมาหัวแตกไมรูใครขวางมัน หมอทําแผลใหมันที” 
ตอนนั้นฉันรูสึกทึ่งมาก ในความเปนพยาบาลฉันยอมมีหนาที่ดูแลทุกคนไมวาดีวาบาอยู

แลว แตผูชาย 4 คนที่ไปตามฉันมานี่สิ ทุกคนดูเปนหวงเปนใยชายบาคนนี้มาก กอนหนานี้เวลา
มีใครพูดถึงผูนําชุมชน อบต. กํานัน หรือผูใหญบาน ฉันมักนึกถึงการโกงกิน เพราะฉันไมเคย
สัมผัสพวกเขาอยางจริงจัง แตคน 4 คนขางหนาฉันน่ีทําใหคําวา “ผูนําชุมชน” เปนรูปธรรมที่
สัมผัสได 

ผูใหญสุรชัยเปนคนแรกที่เขาไปจับเหมาเนื่องจากเปนคนตัวสูงใหญ เหมาจึงยอมใหจับ
แตโดยดีหลังจากที่ด้ินรนอยูพักใหญ  ฉันกางอุปกรณเย็บแผลแลวก็น่ังคุกเขาเย็บแผลบนพื้น
โคลนขางอนามัยน่ันเอง เปนการเย็บแผลที่ทุลักทุเลและผิดหลักปราศจากเชื้ออยางยิ่ง แตเปน
การเย็บแผลที่เต็มไปดวยภาพของการอยูรวมกันของมนุษยที่งดงามที่สุดสําหรับฉัน พอเย็บแผล
เสร็จผูใหญบานและอบต.ก็ชวยกันอาบน้ําโกนผมใหเหมา และเปลี่ยนเสื้อผาใหกวาจะเสร็จก็บาย 
2 โมง กอนแยกยายกันไปอาบน้ํา เน่ืองจากตอนนี้พวกเราสกปรกกวาเหมาเสียอีก 

วันนั้นฉันกลับบานดวยชุดพยาบาลที่ขะมุกขะมอมจนสามีถามวาไปฟดกับอะไรมา แต
ภายในใจฉันรูสึกถึงจิตใจที่สะอาดและเบาสบายนอนหลับสนิททั้งคืน 

 

ตอนเชาเม่ือไปทํางานฉันเห็นเหมาเดินผานหนาสถานีอนามัยมีผาก็อซพันรอบหัวที่

ถูกโกนเกลี้ยงเกลา ใสเสื้อสีแดงสดตัวใหมและกางเกงสีกากีสวยงาม ซ่ึงคงเปนกางเกงเกาของ
ผูใหญบาน ฉันก็อดยิ้มไมได  

คนในครอบครัวปุยคนตอมาที่ฉันไดเจอคือ “ยายภู” แมของปุย ยายภูเดินมาที่สถานี
อนามัยในเชาวันหน่ึงพรอมสมบัติของแกคือถุงผาใบใหญ ซ่ึงขางในใสสมบัติของแก             
อันประกอบดวยเสื้อคอกระเชาและผาถุงจํานวนหนึ่ง ยายภูใสเสื้อคอกระเชาสีขาวที่แกไปทางดํา 
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ผาถุงสีแดงสดยังดูใหมคงเพิ่งมีใครใหมา พอมาถึงหนาสถานีอนามัย ยายภูก็เดินขึ้นบันไดไปชั้น
บนของสถานีอนามัย  
พรอมกับวางสมบัติทุกอยางลงตรงระเบียง 
แลวหันมามองหนาฉันที่วิ่งตามขึ้นมาดู 
พรอมกับบอกสั้น ๆ วา “มานอนนี่” วาแลว 
ยายภูก็ใชระเบียงสถานีอนามัยเปนที่นอนพัก 
อยางดีอยู 2 อาทิตย ฉันซ่ึงหมดปญญาวาจะทํา 
อยางไรดี ก็เลยไดแตปลงวาก็ดีกลางคืนมีเพ่ือน 
อยูเวร สวนเรื่องอาหารนั้นยายภูมีอาหารกิน 
อยางอุดมสมบูรณ เพราะปุยจะไปขอขาวที่วัดมาใหแมทุกวัน และถายายภูอยากกินอะไรพิเศษ 
ก็จะไปยืนหนารานขายอาหารในหมูบาน แลวบอกสิ่งที่ตองการแมคาก็จะใหของที่แกอยากกิน 
เพราะคนในหมูบานทุกคนสงสารแก บางครั้งฉันก็ซ้ือขนมหวานใหแกกินซึ่งแกชอบมาก     

