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คำนำ

เรื่ องเล่าแห่งความขอบคุณ คือปฏิบัติการหน่ึง
ข อ ง ช ุ ม ชนก ร ุ ณ า เ พ ื ่ อ ก า ร อ ย ู ่ แ ล ะ ต า ย ดี
(Compassionate Communities) ท่ีสนับสนุน
การเรียนรู้ความสูญเสีย การตาย และการดูแลใน
การน้ี เรื่ องเล่า เป็นเครื่ องมือสําคัญท่ีจะสื่ อสาร
ทัศนคติ เชิงบวกและการเรียนรู ้ เรื่ องราวอันลึก
ซึ้ งจากประสบการณ์ท่ี เกิดขึ้นจริง

โครงการชุมชนกรุณารู ้ ส ึ กเป็นเกียรติที ่ ไ ด้
ร ั บร ู ้ และ เผยแพร ่ เ ร ื ่ อ ง เล ่ าจาก เพ ื่ อนร ่ วม
ประสบการณ์จํานวน 43 ชิ้น เรื่ องเล่าบาง
เรื่ องเป็นหลั กฐานที ่ น ่ าชื่ นใจจากคนทํ างาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตช่วงท้าย ซึ่ งอยู่ เบื้ องหลังการ
ตายดีและการสูญเสียที ่ มีความหมายในหลาย
เรื่ อง ทีมงานขอขอบพระคุณผู้แบ่งปันเรื่ องเล่า
ทุกท่าน และกบุคคลต้นเรื่ องทุกคนมาในโอกาสน้ี

ทีมงานชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี
กลุ่ม Peaceful Death

มิถุนายน 2564
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เรียนรู้จาก “กุ๊ง”

การมีชีวิตอยู่ยามชราและการดูแลระยะท้าย ด้วย
สายสัมพันธ์ลูกหลาน

เม่ือวันเสาร์ท่ีผ่านมา กุ๊ ง (ภาษาจีนแคะหมาย ถึง
ตา ) จากไปแล้วด้วยวัย 93 ปี กุ๊ งเข้าโรงพยาบาลไป
ด้วยอาการหายใจหอบมาก ขนาดเสียงหอบดังออก
มาถึงหน้าห้องผู้ป่วยสามัญ เราไม่ค่อยตกใจ (เพราะ
ท่ านเข้ าโรงพยาบาลบ่อย)แต่ ย ั งกั งวลเฝ้ าระวั ง
อาการกันตามปรกติเดินเข้าไปดูอาการจับมือจับแขน

“เยี่ยว เยี่ยวๆๆๆๆ”

“เยี่ยวเลยกุ๊ ง เค้าใส่สายฉี่ ให้แล้วไม่ต้องกังวลมี
พยาบาลดูอยู่ เยอะแยะเลยน๊า”

กุ๊ งพยักหน้าแล้วหลับตา ใครจะไปนึกว่า “เยี่ยว”
จะเป็นคําพูดสุดท้ายท่ีกุ๊ งพูดกับเรา

วันรุ่งขึ้นได้ห้องพิเศษ ม๊ี (แม่เรา) ไปนอนเฝ้ากับ
พี่ เล้ียงและบอกความดันเริ่มลดและบอกว่า “ถ้ามัน
ตกๆๆๆ ชั้นต้องมาเห็นพ่อตายทีละน้อย ๆ ต่อหน้า”
เป็นคํ าพูดที ่ เราอ่ านจากไลน์แล้ วรู ้ ส ึ กว่ าแม่ เรา
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กล้าหาญมากเลย เราคิดว่าวันน้ีจะไปหาให้เร็วท่ีสุด
แต่ก็ไม่ทันแล้ว

ครั ้ งน ี ้ ต ่ างจากตอนอาม่ า เส ี ยตรงที ่ ค ่ อนข้ าง
กระทันหัน ร่างกายกุ๊ งค่อย ๆ เสื่ อมถอยลงในช่วง 3
ปีหลัง กุ๊ งมักบ่นพร้อมชูน้ิวชี้แล้วงอลงเหมือนน้ิว
หงิก บอกว่า “ตายๆๆ” จนเรามองเป็นเรื่ องขําและ
คิดกันว่าไม่ไปเร็ว ๆ น้ีหรอก พูดก็รู้ เรื่ อง อะไรก็จําได้
มีแรงเคาะกระป๋องนํ้าเรียกลูกหลานเวลาต้องการ
อะไร แข็งแรงดี ถึงจะติดเตียงก็เถอะ เหมือนมีระยะ
เตรียมใจค่อนข้างเยอะ ได้สั่ งเสียอะไรไว้ทุกอย่างท้ัง
รายละเอียดการจัดงานศพและชุดที ่ จะใส่ เรารู ้ ว่ า
ผู ้ สู งอายุมี โอกาสที ่ อาการแย่ลงกระทันหันได้แต่
อันน้ีก็ทําเอาใจหายเหมือนกัน เพราะเล่นทําน้ิวหงิก
อยู่ ต้ังนานแล้วไม่ไป อยู่ ๆ มาไปเงียบ ๆ เลยนะกุ๊ ง

ตลอดสามปีท่ีผ่านมา สิ่ งท่ีมองเห็นในครอบครัว
จากหลานที่ อยู ่ วงนอกที่ เห็นคนวงในคือลูกๆดูแล
กันอย่างแข็งขันอาจจะมีขัดใจกันบ้างแต่ความมั่นคง
ทางใจที่ ทุกคนมีคือความเหนียวแน่นในครอบครัว
และเป้าหมายการดูแลให้กุ๊ งได้อยู่อย่างสบาย ไม่เจ็บ
ปวดทรมาน ลูกหลานทําหน้าท่ีในส่วนของตัวเองได้
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โดยไม่ต้องบอกกล่าวอะไรกันมากมาย ในงานศพ
ทุกคนช่วยดูแลในส่วนที ่ ตนเองถนัดโดยไม่มีการ
กล่าวโทษโกรธเคือง แม้แต่เหลนตัวเล็ก ๆ ก็มาน่ังพับ
กระดาษเงินกระดาษทองกัน ลูกหลานท่ีอยู่อเมริกา
กลับมาไม่ได้เพราะจะติดกักตัว ก็จัดงานท่ีวัดไทย
ท่ีโน่น ทุกคนทําเพื่ อกุ๊ งเป็นครั้ งสุดท้ายจริง ๆ

ขอบคุณกุ๊ งท่ี เป็นตัวอย่างท่ีดี กุ๊ งไม่ได้มาน่ังสอน
อะไรตรง ๆ มีดุบ้างบางครั้ ง อย่างมากก็จะบอกว่า
“ม่ายล่ายเล่ือง” สิ่ งท่ี จําได้แม่นคือมีอยู่ครั้ งหน่ึงมี
คนให้ของมากุ ๊ งบอกว่ าเอาไปไหว้ เจ้ าเอาไปบอก
อาม่าก่อนแล้วค่อยเอามากุ๊ งสอนให้นึกถึ งคนอื่ น
ก่อน กุ๊ งเป็นผู้ชายท่ีพูดน้อยพออาม่าเสียก็ทําหน้าท่ี
อวยพรลูกหลานยาวๆแทนอาม่าได้ตอนที่ ยั งดูแล
ตัวเองได้กุ ๊ งทํ ากิจวัตรประจํ าวันอย่างมีวินัยชอบ
ช่วยเหลือคนอ่ืน และไม่เคยเห็นกุ๊ งคิดร้ายกับใครเลย

เช้าวันน้ัน กุ๊ งอยู่บนเตียงหน้าตาสดใสเหมือนคนท่ี
กําลังหลับสบาย เราจับมือกุ๊ งแน่นเป็นการบอกลา
กุ๊ งยังตัวอุ่นอยู่ เลย แอบคิดว่าน่ีเค้าเลือกเวลาไปเอง
ก่อนหน้าน้ี เวลาอาการไม่ดี กุ๊ งมักบอกว่าจะตายแล้ว
หายใจไม่ออก ให้เรียกลูกคนน้ันคนน้ีมาหาหน่อย
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แต่คราวน้ีไม่เป็นอย่างน้ัน กุ๊ งไปของเค้าเงียบๆ
เหมือนเลือกแล้วล่ะว่าจะไปละนะ ความตายท่ีมาใน
เวลาที ่ เหมาะสมนั ้ นกลับเป็นเรื่ องที ่ ไม่น่ าเสียใจ
แต่ให้อะไรกับคนท่ียังอยู่ ได้อีกมากมาย

กุ๊ งทําให้ เรากลับไปทบทวนสมุดเบาใจที่ เขียนไว้
ได้ ให้คนในครอบครัวเห็นภาพของการมีชีวิตอยู ่ ใน
ยามชราและการดูแลระยะท้ายในแบบที่ ตัวเองต้อง
การ ทําให้ได้คุยกันเรื่ องทัศนคติเก่ียวกับความตายใน
ครอบครัว คนเป็นพ่อแม่เริ่มบอกความต้องการของ
ตัวเองกับลูก คนเป็นลูกมองเห็นภาพการดูแลพ่อแม่
หากเขาแก่ตัวลงมากกว่าน้ี และเริ่มนึกถึงการดูแล
ตั ว เองเพราะเราเห็ นแล้ วว่ าความเจ็ บป่ วยและ
ความตายเป็ นเร ื่ องที ่ เข ้ ามาใกล้ ตั ว เราที ละนิ ด
และเราก็ค่อย ๆ เรียนรู้ ท่ีจะคุ้นเคยกัน

หลับให้สบายนะกุ๊ ง คิดถึงนะ หลังจากน้ียังมอง
ภาพไม่ออกเลยว่าครอบครัวใหญ่ของเราที่มารวมตัว
กันบ่อยๆ เพราะมาหากุ๊ งหลังจากกุ๊ งไม่อยู่แล้วจะ
เป็นยังไง

แบ่งปันเรื่องโดย ChachaandGrandpa
แบ่งปันภาพประกอบโดย ศิริวรรณ ปากเมย
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“เวลาพระอาทิตย์ตกดิน”

วันหน่ึงผมไปเดินตลาดเช้ากับพ่อ วัย 84 ปี ผมมี
โอกาสได้เจอเพื่ อนในกลุ่มของพ่อท่ีค่อยๆ ทยอยจาก
ไปทีละคนทีละคน ดังน้ันการท่ีพ่อผมได้พบเจอกัน
กับเพื่ อน พ่อจะรู้สึกยินดีอย่างยิ่ ง

เป็นช่วงเวลาที่พ่อและเพื่ อนจะได้พูดคุยเล่าเรื่ อง
ราวความหลังเหมือนเหตุการณ์เหล่านั้นเพิ่ งจะผ่าน
มาไม่นานน้ีเอง

เพื่ อนพ่อหันมาพูดประโยคหนึ่ งกับผมจนต้องร้อง
“อู้ หู” อยู่ ในใจ "ชีวิตของพวกเราตอนน้ี เหมือนช่วง
เวลาท่ีพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้ว เวลาโพล้เพล้ท่ีรอ
ช่วงเวลาท่ีแสงอาทิตย์จะลับหายไป"

นั่ นสินะเป็นการเปรียบเปรยที่ น่าสนใจแต่ เวลา
พระอาทิตย์ ตกดินก็ เป็นเวลาที ่ ทุกคนเฝ้ารอด้ วย
หัวใจท่ี แช่มชื่ นและสงบในคราเดียวกันมิใช่หรือ

ขอบคุณบทสนทนาสั้นๆ ท่ีสร้างความรู้สึกปิติข้าง
ในอย่างบอกไม่ถูก

แบ่งปันเรื่องและภาพประกอบโดย
Rong Chaiveeradech
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ขอบคุณ “ตุ่น” ลูกรักของแม่กุ้ง

“ตุ่น” เป็นลูกของสุนัขพันธุ์พูดเด้ิลเพศเมียซึ่ งมี
พี่ น้องด้วยกันท้ังหมด 3 ตัว มีสีขาว ดํา นํ้าตาล

ตุ่ นในวัยเด็กมีสีขาวแต่พอเลี ้ ยงไปเรื่ อยๆจาก
สีขาวก็กลายเป็นสีออกนํ้าตาลครู กุ ้ งจึ งตั ้ งชื่ อว่ า
“ตุ่ น”เพราะตัวอ้วนกลมเหมือนตัวตุ่ นและมีสีตุ่ นๆ
จะขาวก็ไม่ขาวจะนํ้าตาลก็ไม่นํ้าตาล

ตุ่นเป็นสุนัขท่ีฉลาด น่ารัก ขี้ อ้อน เราใช้ชีวิตอยู่
ด้วยกันลําบากด้วยกัน เรากินด้วยกัน ตากฝนด้วยกัน
ไปเท่ียวด้วยกัน ทุกข์สุขระหว่างแม่ลูกมันแน่นแฟ้น
ขึ้นเรื่ อยๆ

ครูกุ้ งมีรถจักรยานยนต์สีแดงเป็นพาหนะที่พาครู
ก ุ ้ งและต ุ ่ น ไปในทุ กๆที ่ ไม ่ ว ่ าจะไปเที ่ ยวใกล ้ ๆ
ไปซื้ อของตลาด ตุ่นจะยืนเกาะรถด้วยขาหน้าสองขา
ไว้ท่ีแฮนด์และขาหลังสองขาไว้ท่ี เบาะ ตุ่นสามารถ
น่ังรถได้ไปกลับท่ามะกา-บ้านโป่ง ในวันท่ีฝนตกเรา
จะมีเสื้ อกันฝนกันคนละตัว เวลาท่ีหน้าเปียกตุ่นก็
จะหันมาหอมและเลียนํ้าที ่ เกาะอยู ่ บนหน้าตลอด
ทางแม้ กระท่ังในวันท่ีต้องเปล่ียนงานจากอาชีพครู
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ไปเป็นแม่ค้าตุ่นเป็นผู้ ท่ี เฝ้าของเวลาท่ี ต้ังร้าน

ถ้าถามว่าทําไมจึงรักตุ่น ตุ่นเป็นกําลังใจ ตุ่นเป็น
สิ่ งท่ีอยู่ เคียงข้างมาตลอด 15 ปี เวลาเหน่ือยท้อ
กระท่ังไม่สบายตุ่นอาจป้อนยาแม่ไม่ได้ แต่ก็จะเฝ้า
อยู่ ใกล้ๆ คอยเลียหน้าให้กําลังใจ ไปตลอดทาง

เรามักจะแต่งตัวในงานสําคัญๆ ท่ีคู่ กัน เราจะมี
โปรแกรมไปเที่ ยวอัมพวาทุกวันสิ้นปีก่อนปีใหม่เพื่ อ
ถ่ายภาพความเปล่ียนแปลงของเรา ตุ่นนับเป็นคนรัก
เป็นลูกชายเป็นทุกสิ่ งของชีวิตสําหรับครูกุ้ ง เรายอม
ท่ีจะจ่ายเงินเพื่ อดูแลเขาให้ดีท่ีสุด และสิ่ งท่ีได้เรียน
รู้ คือท่ีๆ มีความสุข คือท่ี ท่ี เราอยู่ ด้วยกัน

ปกติตุ่นจะมีโรคประจําตัวคือ โรคพยาธิเม็ดเลือด
แต่ได้รับการดูแลอยู่ เสมอ ช่วงสองปีหลังตุ่นเริ่มป่วย
ด้วยโรคชรา หัวใจ ตา การดูแลตุ่นจะใกล้ชิดมาก
ขึ้น บางทีเฝ้าไข้ตุ่นถึงเช้าคอยเช็ดตัวดูแลเป็นประจํา
ครูกุ้ งซึ่ งเป็นแม่วิ่ งเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น
แต่ก็ไม่เคยคิดว่าลูกจะเป็นอะไร เพราะความรักและ
การเอาใจใส่ท่ี เรามีกันและกัน ช่วงสุดท้ายท่ีไม่
แข็งแรงจะดูแลหยอดตาเช็ดตัว รางวัลของแม่กุ้ งคือ
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การหอมแก้มจากตุ่น มันไม่ใช่ภาระสําหรับความรักท่ี
แม่มีให้ลูกตุ่นแต่มันคือ “ความเต็มใจและความสุข”

ยิ่ งรู้ ว่าตุ่นเริ่มแก่ มันก็เหมือนการ Count down
หรือนับถอยหลัง อะไรท่ีทําให้ตุ่นมีความสุข ครูกุ้ งก็
จะทํา ครั้ งสุดท้ายคือการไปเท่ียวช่วงสิ้นปี 2562 ช่วง
ก่อนวันหยุดสิ้นปี เราท้ังสองไปเท่ียวสวนผ้ึงเป็นครั้ ง
สุดท้าย นอนไม้ขอนไม้ พักผ่อนท่ี น่ัน 1 วัน 1 คืน

อวัสสัง มะยา มะริตัพพัง “เราต้องตายเป็นแน่”
วันท่ี 2 มกราคม 2563 เป็นวันท่ีไม่คิดฝัน ทุกครั้ ง
ตุ่นก็ไปโรงพยาบาลแบบน้ี ก่อนวันตาย 1 คืน ครูกุ้ ง
พาตุ่นไปฝากคลีนิคหมอต๋อมท่ีนครปฐม เพราะท่ี
โรงพยาบาลสัตว์หนองโพไม่มีหมอดูแลช่วงกลางคืน
ท่ีต้องให้นํ้าเกลือและวัดไข ช่วงเช้ามืดครูกุ้ งโทรศัพท์
ไปสอบถามว่าตุ่นเป็นอย่างไร ทางโรงพยาบาลสัตว์
หมอต๋อมยังบอกว่าไม่เป็นไร ครูกุ้ งก็เตรียมท่ีจะพา
ตุ่ นไปโรงพยาบาลหนองโพเพื่ อไปรับการรักษาแต่
เหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เม่ือขับรถไปถึงโรงพยาบาล
กําลังจะจ่ายเงินและไปอุ้มตุ่น ปรากฏว่าตุ่นสิ้นใจ
อยากจะบอกว่าช่วงเวลานั้ นเหมือนหยุดหายใจไป
ชั่วขณะไม่คิดว่าจะมีวันน้ี หลังจากท่ีตุ่นตายก็ยืนงง
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อยู่สักครู่และตั้ งหลักโทรศัพท์สอบถามหลวงพี่ที่ วัด
และเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาลว่าจะทําอย่างไรกับศพ
น้ีท่ีไหนมีเผาหรือทําพิธีบ้าง ได้รับคําแนะนําให้ไป
วัดห้วยจระเข้นครปฐม ในฐานะแม่ท่ีรักลูกสุดหัวใจ
ก็ได้ซื้ อโลงนิมนต์พระ ซื้ อโกศเพื่ อใส่เถ้ากระดูกตุ่น
ไว้ดูต่างหน้า รอจนกระท่ังเผามอดใช้เวลานานมาก
เขาบอกนานกว่าคน ประมาณ 4 ชั่วโมงจึงเก็บกระดูก
ได้ ช่วงน้ันก็ไปขอบคุณคุณหมอและกลับมาเก็บ
กระดูกกระดูกของตุ่ นเป็นสีขาวสวยและวันนั ้ นก็
เป็นวันพระ ผ้าท่ีห่มให้ตุ่นเป็นผ้าห่มของครูกุ้ งผู้ เป็น
แม่ส่วนของตุ่ นแม่ เก็บไว้ห่มแทนความอบอุ่ นที่ ตุ่ น
มีให้แม่จากวันน้ันจนกระท่ังวันน้ี 9 เดือน สิ่ งท่ี ต้อง
ทําคือ “ทําใจว่าตุ่นไปเกิดเป็นลูกคนรวยๆ มีความ
สุขแล้วและจะเลี้ ยงหมาจรเพื่ อบุญกุศลจะได้ถึงตุ่ น
และถ้าเป็นไปได้ขอให้ เราเกิดเป็นแม่ลูกกันในชาติ
ต่อไป” ทุกชีวิตในโลกน้ี เกิดขึ้น ต้ังอยู่ ดับไป
เป็นกฎธรรมชาติ หมอกล่าวว่าปกติคนท่ีเล้ียงสุนัข
จะไม่เล้ียงตัวเดียว ถ้าตัวหน่ึงแก่เขาจะเอาอีกตัวมา
แทนที ่ แต่ ส ํ าหรับครู ก ุ ้ งไม่ม ี ใครมาแทนที ่ ต ุ ่ นได้
ที่ สําคัญไม่อยากให้ตุ่ นรู ้ สึกว่าเมื่ อเขาแก่แม่รักคน
อ่ืนมากกว่าเขาคือหนึ่ งในใจเสมอครูกุ้ งจึงเสียใจมาก
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แต่ก็ต้องพยายามทําใจด้วยการนึกถึงว่า “ตุ่นไปในท่ี
ที่ ดี เขาเชื่ อว่าจากภพที่ เป็นสุนัขเป็นภพสุดท้ายเขา
จะไปเกิดเป็นคน”