การที่ยายภูมานอนที่สถานีอนามัย ทําใหฉันไดรูจักปุยมากขึ้น เพราะปุยจะเอาขาวที่วัด
มาใหแมทุกวัน เม่ือคนไขที่มาหาฉันที่สถานีอนามัยเห็นปุย ก็จะทักทายปุยและประวัติของปุยก็
ไดรับการบอกเลามากขึ้น ปุยในตอนที่ฉันเห็นคือหญิงสาวอายุ 22 ป อวนน้ําหนัก 65 กิโลกรัม 
ใบหนาเต็มไปดวยสิว ผมตัดสั้น ใสเสื้อยืดสีสดที่มีคนใหมาและนุงผาถุงเกา ๆ มีกลิ่นตัวแรงของ
คนที่ไมอาบนํ้า  

คนในหมูบานเลาใหฟงวา เม่ือกอนตอนอายุ 14 – 15 ป ปุยเปนเด็กหนาตาดีคนหนึ่งผิว
ขาวใบหนาเกลี้ยงเกลา แตที่ปุยเปนอยางนี้ เพราะเม่ือปุยอายุไดประมาณ 12 ป ยายภูก็เริ่มมี
อาการผิดปกติทางจิต เพราะโดนตาหลวยพอของปุยทุบตี พอปุยอายุ 14 ป ยายภูก็แบกสมบัติ
ของแกออกจากบาน แลวเริ่มเรรอนไปนอนตามที่ตางๆ  พ่ีชายทั้ง 2  คนของปุยก็เร่ิมมีอาการ
ผิดปกติทางจิต พ่ีชายคนโตนั้นอาการรุนแรงมาก จนถูกสงตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา
และไมไดกลับมาอีกเลย หลังจากนั้นเหมาก็ออกจากบานมาเรรอน เหลือปุยกับพ่ีสาวอยูบานกับ
ตาหลวย 2 คน แลวอีก 2 เดือนตอมาพี่สาวของปุยก็ตองหนีออกจากบาน เพราะโดนตาหลวยที่
เปนพอแท ๆ ขมขืน มีคนบอกวาตอนนี้พ่ีสาวปุยไปเปนหญิงขายบริการที่พัทยา  เม่ือเหลือปุย
เพียงคนเดียวในบาน เหตุการณที่เกิดกับพ่ีสาวปุยจึงเกิดขึ้นซํ้ารอยกับปุยอีก แตปุยไมไดหนีไป
ไหน มีคนบอกวาปุยมันไมไปไหนหรอกมันหวงแมมัน แลวมันก็ยังหวงพอมันดวย  

ปุยจะนอนที่บานบางหรือตามไปนอนเฝาแมตามที่ตาง ๆ ที่ยายภูเรรอนไปนอนบาง 
โชคดีที่ยายภูไมเคยออกจากหมูบาน ดังน้ันทุกที่ ๆ ปุยตามไปนอนเฝาแม จึงไมมีใครตามมาทํา
รายซ้ําเติมเธออีก ดวยโศกนาฎกรรมในชีวิตปุยที่ผานมา จึงเปลี่ยนเด็กสาวหนาตาสดใสให
กลายเปนหญิงอวนสติไมดีที่คอยดูแลแมที่สติไมดีที่เรรอนไปนอนตามที่ตาง ๆ จนมานอนที่
สถานีอนามัย  

เม่ือรูเรื่องของปุยฉันรูสึกวาใครที่ชอบคิดวาชีวิตของตัวเองลําบาก โชคไมดี นาจะคิดได
วาตนเองโชคดีกวาปุยแคไหน  
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วันตอมาหลังจากฉันรูเรื่องของปุย พอปุยเอาขาวมาสงใหแม ฉันจึงตามไปคุยกับปุยเพ่ือ
ชวนใหปุยฉีดยาคุมกําเนิด ฉันอํ้าอ้ึงอยูนานเพราะไมรูวาจะพูดกับปุยอยางไรดี พูดจาออมคอม
อยูนานกวาจะเขาประเด็นที่อยากพูด เม่ือพูดออกไปแลวฉันกลับรูสึกเสียใจ เพราะเม่ือรู
จุดประสงคของฉัน ปุยก็ยิ้มอยางอาย ๆ แลวบอกวา 