การดูแลหัวใจของครูกุ้ ง คือ การทําแต่ทําความดี
ทดแทนดูแลหมาจรแมวจรเพื่ อให้ตุ่ นได้รับกุศลผล
บุญน้ัน และหากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ทําเพื่ อผู้ อ่ืน
มองในแง่ดีว่าตุ่นไปเกิดเป็นคน ทุกวันพระพยายาม
เปล่ียนดอกไม้หน้าโกศ เพื่ อให้รู้สึกว่าลูกมองอยู่
เสมอ “ทุกชีวิตท่ีมาพบกัน ล้วนแล้วแต่กรรมลิขิต”

แบ่งปันเรื่องและภาพโดย ครูกุ้ง
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“พ่อไม่ห่วงอะไรแล้ว”
อยู่และตายอย่างเบาใจด้วย Living
will การปูเส้นทางสู่การตายดี

รูปน้ีถ่ายไว้เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2560 เม่ือครั้ ง
ที ่ พ่อยังมีชีวิตอยู ่ และรักษาตัวแบบผู้ ป่วยประคับ
ประคองท่ีโรงพยาบาลตอนน้ันฉันชวนพ่อทํา Living
will (ความต้องการครั้ งสุดท้ายของชีวิต)เราลงมือทํา
Living will พร้อมกัน 3 คน พ่อแม่และฉันด้วย

ความโชคดีมากๆของฉันคือการมีพ่อแม่และญาติ
พี่น้องที่ เข้าใจความเป็นไปของโลกใบนี้ และยอมรับ
ความจริงได้ว่าชีวิตนั้ นไม่มีอะไรยั่ งยืนทุกๆคนไม่มี
ใครคัดค้านที่ จะไม่ให้พูดถึงเรื่ องของความตายกับ
พ่อเพียงเพราะความเชื่ อท่ี ว่า "การพูดเรื่ องความ
ตายคือสิ่ งอัปมงคล" หรือเป็นการ "แช่ง" สําหรับฉัน
การทํา สิ่ งเหล่าน้ี น้ันจึงเป็นเรื่ องท่ี ง่ายดาย

สิ่ งแรกที่ จะทําให้ยอมรับได้คือต้องเข้าใจให้ ได้
ก่อนว่าความตายนั้นเป็นส่วนหนึ่ งของการมีชีวิตอยู่
และถึงจะคิดต่อไปได้ว่าแล้วจะทํายังไงกับชีวิตที่ ยัง
มีอยู่ น้ี ดี..
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เราทุกคนเองอาจจะวางแผนให้กับทุกอย่างของ
ชีวิต วางแผนเรื่ องเรียน วางแผนเรื่ องงาน เรื่ องเงิน
เรื่ องครอบครัว เรื่ องเท่ียว เรื่ องการออกกําลังกาย
ทุกอย่างในชีวิตล้วนมีแพลน แต่ไม่กล้าวางแผนให้
กับความตาย เพียงเพราะรู้สึกว่ามันยังมาไม่ถึงไม่จํา
เป็นมันไม่ใช่เรื่ องท่ี ต้องคุยตอนท่ีมีชีวิตอยู่แต่แท้จริง
แล้วน้ัน มันคือความจําเป็นอย่างยิ่ งในเรื่ องของการ
รักษาพยาบาล การดูแลเรื่ องความเจ็บป่วยในตอนท่ี
เราไม่สามารถตัดสินใจอะไรเองได้แล้ว เพื่ อไม่ให้เกิด
ปัญหาและเป็นภาระการตัดสินใจของคนที่ ยังอยู่ ใน
วันท่ีเราไม่รู้สึกตัว หรือต้องจากโลกน้ีไปแล้ว

ฉันจึงต้ังใจทํา Living will ในสมุดเบาใจกับพ่อ
และแม่ เพราะเราต่างไม่รู้ เลยว่าใครจะเป็นคนท่ีจาก
ไปก่อน แต่แพลนน้ีจะมีประโยชน์ในการให้คนท่ียัง
อยู่ช่วยจัดการทุกอย่างให้ และแน่นอนว่าสิ่ งท่ีฉันทํา
คือ การปูเส้นทางสู่การตายดีของทุกคนในบ้านอาจ
จะไม่สามารถลงลึกรายละเอียดท่ีอยู่ ในสมุดเบาใจท้ัง
3 เล่มได้หมด แต่สรุปคือบ้านเราคุยกันว่า...จะทํา
ทุกวันให้มีค่าท่ีสุด ไม่ประมาทกับชีวิต อยู่ ให้สบาย
และตายอย่างมีความสุข : )
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ขอบคุณพ่อกับแม่มากค่ะ ท่ีทําให้ลูกรู้สึกว่าชีวิตน้ี
โชคดีมากเหลือเกินที่ ได้ เกิดมาในครอบครัวที่ เข้าใจ
พร้อมรับความเปล่ียนแปลงและความเป็นไป

ขอบคุณพ่อกับแม่ท่ีวางใจ ไว้ใจ เชื่ อใจตัวลูกเสมอ
ว่าสิ่ งท่ีลูกกําลังทําอยู่นี้มันจะมีความหมายกับเราทุก
คน

สําหรับบางคนฉันเข้าใจว่า มันเป็นเรื่ องท่ียากมาก
จริงๆ ในการท่ีจะทําใจยอมรับอะไรหลายๆอย่างแต่
สําหรับพ่อของฉัน ท่านพูดกับฉันเม่ือสมุดเบาใจหน้า
สุดท้ายปิดลงว่า

"พ่อไม่ห่วงอะไรแล้ว"

ดี ใจที่ ได้ยินคํานี้ จากพ่อในวันที่ พ่อยังอยู่ เพราะ
มันทําให้ฉันมั่ นใจได้ว่านับจากนี้ ไปพ่อจะอยู่ อย่าง
เบาใจและมีความสุขแน่นอน หากไม่เปิดใจคุยกันใน
บ้าน เม่ือวันน้ันมาถึงฉันคงต้องมาน่ังติดค้างคาใจไป
ตลอดชีวิตว่ายังมีอะไรที่ ยั งไม่ ได้สะสางหรือทําให้
พ่อต้องเป็นห่วงอีกรึป่าว

ฉันเก็บของเสร็จ..
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พ่อก้มหัวลงมาชนกับฉัน เหมือนทุกวันท่ีพ่อทําคือ
พ่อชอบขวิดหัวฉันเล่นแต่วันนี้พ่อไม่ได้ขวิดแค่ก้มหัว
ลงมาค้างอยู่แบบน้ีนานมาก ฉันเลยพูดกับพ่อไปว่า..

เราทุกคนมาท่ีนี่คนเดียวเรามีบุญได้มาเจอกันและ
ในวันหน่ึงเราก็ต้องออกเดินทางไปคนเดียวอีก

ลูกไม่กลัวเลยพ่อ ทางท่ีจะไปมันสวยงามแน่ๆ
เพราะเราออกแบบเส้นทางไว้แล้ว และเม่ือวันท่ีพ่อ
ออกเดินทางมาถึง คือเช้าวันท่ี 7 มกราคม 2561
เวลา 04.31 น. เราต่างมีโอกาสได้รํ่าลากัน แม้ว่าพ่อ
จะไม่สามารถสื่ อสารได้แล้ว แต่เรา 3 คน ได้สัมผัส
โอบกอดส่งมอบความรักให้กัน ฉันเปิดธรรมะของ
ท่านพระอาจารย์ไพศาลนําทางส่งพ่อตามท่ีพ่อแสดง
เจตนารมณ์ ไว้ ในสมุดเบาใจฉันกระซิบข้ างหูพ่อ
ขอบคุณนะคะที่ ทํ าให้ลูกได้ เกิดมาเดินทางอย่างมี
ความสุขนะพ่อ : )

แล้วฉันก็เชื่ อว่าพ่อของฉันจากไปอย่างมีความสุข
จริงๆ

รัก ❤

แบ่งปันเรื่องโดย ปิญชาดา ผ่องนพคุณ
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คือความงามยามชรา
คือคุณค่าแห่งความรัก

๐ มองดอกไม้เห่ียวเฉาให้สวยยาก
มองลําบากให้สวยคงไม่ไหว
มองอดีตเคยผ่านแล้วทําใจ
มองย้อนไปถึงวันท่ีผลิบาน

๐ มองคนแก่คนเฒ่าก็เหมือนกัน
มองถึงวันท่ีท่านเล้ียงลูกหลาน
เคยแข็งแรงแข็งขันครั้ งทํางาน
ผ่านวันวานคุณค่ายังคงทน

๐ ผีเสื้ อเห็นดอกไม้ท่ีแห้งกรอบ
คงไม่ชอบผ่านไปคงไม่สน
ดอกไม้เฉารอเน่าคงอับจน
ถึงโดนฝนคงไม่ฟื้ นกลับคืน

๐ แต่คุณค่าความรักของมนุษย์
รักท่ีสุดแม่พ่อไม่ต้องฝืน
เจ็บก็ช่วยด้วยรักท่ีหยัดยืน
ขอทุกคืนมีกันยังสุขใจ
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ในใจนึกถึ งความงามยามแก่ชรา ที ่ วั นเวลาพา
ให้ย้อนไปคล้ายทารกอีกครั้ งมองความงามแค่วันนี้
คงไม่ได้ ต้องมองย้อนวันเวลาท่ีพวกเขาเคยแข็งแรง
อุ้ม กอด จูงมือน้อยๆ ของเราไป วันเวลาท่ีพวกเขา
ยั งเป็นดอกไม้ งามชื่ นบานมองลึกลงไปถึ งคุณค่ า
ของวันวาน มองลึกไปถึงคุณค่าความงามท่ีต้องมอง
ลึกลงไปข้างใน

วันน้ีถือว่าโชคดีท่ีเรายังได้กอดกัน หอมกันทุกวัน
กอดยังอุ่น แก้มยังหอม ยังมีความสุขกับทุกวันท่ีอยู่
ด้วยกัน หาความสมดุลระหว่างความห่วงของเราและ
ความต้องการ ของเขาตรงนี ้ ส ํ าคัญต้องหาให้ เจอ
และเคารพการตัดสินใจของเขาด้ วยซึ่ งเราก็จะมี
หงุดหงิดบ้างดุบ้างตามประสาอยู่ ด้วยกัน ดอกไม้แห้ง
ของฉัน แม้ ว ั นนี ้ ไม ่ สวยแต่ ย ั งม ี กลิ ่ นหอมอ่ อนๆ
ยังสัมผัส ได้ถึ งความบอบบางที่ ฉันยังรักและดูแล
ต่อไป

แบ่งปันกลอน เรื่องและภาพโดย บุหลัน
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เรื ่องเล่าประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายเพื่อสร้างกำลังใจและ

การจากไปอย่างสงบ

ณ. โรงพยาบาลเล็กๆ แห่งหน่ึงใน จ.ฉะเชิงเทรา
วันหนึ่ งมี เสียงโทรศัพท์จากตึกผู ้ ป่ วยในมาที่ งาน
แพทย์แผนไทยว่ามีผู ้ ป่วยหญิงป่วยเป็นโรคมะเร็ง
ระยะสุดท้ายต้องการนวดประคบสมุนไพร ดิฉันจึงไป
พบผู้ป่วยพูดคุยและสอบถามอาการ ผู้ป่วยบอกว่ามี
อาการปวดเมื่ อยตามร่างกายเพราะนอนนานตอน
กลางคืนนอนไม่ค่อยหลับ ทานอาหารไม่ค่อยได้

ดิฉันใช้นํ้ามันไพลนวดบริเวณแขนขาเบาๆ และนํา
ลูกมะกรูดสดคลึงให้มีกลิ่ นหอมมอบใส่มือให้ผู้ป่วย
กําไว้ระหว่างทําการนวด ฉันคุยกับผู้ป่วยเพียงเล็ก
น้อยและปล่อยให้ผู้ ป่วยค่อยๆหลับไปอย่างมีความ
สุข เม่ือเห็นผู้ป่วยสุขใจก็มีความยินดีในใจในการ
ช่วยเหลือผู้ ป่วยที่ มีความทุกข์ทั้ งกายและใจให้ลด
ความเจ็บปวดตามร่างกาย จิตใจก็จะมีความสุขขึ้น
พอผู้ป่วยต่ืนขึ้นหลังนวดเสร็จ สีหน้าเธอดูสดชื่ นขึ้น
ยิ้มและบอกว่ารู้สึกดีระหว่างนวด รู้สึกกล้ามเน้ือได้
ผ่อนคลายไม่ตึง ดิฉันได้พูดคุยกับญาติว่า พรุ่งน้ีช่วง
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บ่ายจะมานวดให้อีก

ในวันท่ี 2 ดิฉันได้เข้าไปท่ีเตียงผู้ป่วยเห็นเธอยิ้ม
ดีใจ ดิฉันทําช่อดอกไม้โดยพับใบเตยเป็นดอกไม้แซม
ด้วยทิชชูพับใส่พิมเสนเพื่ อเพิ ่ มความหอมสดชื่ น
มอบให้ผู้ป่วย ผู้ป่วยบอกว่าหอมสดชื่ นขอบคุณมาก
นะท่ีมีดอกไม้สวยๆ มาให้รู้สึกมีกําลังใจคลายความ
กังวล ลดความเครียด ดิฉันถามว่าวันน้ีมีอาการปวด
ตรงไหนบ้างคะ เธอตอบว่าท่ัวร่างกายแต่ปวดน้อย
ลงหลังจากท่ีได้นวดนํ้ามันไพลแล้ว ผู้ป่วยพูดคุยมาก
ขึ้นกว่าเดิมระหว่างนวดนํ้ามันไพลเบาๆ ฉันได้คุย
สอดแทรกธรรมะ สักพักผู้ป่วยก็ค่อยๆนอนหลับ
อย่างมีความสุข ยามเจ็บป่วยผู้ป่วยต้องการกําลังใจ
เม่ือมีคนมาพูดคุยให้กําลังใจจะรู้สึกอ่ิมใจ ดีใจ

ในวันท่ี 3 ดิฉันได้เข้าไปเยี่ยมผู้ป่วย ผู้ป่วยเห็น
ดิ ฉ ั นและพูดว่ าสวั สดี คะหมอมานวดให้ อี กแล้ ว
ฉันดีใจมากท่ีหมอมานวดให้ ผู้ป่วยมีใบหน้ายิ้มแย้ม
สดใสในความเป็นจริงการนวดไม่ได้ทําให้หายจาก
โรคแต่มีผลทางจิตใจมากกว่า เม่ือจิตใจดี สบายกาย
สบายใจทําให้สดชื่ นขึ้น และการนวดนํ้ามันไพลจะมี
กล่ินหอมอ่อนๆ ของสมุนไพร เม่ือผู้ป่วยได้กล่ินหอม
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ก็รู้สึกผ่อนคลาย ลดการปวดตึงเม่ือยล้าตามร่างกาย
ได้ ทําให้นอนหลับสบายขึ้น เป็นการช่วยแบบประคับ
ประคอง ไม่ได้เป็นการยื้ อชีวิตแต่เป็นการช่วยทาง
ด้านจิตใจเพื่ อให้ผู้ ป่วยมีความสุข

ในวันท่ี 5 ดิฉันได้เข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยและนําวิทยุ
ธรรมะไปแนะนําญาติในการใช้และเปิดให้ผู้ป่วยฟัง
เธอขอบคุณฉันท่ีให้ยืมวิทยุธรรมะไว้ฟัง และพูดว่า
คุณหมอคะฉันมีชีวิตอยู่ ได้ไม่นานล่ะคะ พอได้ยิน
ก็รู้สึกใจหาย มองหน้าญาติท่ีคอยดูแลเห็นเขาร้องไห้
ออกมา

ฉัน: ผู้ ป่วยคะเรามาทําวันน้ีให้ดีและมีความสุข
ดีกว่าคะ เรื่ องอ่ืนยังมาไม่ถึงค่ะ (พอเห็นเธอยิ้มรับ
ดิฉันจึงพูดต่อ) เรามาทําสิ่ งท่ี ดีงามกันนะคะ
เธอ : ทําอะไรคะ

ฉัน : สิ่ งท่ี ดีงามๆ คือธรรมะคะ

เธอ : ธรรมะแบบไหน

ฉัน : การฟังวิทยุธรรมะทําให้จิตใจสงบและคลาย
ความเจ็บปวดตามร่างกายได้



26

ผู้ ป่วยยิ้มและพูดว่า ได้คะ ฉันเริ่มให้ผู้ ป่วยท่อง
พุทโธและฝึกการหายใจเข้าออก ตามท่ี ผู้ป่วยรู้สึกว่า
หายใจแล้วสบาย ค่อยๆท่องไปเรื่ อยๆพร้อมกับเปิด
วิทยุธรรมะไปเรื่ อยๆสักพักจะค่อยๆ รู้สึกง่วงและถ้า
รู้สึกง่วงให้ผู้ป่วยค่อยหลับตาลงและปล่อยให้ตัวเอง
นอนหลับไปอย่างมีความสุข การฟังธรรมะเปรียบ
เหมือนยานอนหลับ ฟังธรรมะจะมีสติทําให้สบายใจ
จิตใจสงบ ผู้ป่วยยิ้มและบอกว่า จะทําตามคําแนะนํา
การให้กําลังใจกับผู้ป่วย ฉันรู้สึกปิติยินดีในสิ่ งท่ีมอบ
ให้ ฅผู้ป่วยมีความสุขทางใจ เราเป็นผู้ให้ก็มีความสุข
ใจเช่นกัน