“ปุยไมทองหรอกหมอ พอไมไดเอาปุยแลว” ฉันรูสึกสลดใจมากที่ผานมาฉันพยายามคิด
วาที่ชาวบานเลาเปนเรื่องไมจริง แตพอไดยินจากปากปุยเอง ฉันถึงรูวาเรื่องเลวรายนี้เกิดขึ้นจริง 
จากการสังเกตปุยฉันจึงรูไดวาปุยน้ันมีอาการทางจิตอยูแตไมมาก บางครั้งปุยอาจยิ้มหรือ
หัวเราะคนเดียว แตสวนใหญปุยจะพูดรูเร่ือง เม่ือฉันชวนปุยวาจะทําเรื่องสงตัวไปรักษาที่
โรงพยาบาลปุยบอกวา 

“ไปไมไดหรอกหมอหวงแม” แตประโยคที่ทําใหฉันพูดไมออกคือ 
“หวงพอดวยเดี่ยวไมมีคนดูแล พอแกแลว”   

 2 วันตอมายายภูก็หอบสมบัติยายจากสถานีอนามัยไปนอนที่วัดแทนโดยใหเหตุผลวา 
“เบื่อสุขศาลาแลว”  
ยายภูหอบสมบัติไปวันเดียว ปุยก็หนาตาตื่นมาตามฉันใหไปดูแม ฉันฟงไมถนัดวายาย

ภูเปนอะไร ไดแตวิ่งตามปุยไปพรอมกับนองนิภาพรรณซึ่งเปนเจาหนาที่อีกคน เม่ือถึงวัดปุย
เรียกใหฉันวิ่งตามไปที่ศาลาดานหลังของวัด ซ่ึงแตกอนศาลาหลังน้ีใตถุนสูงจนเดินรอดได แต
ปจจุบันดวยสภาพดินชายฝงที่ทรุดลงเรื่อย ๆ ใตถุนศาลานี้จึงตองยอตัวเกือบคุกเขาเพื่อมุดเขา
ไป ปุยมุดเขาไปกอน พอเห็นปุยมุดเขาไปฉันจึงมุดตามเขาไปพรอมดวยนองนิ เราคลานเขาเขา
ไปประมาณ 3 เมตร จึงเห็นภาพยายภูนอนอยูบนกองผาเกาๆ เน้ือตัวเขียวช้ําเหมือนโดนทุบตี 
ฉันเขยาตัวยายภูแลวรูสึกโลงอกเมื่อไดยินเสียงยายภูตอบมาวา 

“เบา ๆ หนอยหมอ...เจ็บ” ฉันคอย ๆ ตรวจดูรางกายของยายภูแลวก็รูสึกโลงอกที่
สภาพยายภูไมแยอยางที่คิดไว มีเพียงรอยฟกช้ําดําเขียวบริเวณแขนและขาแตไมมากนัก ฉัน
กับนิจึงคอย ๆ คลานถอยหลังออกมาพรอมกับชวยกันลากยายภูออกมาจากใตถุนศาลา เจอพระ 
4-5 รูปกําลังกมมองดูวาหมออนามัย 2 คนมามุดหาอะไรเลนใตศาลา พอลากยายภูออกมาไดฉัน
ก็ทายาที่รอยฟกช้ําดําเขียวและเอายาใหกิน ถามปุยวาแมไปโดนอะไรมา ปุยบอกวาแมตก
สะพาน ฉันบอกปุยวาเดี๋ยวจะกลับไปที่สถานีอนามัยไปเอายามาใหยายภูเพ่ิม พอพนประตูวัดก็
พบกับรองเจาอาวาสกวาดลานวัดทานถามวาหมอมาทําอะไร ฉันตอบวามาดูยายภู ทานจึงวา 

“ดีแลวโยมชวย ๆ กัน ตาหลวยก็ไมนามาเตะเมียที่น่ี เขตวัดแท ๆ” พอฉันไดยินจึงรูวา
ปุยโกหก    ฉันโมโหมากหันหลังเดินกลับไปที่ศาลาแลวถามปุยวา 