ในวันท่ี 6 พอผู้ป่วยเห็นดิฉันและค่อยๆ ยิ้มให้แต่
พูดเสียงเบาลง ต้องขยับเข้าไปใกล้ๆ ถึงได้ยินเสียง
วันน้ี ผู้ป่วยมีอาการทรุดลง ดิฉันแนะนําญาติว่าควร
ให้ผู ้ ป่วยได้ ใส่บาตรถวายสังฆทานให้กับพระสงฆ์
เพื่ อเป็นเสบียงบุญญาติรับฟังและเห็นด้วย ฉันพูดว่า
คุณป้ าคะพรุ ่ งนี ้ เช ้ าคุณป้ าทํ าบุญใส่บาตรถวาย
สังฆทานพระสงฆ์นะคะ ผู้ป่วยฟังและรับคําเบาๆ

ในเช้าวันท่ี 7 ดิฉันได้นิมนต์พระสงฆ์มาให้ผู้ป่วย
ได้ใส่บาตรและถวายชุดสังฆทาน ผู้ป่วยได้ใส่บาตร
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และถวายชุดสังฆทาน เธอยิ้มอย่างมีความสุขท่ีได้ทํา
บุญและมีนํ้าตาไหลออกมา หลังจากทําบุญเสร็จ
ผู้ป่วยจับมือดิฉันและบอกว่าขอบคุณนะ

วันท่ี 8 วันน้ี ผู้ป่วยไม่พูดไม่คุย ดิฉันถามญาติ
ญาติบอกว่า หลังเท่ียงคืนผู้ป่วยนอนเงียบไม่คุย ตอน
เช้าก็ไม่ทานอาหาร ทานนมกับนํ้าได้เพียงเล็กน้อย
ดิฉันแนะนําให้เปิดวิทยุธรรมะที่หัวเตียงและบอกให้
ญาติเข้ามาหาผู้ป่วยและกระซิบว่า อย่ากังวล ลูกๆ
หลานๆ จะรักกันขอให้แม่ไปสวรรค์แม่จะได้ไม่ห่วง
และจากไปอย่างสงบ

ในวันท่ี 9 ผู้ป่วยนอนหลับตา ญาติบอกว่าผู้ป่วย
นอน ไม่พูดอะไรเลยหลังจากลูกหลานมาไหว้ครบทุก
คน ดิฉันพูดให้กําลังใจญาติๆท่ีมาเฝ้าดูแลผู้ป่วย พอ
ช่วงคํ่าญาติผู้ป่วยได้โทรมาบอกว่า คุณหมอคะผู้ป่วย
หลับไปอย่างสงบแล้ว ฉันบอกให้ญาติทําพิธีไหว้ขอ
ขมาผู้ป่วยบอกให้ท่านจากไปสู่ ภูมิภพท่ีดี

ดิฉันและทีมงานปฏิบัติหน้าที่ ในโรงพยาบาลแล
ะในชุมชน จ.ฉะเชิงเทรา แนะนําผู้ป่วย และญาติให้มี
ความรู ้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ ป่วยระยะสุดท้าย
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แบบประคับประคอง เพื่ อให้ผู้ ป่วยมีความสุขใจและ
จากไปอย่างสงบ อยากให้ทุกคนมีสติในการใช้ชีวิต
แต่ละวันโดยไม่ประมาท ช่วงเวลาในชีวิตท่ีเหลือน้อย
จงคิดทําสิ่ งท่ี ดีงามและขอขอบคุณญาติผู้ ป่วยทุกราย
รวมท้ังผู้ป่วยท่ีจากไปสู่ภพภูมิท่ี ดี ดิฉันได้นําเรื่ อง
เล่ามาเผยแพร่ในครั้ งน้ี ขอผลบุญกุศลในครั้ งน้ีจง
สําเร็จ และผู้ ท่ีได้อ่านเรื่ องเล่าจงประสบสิ่ งท่ี ดีงาม
มีความสุข ความเจริญ และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ตลอดไปเทอญ สาธุ

แบ่งปันเรื่องโดย นฤมล
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สบตากับความตาย

๐ ฉันกําลังสบตากับความตาย
จากผู้ชายคนหน่ึงท่ีมองฉัน
แล้วได้ยินถ้อยคําท่ีเงียบงัน

เอ่ยจํานรรจ์ผ่านตาท่ีเหม่อลอย

๐ ฉันกําลังสบตากับความเศร้า
ท่ีซึมเซาเหว่ว้าอย่างเหงาหงอย
ภาษาตาบอกมาว่ารอคอย
ภาษาใจเศร้าสร้อยหงอยอุรา

๐ ฉันกําลังสบตาความเจ็บปวด
ท่ีร้าวรวดเรียกฉันเข้าไปหา
เดินไปใกล้สัมผัสด้วยนัยน์ตา
ถึงบาดแผลกายาและหัวใจ

๐ ฉันกําลังสบตาชายคนหน่ึง
เดินไปถึงจึงถามด่ืมนํ้าไหม
พยักหน้าตอบมาจึงป้อนให้
ท้ังนํ้าด่ืมนํ้าใจให้หายดี
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พ่อของฉันเข้าโรงพยาบาลด้วยสาเหตุปอดติดเชื้ อ
นอนอยู ่ ห้องฉุกเฉินสองคืนก่อนจะย้ายขึ ้ นแผนก
อายุรกรรม คราวน้ีได้นอนห้องพัก 5 คน พ่อขึ้นไป
ด้านบนแบบคนท่ีไม่ค่อยมีสติเพ้อพูดจาไม่รู้ เรื่ องบ้าง
บรรยากาศด้านบนชวนให้อุ่นใจกว่าอยู่ ในห้องฉุกเฉิน
มากนัก เตียงอ่ืนๆ ในห้องผู้ป่วยดูจะช่วยเหลือตัวเอง
ได้ ยกเว้นเตียงตรงข้ามพ่อ ท่ีถูกมัดมือไว้เพื่ อไม่ให้
เกาแผลแหวะหวะท่ีอยู่รอบๆ ตัว

ทุกครั้ งท่ีหันไปมองก็เหมือนสายตาของเขาจะมอง
มาอยู ่ ก่อนด้วยเสมอพยายามจะไม่สบสายตาด้วย
ไม่รู้จะช่วยเหลือหรือดูแลอย่างไร ญาติก็ไม่เห็นพอ
ผู ้ ช่ วยพยาบาลนําถาดอาหารมาส่งฉันเลยถามว่ า
พี่ เขาก็กินข้าวกินนํ้าอย่างไรเพราะมัดมืออยู่ จึงได้รับ
คําตอบว่าเด๋ียวมาป้อนให้พอเห็นเขากินข้าวด่ืมนํ้าได้
ก็รู้สึกสบายใจขึ้น

ฉันกลับบ้านวันนั้นโดยมีความรู้สึกห่วงพ่อและพก
ความรู้สึกห่วงชายเตียงตรงข้ามมาด้วย วันรุ่งขึ้นเม่ือ
ทั กทายพ่อที ่ อาการดี ขึ ้ นแล้ วจึ งตั ดสินใจเดินไป
หาพี่ เขา ป้ายหัวเตียงทําให้เห็นว่าเขาอายุแก่กว่าฉัน
เพียงสองปี ฉันถามเขาเพียงว่า “หิวนํ้าไหม” เขา



32

พยักหน้า จึงรินนํ้าให้ด่ืมหมดแก้วแต่เสียงหลอดยัง
ดูดนํ้าอยู่ เลยรินให้อีกแก้ว เขาดูดนํ้าจนหมดแต่ยัง
ดูดอีกเหมือนเคย สองแก้วเต็ม ๆ ก็คงพอแล้ว
ฉันยิ้มให้กําลังใจเขา แต่ได้หวังว่าเขาจะรับรู้

แบ่งปันภาพโดย เอกภพ สิทธิวรรณธนะ
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“การจากลาที่งดงาม”

เราไม่รู้ เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวินาทีท่ี เราจะตาย
และการตายนั้ นสอนหรือทิ้ งร่องรอยอะไรให้แก่ เรา
บ้างประสบการณ์ใกล้ชิดกับความตาย ฉันขอเรียกมัน
ว่าการจากลาท่ีงดงาม

พ่อของฉันชื่ อ คุณพ่อจํานงค์ พื้ นเพเป็นคนจังหวัด
สุรินทร์ แม่เคยเล่าให้พวกเราฟังว่าพ่อเป็นผู้ชาย
จิตใจ ดี เรียบร้อย มีนํ้าใจ ชอบอ่านหนังสือเงียบๆ
คนเดียว แม่เลยตัดสินใจเลือกพ่อเป็นคู่ชีวิตจนมีเรา
3คนพี่ น้อง

หลั งจากที ่ พ ่ อกั บแม่ม ี ฉ ั นซึ ่ ง เป็นลู กคนกลาง
พ่อเริ่มเปล่ียนไปเริ่มติดเพื่ อนและเริ่มด่ืมเหล้าด่ืมมา
เรื่ อยๆจนในที่ สุดพ่อก็ติดเหล้าอย่างหนักหลายครั้ ง
ท่ี เราต้องไปตามหาพ่อกลับบ้าน บางครั้ งพ่อก็ป่วย
หนักจนอาเจียนเป็นเลือดต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่
บ่อยครั้ งแต่พ่อก็ไม่เข็ด ซึ่ งตรงน้ีในฐานะลูกๆ เรา
พยายามหาวิธี เพื่ อให้พ่อเลิกเหล้าแต่ไม่ เคยสําเร็จ
เราเข้าใจพ่อดี พ่อมีจิตใจอ่อนไหว การเลิกเหล้าต้อง
ใช้พลั งใจอย่ างมากและพ่อคงทํ ายากเพราะเมื่ อ



35

เพื่ อนมีปัญหามักมาปรึกษาพ่อและลงท้ายด้วยการ
ต้ังวง ด่ืมเหล้าด้วยคิดว่าเหล้าช่วยให้ลืม (ได้ยินท่าน
พูดบ่อยๆ) จนในท่ีสุดพ่อกับแม่ก็เลิกกันโดยพฤตินัย
แยกกันอยู่บ้านคนละหลังพี่น้องฉันต่างก็มีครอบครัว
แต่ก็มาช่วยกันดูแลพ่อสมํ่าเสมอ

พอพ่ออายุมากขึ้น ท่านก็ป่วยกระเสาะกระแสะ
เวียนเข้าเวียนออกโรงพยาบาล ด้วยอาการเลือดออก
ในกระเพาะอาหารและอาเจียน แต่ไม่บอกใครว่าเป็น
อะไร กระท่ังวันหน่ึงในเดือนกุมภาพันธ์ปีท่ีแล้วเป็น
วันเกิดของฉัน ฉันไปใส่บาตร แต่รู้สึกไม่ปรกติเหมือน
มีลางสังหรณ์เก่ียวกับพ่อรู้สึกกังวลใจยังไงไม่รู้สักพัก
พี่ เขยโทรมาบอกว่าพ่ออาเจียนเป็นเลือด ฉันต้ังสติ
และทําภารกิจตรงหน้าสําเร็จแล้วรีบกลับบ้าน

วินาทีแรกท่ีเห็นพ่อคิดสงสารท่านมาก เพราะรอย
อาเจียนเป็นเลือดเต็มพื้ นบ้านไปหมดเลยและพ่อก็
ตัวโตเกินกว่าท่ีฉันจะอุ้มขึ้นรถเพื่ อไปส่งโรงพยาบาล
ฉันจึงเรียกรถพยาบาลระหว่างนําพ่อขึ้นรถพยาบาล
พ่อเกิดอาการช็อคและตัวเกร็งครั้ งหน่ึงบุรุษพยาบาล
ก็ฉีดยาอะไรสักอย่างให้พ่อและใส่เครื่ องช่วยหายใจ
ในตอนน้ันน้องชายขึ้นรถไปกับพ่อ จึงมาเล่าให้ฟังที
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หลังว่า อาการพ่อหนักมาก ต้องใช้รถพยาบาลอีกคัน
มาเปล่ียน เพราะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีครบคัน
ดีกว่าคันแรก เม่ือถึงโรงพยาบาลหมอตรวจและรีบให้
เลือดแล้วย้ายพ่อไปห้องไอซียูหลังจากนั้นหมอก็แจ้ง
กับเราว่าพ่อต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน น่ีคือ
การผ่าตัดแรกในการเข้ารักษาตัวในครั้ งน้ี

เน่ืองจากพ่ออยู่ ในห้องไอซียู เราท้ัง 3 คนพี่ น้อง
สลับกันมาเยี่ยมพ่อทุกครั้ ง เราต่างต้องให้กําลังใจ
ตัวเองพร้อมกับภาวนาให้พ่ออย่าทรมาน ด้วยคนไข้
ท่ี ติดเหล้าส่วนมากเวลาป่วย จะด้ินทุรนทุรายอยู่แล้ว
พ่อถูกมัดมือมัดเท้าช่วงแรกๆพ่อเหมือนพูดไม่รู้ เรื่ อง
เพ้อตลอดเวลาอาการแบบนี้ เป็นได้ประมาณอาทิตย์
จึงหาย เวลาฉันเข้าไปเยี่ยมพ่อก็จะเอาหนังสือติดไม้
ติดมือไปเพื่ ออ่านให้พ่อฟังเวลาอ่านจบก็จะถามทวน
ว่าพ่อรู้ เรื่ องไหม พ่อบอกว่ารู้ เรื่ อง

ดู เหมือนอาการของพ่อจะดีขึ้ นเราทุกคนมีความ
หวังว่าพ่อจะได้กลับบ้าน และช่วงน้ันเป็นช่วงท่ีฉันมี
ภารกิจท่ีต้องเดินทางไปประเทศอินเดีย ตอนน้ันรู้สึก
เครียดมาก ไม่อยากจากพ่อไปเพราะกลัวว่าหากไป
แล้วพ่อเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะเสียใจที่ ไมได้ดูแลท่าน
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แต่พี่ กับน้องฉันลงมติว่าให้ไปเถอะ ไม่ต้องเป็นห่วง
ฉันเลยบอกพ่อว่า ขอให้พ่อหายไวไว ถ้าหายแล้วจะ
พาไป 4 สังเวชนียสถานเลย จะพาไปวัดจากเหนือ
จรดใต้เลย

สถานการณ์เหมือนจะดีขึ้นเรื่ อยๆ จนเช้าวันหน่ึง
ฉันมาเยี่ยมพ่อเป็นปกติ (ก่อนเดินทาง) พยาบาล
รายงานว่าพ่อมีอาการช็อคและต้องปั๊ มหัวใจแต่ด้วย
ท่านมีอายุมากแล้ว คุณหมออยากเล่ียงการป๊ัมหัวใจ
จึงขอความคิดเห็นและยินยอมจากลูกๆ หากพ่อหยุด
หายใจจะให้ปั๊ มหัวใจเพื่ อยื้ อชีวิตท่ านแต่ท่ านจะ
ทรมาน หรือไม่ให้ป๊ัมหัวใจ น่ีเป็นการตัดสินใจท่ียาก
ลําบากท่ีสุดในชีวิตของฉันเลย

และแล้วในคืนต่อมา พ่อก็ถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดอีก
ครั้ งเพราะหมอพบว่าเลือดในกระเพาะยังไม่หยุด
ไหลแต่พ่อก็ปลอดภัยและดู ไม่ ได้ เจ็บปวดมากนัก
ในระหว่างท่ีอยู่ ห้องไอซียูน้ัน ลูกๆได้คุยเรื่ องราว
ต่างๆ ในโลกภายนอกให้พ่อรับรู้ ท้ังเรื่ องการบ้านการ
เมือง สภาพอากาศ แล้วค่อยพูดถึงคนน้ันคนน้ีท่ีพ่อ
รู้ จัก หรือเล่าถึงเหตุการณ์ท่ี เราเคยมีความสุขร่วมกัน
ชวนพ่อสวดมนต์บ้าง ฟังธรรมะบ้าง อ่านหนังสือให้
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พ่อฟังบ้างแล้วเราก็บอกว่าพ่อรู้ ไหมท่ีเราเป็นคนดีได้
เรียนหนังสือเก่ง ชอบอ่านหนังสือ ชอบฟังธรรมะ
ชอบช่วยเหลือคนอ่ืนและสังคม เรามีพ่อเป็นตัวอย่าง
พ่อคอยปลูกฝัง โดยการทําให้เห็น เรา 3 คนพี่ น้อง
โชคดีมาก ท่ีได้เกิดมาเป็นลูกพ่อ เราเลยค่อยถามว่า
ยังมีใครท่ีพ่อเคยโกรธหรือเกลียดไหม ถ้ามีให้พ่อยก
โทษให้เขานะ เขาน่าสงสาร เขาไม่รู้ เขาเลยมาทําให้
พ่อโกรธหรือเสียใจ พ่อส่ายหน้าบอกว่าไม่มี แล้วฉัน
ก็ถามถึงแม่เพราะพ่อกับแม่ทะเลาะกันบ่อย พอพูด
ถึงแม่ฉันก็บอกพ่อว่าพ่ออย่าโกรธแม่เลย แม่เขาเติบ
โตมาในครอบครัวท่ีไม่ค่อยอบอุ่น แม่จึงต้องปกป้อง
ตัวเองในแบบของแม่ พ่อก็บอกว่า พ่อไม่โกรธแม่แล้ว
เราชวนพ่อแผ่เมตตาทุกเช้าเย็นบอกว่าการแผ่เมตตา
เป็นการทําสมาธิและส่งบุญไปให้สรรพสัตว์สรรพ
วิญญาณในโลกน้ี พ่อก็ทําตาม

เช้าวันหนึ่ งหลังจากกลับจากประเทศอินเดียแล้ว
ฉันก็รีบมาหาพ่อ ตอนน้ันดูเหมือนชีพจรและการเต้น
ของหัวใจจะดีมากเลย เราก็แอบมีความหวังขึ้นมาอีก
ครั้ ง แล้วในเย็นวันหน่ึงพยาบาลมารายงานอาการ
ของพ่อและบอกว่ าพ่อจะต้องผ่ าตั ดอี กครั ้ งตอน
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ได้ยินว่าพ่อจะต้องผ่าตัดอีกครั้ ง ในใจนึกสงสารพ่อ
อยากให้เราป่วยแทนท่านเจ็บแทนท่าน แล้วการผ่า
ตัดครั้ งท่ี 3 ก็จบลงแต่หมอตรวจเจออีกโรคหน่ึงน้ัน
คือพ่อเป็นวัณโรค จึงย้ายพ่อไปอยู่ ห้องเด่ียวปลอด
เชื้ อและพยาบาลแนะนําให้พวกเราทําใจ ให้นิมนต์
พระมาสวดให้พ่อเป็นครั้ งสุดท้าย คิดว่าพ่อคงอยู่ ได้
อีกไม่นานด้วยท่ีฉันเป็นเด็กวัดป่าฯ (สายธรรมยุติ)
จึงปรึกษากับพระสงฆ์กราบนิมนต์ท่านมารับผ้าไตร
(ให้พ่อถวาย) พระสงฆ์ท่านเมตตารับนิมนต์และใน
ช่วงเช้ าในต้นเดือนเมษายนฉันได้ถวายมตกภัตร
(ถวายถึ งคนตาย)ได้กราบขอขมาพระรัตนตรัยใน
นามของพ่อ แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้แก่เทวดาและ
สรรพสัตว์น้อยใหญ่ท่ี เก่ียวข้องกับพ่อ