“ปุย ตกลงแมโดนอะไรมาอยาโกหกหมอนะ” ปุยมองหนาฉันแลวรองไหโฮออกมาแลว
บอกวา 

 “แมดาพอ แลวพอก็เตะแม” ฉันจึงรูเร่ืองราววา ยายภูเดินมาเจอตาหลวยที่วัด ดวยจิต
ใตสํานึกที่แกคงรูสึกวาไมสามารถปกปองปุยได จึงตะโกนดาตาหลวยกลางลานวัด ตาหลวยได
ยินจึงโกรธวิ่งเขามาทํารายแก พอฟงจบฉันโมโหมากบอกปุยวา 
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“ไป...ปุย หมอจะพาไปแจงความตองเอาตาหลวยเขาคุกใหได” แตปุยสั่นหนารองไหยก
มือไหวฉันแลวบอกวา 

“อยาหมอ อยาทําอะไรพอปุย พอปุยแกแลว” ฉันมองใบหนาของผูหญิงสติไมดีตรงหนา 
แลวรูวาใตใบหนาที่ดูเหมือนคนสติไมดีน้ีขางในหัวใจของเธอเปนทอง เธอไมรูจักโกรธแคนใคร 
หรือมันเปนเพราะกรงขังของความกตัญูที่ขังเธอไวไมใหเธอลุกขึ้นมาตอสูกับการทํารายเหลานี้ 
ฉันจึงไดแตยืนอ้ึงแลวบอกวา 

“ก็ไดปุย หมอไมเอาเรื่องพอปุยแลว”  
 สิ่งที่ฉันทําไดดีที่สุดก็คือ บอกกับทุกคนที่เจอโดยหวังวาจะถึงหูตาหลวยวา  ถามีการ
รังแกปุยหรือยายภูอีก ฉันจะเอาตาหลวยเขาตารางใหได  มีคนเตือนฉันวาไมกลัวตาหลวยโมโห
ฉันหรือ ฉันไดแตบอกวาสิ่งที่ฉันทํา มันนอยเหลือเกินกับสิ่งที่ฉันควรจะทําเพื่อมนุษยสักคนที่
โดนรังแก มนุษยเราเกิดมาเพื่อชวยเหลือกัน เพ่ือใหคนที่มีโอกาสดีกวาไดเอ้ือเฟอแกคนที่มี
โอกาสดีนอยกวา ฉันก็แคพยายามจะปกปองคนที่โดนรังแกมาตลอดชีวิตเทานั้น 
  

ทุกวันนี้ตาหลวยไมเคยทํารายยายภูอีก ฉันยังคงเห็นยายภูเดินหอบสมบัติของแกไป

นอนตามที่ตาง ๆ โดยมีปุยเดินตามและเห็นเหมาเดินเลนอยูริมถนน และปุยยังคงเดินไปวัดและ
ห้ิวขาวกลับมา 2 ถุง ถุงหน่ึงเพ่ือแมของเธอ และอีกถุงใหพอของเธอ บางครั้งเธอก็แวะเขามาที่
สถานีอนามัยยิ้มอาย ๆ แลวขอยาแกปวด ยาลดไข หรือยาแกไขหวัดไปใหพอหรือแมเธอเสมอ 
บางครั้งยายภูก็แวะมานอนที่สถานีอนามัยและถอนหญารอบ ๆ สถานีอนามัยใหโดยแกบอกวา 

 “หญายาว เด๋ียวงูกัดหมอ หมอมีบุญคุณ”  
ฉันไดแตขอบคุณยายภูที่เปนหวง ทั้งที่ฉันรูสึกเสมอวาฉันไมไดใหอะไรกับยายภูหรือปุย

เลย แตปุยกับยายภูตางหากที่เปนผูทําใหฉันไดเรียนรูโลกในแงมุมใหม ๆ เคารพในความเปน
ตัวตนที่แตกตางของแตละคน และมีความสุขที่ไดทํางานในสถานที่เล็ก ๆ  

ฉันยังเรียนรูวาไมจําเปนตองเปนดวงอาทิตยสองแสงอยูในโรงพยาบาลใหญ ๆ จึงจะ
แสดงบทบาทพยาบาลได แตฉันสามารถเปนเพียงแสงหิ่งหอยเล็กๆ ที่ภาคภูมิใจในวิชาชีพได 
เพราะในที่ ๆ มืดที่สุดที่แสงอาทิตยสองไมถึงนั้น ขอเพียงแสงหิ่งหอยเล็กๆ สองใหแกผูที่อยูใน
ความมืดมิดมาตลอดชีวิต ก็คงพอทําใหผูคนเหลานั้นมีความสุขกับแสงสวางบาง 

 
 