จากน้ันพระสงฆ์ท่ี เรานิมนต์ไปโปรดพ่อ พ่อมีใบ
หน้าท่ียิ้มแย้มแจ่มใส ท่านจะลุกต้อนรับพระแต่พระ
ท่านบอกว่า ไม่เป็นไร วันน้ีมาเยี่ยมมาชวนสมาทาน
ศีล มาชวนสวดมนต์และมารับถวายผ้าไตร ตอนท่ี
พระสวดมนต์ พ่อก็สวดไปพร้อมกับพระ เป็นภาพท่ี
ฉันลืมไม่ลง พ่อน้อมเอาพระรัตนตรัยเป็นท่ีพึ่ งแล้ว
จิตพ่อผ่องแผ้วแล้วพระท่านสอนพ่อว่าอย่านอนเฉย
นะให้ภานาไปด้วยถ้าไม่เจ็บก็ภาวนา ถ้าเจ็บมากก็
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ภาวนาให้มากๆ หลังจากพระกลับไปแล้วฉันก็ยังคง
ให้พ่อปฏิบัติแบบน้ี

พ่อนอนรักษาตัวอยู่ ในห้องไอซียูนาน 2 เดือนกว่า
แล้ว จนคืนหน่ึงกลางเดือนเมษา มีสายโทรศัพท์แจ้ง
ว่าพ่อต้องย้ายมาอยู่ ห้องผู้ป่วยรวม ซึ่ งเราคิดว่าพ่อ
น่าจะดีขึ้นแล้ว หน้าตาพ่อสดใส มีรอยยิ้ม เหมือนคน
ไม่ป่วยเลย ใครผ่านเตียงพ่อก็จะทักว่าทําไมใบหน้า
ผ่องใสจัง คงได้กลับบ้านแล้วสินะ พ่อก็ยิ้มๆ

และแล้ววันท่ีเราไม่ได้รอคอยก็มาเยือนในวันท่ี 16
เมษายน เป็นวันท่ีร้อนมากพ่อตัวร้อนเหมือนมีไข้แต่
หน้าตายังยิ้มแย้ม เหมือนไม่ได้ป่วย ฉันรับช่วงเฝ้าไข้
พ่อตอนกลางคืน ฉันเอาผ้าชุบนํ้าเช็ดตัวพ่อท้ังคืน
แต่มีสิ่ งที่ ผิดปกติคืออาหารที่ ให้พ่อทางสายยางไม่
ยอมไหลแต่ตอนทดสอบไหลดีมากและเครื่ องช่วย
หายใจของพ่อขัดข้อง ฉันจึงเรียกพยาบาลให้ช่วยดู
พยาบาลจึงเปล่ียนเครื่ องช่วยหายใจให้พ่อ แล้วถาม
ว่าชอบแบบไหนกว่ากัน ระหว่างแบบอัตโนมัติกับก่ึง
อัตโนมัติ พ่อบอกอัตโนมัติหายใจสะดวกกว่า... แล้ว
พ่อก็เริ่มมีอาการชักเล็กน้อย ฉันจับตัวท่าน พ่อเริ่ม
ตัวเย็นลงเรื่ อยๆ ท้ังเหง่ือและเริ่มมีปัสสาวะออกมา
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ขณะน้ันฉันก็ชวนพ่อสวดมนต์ พร้อมกระซิบข้างหูว่า
“พ่อไม่ต้องห่วงอะไรนะคะ พ่อทําหน้าท่ีสมบูรณ์แล้ว
ทุกอย่างจากน้ี ขอให้พระรัตนตรัยได้นําทางให้พ่อ
ไปด” จนกระท่ังเวลา ตี 3 30นาที พ่อหายใจแผ่ว
จนหยุดน่ิงไปพี่พยาบาลว่ิงมาถามว่า ญาติโอเคไหม
ฉันบอกว่า โอเค พร้อมก้มลงกราบร่างไร้วิญญาณ
ของพ่อ

ฉันเรียกวินาทีท่ีพ่อจากไปเป็นวินาทีท่ียิ่ งใหญ่ เรา
พ่อลูกต่างทําหน้าที่ กันได้อย่างสมบูรณ์พ่อได้ เห็น
การลืมตามาดูโลกของฉันและฉันนําพาพ่อไปสู่ ภพ
ภูมิท่ี ดี พ่อให้บทเรียนท่ียิ่ งใหญ่แก่ฉันท้ังตอนมีชีวิต
อยู่และวินาทีท่ีเราต้องพลัดพรากจากกัน พ่อจากไป
เพื่ อเปล่ียนสถานะ เพื่ อเปล่ียนภพ เพื่ อทําหน้าท่ีใหม่
แทนหน้าท่ีเดิมท่ีสิ้นสุดลง แต่ความดีงามของพ่อไม่
ได้เลือนหายไปไหนเลย

หลังจากท่ีพ่อเสียไปเราไม่ร้องไห้เลย ในงานศพ
ของพ่อเราไม่แต่งชุดดําเราสวมใส่ชุดสีขาว ทุกอย่าง
ในงานศพพ่อเป็นสีขาวบริสุทธิ์ ฉันรักษาศีล 8 เพื่ อ
อุทิศให้พ่อแล้วหลังจากงานศพของพ่อฉันก็ลงมือทํา
งานจิตอาสามากขึ้ นทั้ งไปทําแนวกันไฟไปดับไฟป่า
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ไปทําความสะอาดถนนขึ้นดอยสุเทพ เก็บขยะ ปลูก
ต้นไม้ การทํางานเพื่ อส่วนรวม ทําให้ฉันเริ่มเข้าใจพ่อ
มากขึ้น คิดถึงพ่อทุกครั้ งและรู้ ว่าในร่างกายของฉัน
มีพ่ออยู่ ด้วยเกิน 80%

ณ ตรงน้ีในฐานะลูกท่ีพ่อให้กําเนิดแต่ลูกเป็นคน
ส่งพ่อเปล่ียนผ่านภพภูมิ ลูกคนน้ีไม่ได้คิดว่าพ่อได้
จากไปไหนเลย พ่อยังอยู่ กับลูกเสมอ คุณงามความดี
หร ื อแม ้ แต ่ ข ้ อผ ิ ดพลาดของพ่ อได ้ ส ั ่ งสอนและ
หล่อหลอมให้ลูกคนนี้ มีความแข็งแกร่งเติบโตเป็น
ทรัพยากรท่ีมีคุณภาพของโลกใบน้ี ฉันรู้สึกว่าเราพ่อ
ลูกจากกันเพียงกายภาพ แต่ร่องรอยแห่งความรัก
ความงดงามของการจากลายังคงมิอาจเลือนหายไป

ขอบพระคุณค่ะพ่อ

แบ่งปันเรื่องราวและภาพ โดย Aree Mui
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ขอบคุณ “ความเจ็บป่วยที่มาเยี่ยมเยือน”
เตรียมรับมือกับความกลัวตาย

เคยได้ยินว่า ไม่เจอกับตัว ไม่รู้สึกเห็นว่าจะจริงก็
คราวน้ีเอง!!!

ต้ังแต่ 3 ปีก่อน ดิฉันในวัยอายุ 35 ปี ไม่กินเหล้า
ไม่สูบบุหรี่ ออกกําลังกายบ้าง มีบริษัทเป็นของตัวเอง
ชีวิตดีมากๆ จนกระท่ังเม่ือประมาณ 2 สัปดาห์ก่อน

ดิฉันในวัย 39 ปี สถานะว่างงาน และตรวจสุขภาพ
ผลตรวจพบว่าร่างกายมีอวัยวะภายในที่ เสี ่ ยงเป็น
โรคมากมาย หลอดเลือดหัวใจไม่ปกติ 2 เส้น ตับแข็ง
ระบบย่อยอาหารเสื่ อม บลาๆๆๆๆๆ แทบไม่มีอะไร
ทํางานเป็นปกติเลย

โชคดีที่ ความเสื่ อมทั้ งหมดนี้ ยังไม่แสดงการเจ็บ
ป่วยออกมา ทันทีท่ี รู้ ว่าภายในร่างกายมีสภาพแย่
ขนาดนี ้ แล้ วก็ ใจหายและเย็นวาบไปทั ่ วแผ่นหลั ง
เหมือนว่าจะไม่ได้อยู่ กับโลกใบน้ี แม้ว่าตัวเองได้ฟัง
ธรรมปฏิบัติธรรมมาบ้าง

แต่พอถึ งเวลาแค่ เห็นว่ าความตายใกล้มากแล้ว
"ก็ช็อคเหมือนกัน"
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รู้สึกว่ายังไม่ได้ทําอะไรมากมาย ความคิดผุดขึ้นมา
เต็มไปหมด คิดถึงพ่อ พี่สาว สามี และอะไรท่ียังทํา
ไม่สําเร็จเลย

เมื่ อเรื่ องความตายใกล้ เข้ามาทําให้ เรานิ่ งคิดว่า
ต้องรีบทําสิ่ งท่ีควรทําจริงๆ และท้ิง ละ เลิก สิ่ งท่ีไร้
สาระมากมาย ท่ีเดิมอาจตัดยากเสียเหลือเกิน เช่น
ดูยูทูปช่องน้ันก่อนแล้วค่อยทํา หรือเด๋ียวออกไปซื้ อ
ของก่อนแล้วมาทํางาน

ดิฉันผลัดวันประกันพรุ่งน้อยลงหันมา ททท. (ทํา
ทันที)เพราะกลัวตาย ท่ีจริงเราเคยผ่าตัดหัวใจมา
ตอนอายุ 20 ต้นๆ ครั้ งน้ันพอผ่าตัดผ่านมาได้คิดว่า
ไม่กลัวตาย แท้จริงแล้วถูกตัวเองหลอกมาตลอด
ขอบคุณผลตรวจสุขภาพรอบน้ีท่ีทําให้ตาสว่าง รู้ ว่าท่ี
จริงยังกลัวตายอยู่ จะคิดยอมรับและค่อยๆ รับมือกับ
ความรู้สึกกลัวตายอย่างไรต่อ ต้องเตรียมทําอะไรท่ี
ไว้ให้คนอยู่ ไม่ลําบาก

เพื่ อให้วาระสุดท้ายจริงๆ เรามีความสงบไม่ต่ืน
ตระหนกเหมือนท่ีผ่านมาอีก บททดสอบครั้ งน้ี

"ยัง สอบตกอยู่ "
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และอีกไม่นาน .......ชีวิตย่อมมีบททดสอบแบบเข้ามา
อีกแน่นอน

เป็นกําลังใจให้เพื่ อนๆ ทุกคน ก้าวผ่านความกลัว
และเตรียมเผชิญความตายอย่างสงบ

แบ่งปันเรื่องโดย ต่าย กาญจวรรณ

แบ่งปันภาพประกอบโดย แอน ศิราณี
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เพราะมันคือชีวิต

หลังจากที่ ฉันได้นําสามี ไปรักษาอาการผื่ นและ
ชาตามผิวหนังมาแรมปี แต่อาการต่างๆ ก็ไม่ทุเลา น้ิว
ท่ีเคยหยิบจับสร้างครอบครัวมาค่อนชีวิต วันน้ีค่อยๆ
หดงอจนแข็งแทบหยิบจับอะไรไม่ได้ ซํ้ายังเกิดแผล
เน่าเป่ือยท่ีปลายน้ิว ใบหน้าท่ีเคยสดใสยิ้มทักทายผู้
คนที ่ เดิ นไปมากลายเป็นรอยขาวด่ างขอบมันจน
แดงกํ่า เรี่ยวแรงท่ีเคยมีมาวันน้ีกลับเหลือแค่พอพลิก
ตะแคงตัวไปมาคลายความเม่ือย เสียงครวญคราง
แหบๆ อันแสนเจ็บปวด คือสิ่ งท่ีฉันต้องพบเจอทุกวัน

การเจ็บป่วยลักษณะนี้ฉันไม่เคยเจอมาก่อนแต่พอ
เดาว่าเป็นโรคเดียวกันกับชายคนหนึ่ งในหมู่บ้านที่
พวกเราเคยอยู่ ก่อนน้ี ครั้ งน้ันหลังจากท่ีชาวบ้าน
ทราบข่าว พวกเขาก็รวมตัวกันขับไล่ชายคนน้ันออก
นอกหมู่บ้านจนเสียชีวิตในท่ีสุด “เราต้องเข้มแข็ง!”
คือสิ่ งท่ีฉันบอกกับตัวเอง ฉันตัดสินใจพยุงร่างสามีท่ี
บอบชํ้าผอมแห้งซีดแข็งดังท่อนหิน ขึ้นบนเตียงใน
ห้องนอนท่ีเตรียมไว้ แล้วรีบปิดรูเข้าออกทุกช่องทาง
ท่ีอาจมองเห็นได้จากด้านนอกหวังเพียงว่าสักวันหน่ึง
เมื่ อถึงเวลาเขาคงตายไปเองแต่โชคชะตากลับไม่เป็น
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ดั ่ งที ่ เราหวั งเมื่ อฉันได้ ร ับข่ าวทางโทรศัพท์ จาก
ลูกสาวว่า ลูกชายคนสุดท้องท่ีทํางานในตัวเมืองถูก
รถชนนอนหมดสติ ท ี ่ โ รงพยาบาลหลั งส ิ ้ น เส ี ยง
โทรศัพท์ หัวใจท่ีเข้มแข็งยอมอดทนกัดฟันสู้ เพื่ อ
ครอบครัวมาทั้ งชีวิตไม่เหลือแม้แต่จะพยุงร่างให้ลุก
ยืนได้อีกครั้ ง ร่างอันเหน็ดเหน่ือยจากการตรากตรํา
ทํ างานหนักค่อยๆทรุ ดลงและแน่นิ ่ งกับพื้ นเหลือ
เพียงลมหายใจเข้าออก พร้อมใบหน้าท่ีเปียกชุ่มไป
ด้วยคราบนํ้าตาแห่งความรู้สึก จะไปต่ออย่างไรเม่ือ
ลูกชายยังนอนไม่ได้สติท่ีโรงพยาบาล แล้วสามีท่ีบ้าน
ใครจะมาดูแลให้ ฉันเหม่อมองไปเห็นรูปครอบครัว
ติดอยู่ข้างฝา ซึ่ งตอนน้ีสองคนในรูปใบน้ันยังต้องการ
กําลังใจจากฉัน

เช้าตรู ่ ฉันตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากน้อง
สาวให้มาดูแลสามีแทนท่ีบ้านสัก 2-3 วัน แต่มันก็
เป็นดั่ งที ่ ฉันคิดเมื่ อน้องสาวมาพบกับสามีของฉัน
ใบหน้าและความรู้สึกของเธอไม่เหมือนเดิม แต่ก็ไม่มี
ทางเลือก ฉันน่ังรถลประจําทางไปยังโรงพยาบาลใน
จังหวัด เม่ือถึงก็พบกับร่างของลูกชายท่ีนอนอยู่ ใน
ห้องสี ่ เหลี ่ ยมรอบตัวมีสายยางและท่อขนาดน้อย
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ใหญ่นับสิบต่อเข้าออก ฉันทําได้เพียงเหม่อมอง
พร้อมใช้ปลายน้ิวเคาะกระจกเบาๆ เพื่ อบอกให้ลูกรู้
ว่าแม่มาถึงแล้ว

สามวันหลังจากนั้นลูกสาวของฉันก็มาถึงเขาอาสา
มาเฝ้าน้องแทน และบอกให้ฉันกลับมาดูแลพ่อท่ีบ้าน
แต่เมื่ อกลับถึงหมู่บ้านฉันก็เห็นชาวบ้านเริ่มเปลี่ ยน
ไปเวลาท่ีฉันเดินผ่าน เขาต่างพากันอุ้มลูกรีบเดินเข้า
ประตูบ้านทันที เพื่ อนบ้านท่ีเคยไปมาหาสู่ กันได้ใน
ยามที่ ลําบากบัดนี้ ไม่มีแม้แต่การพูดคุยถามไถ่ เมื่ อ
มาถึงบ้านฉันรีบปิดประตูที่ เปิดทิ้ งไว้บอกตัวเองว่า
ต่อไปนี้ ถ้าไม่จําเป็นฉันจะไม่เปิดมันอีกนับจากวันนั้น
ฉันเลือกที่ จะอยู ่ บ้านดูแลสามีอย่างเดียวและเลิก
ออกไปรับจ้างอีก ส่วนลูกชายตอนน้ีออกมาพักพื้ นท่ี
บ้านญาติในตัวเมืองแต่ก็ยังไม่รู้สึกตัว ลูกสาวจึง
ลาออกจากการทํางานประจํา มาดูแลน้องชายให้

“มีใครอยู่ ไหมครับพี่ๆ มีใครอยู่ ไหมหมอมาเท่ียวหา”
เสียงผู้ ชายที่ ไม่คุ้ นเคยพูดเป็นภาษาไทยฟังแล้วไม่
ค่อยชัด ฉันจึงเงียบ

ก๊อกๆ เสียงเคาะประตูหน้าบ้าน พร้อมนํ้าเสียงภาษา
ท้องถ่ินบอกให้ฉันช่วยเปิดประตูหน่อย ฉันรีบเอา
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ผ้าคลุมร่างสามีท่ีนอนอยู่แล้วค่อยๆ แง้มบานประตู
ออกก็พบกับผู ้ คนจํ านวนมากท่ าทางเป็นมิตรมา
พร้อมกับคนในหมู่บ้าน 2-3 คน

“หมอแมนเองนะมีคนบอกว่ าสามีของพี ่ ป ่ วยมา
หลายปีแล้วแต่ยังไม่ เคยไปรักษาหมอเลยมาเยี่ ยม
ครับ ” เสียงชายหนุ่มตัวใหญ่ บอกกับฉัน

“ไม่มีค่ะ สามีสบายดี ไม่มีใครป่วย” ฉันรีบบอกแล้ว
ค่อยเอ้ือมมือจะปิดประตู

“ไม่เป็นไรครับพี่ผมขอดูเฉยๆนะ แค่อยากรู้ ว่าสามีพี่
เป็นอะไรจะได้ช่วยกันหาทางรักษา” ชายหนุ่มผู้ น้ัน
ไม่ยอมยังคะยั้นคะยออีก ฉันจะทํายังไงต่อดี

“ให้พวกเราเข้าไปนะ เราสัญญาว่าจะไม่ทําอะไรถ้า
พี่ ไม่อนุญาต” เสียงหญิงวัยใกล้เกษียณท่ีแนะนําตัว
เองว่า อยู่ โรงพยาบาลแม่จันเอ่ยขึ้นพร้อมส่งสายตา
อ้อนวอนมาท่ีฉัน

เมื่ อเห็นว่าไม่มีทางเลี่ ยงแล้วฉันจึงแง้มประตูที่
เคยปิดไว้อย่างสนิทออกอีกครั้ ง เขาจัดการกับสามี
ของฉันอย่างไม่เคยมีใครทํามาก่อน พวกเขาบอกว่า
สามีของฉันเป็นโรคท่ีรักษาได้ เขาแนะนําให้ฉันทํา
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นํ้าเกลือสําหรับแช่มือ และแซ่เท้าให้สามีก่อนกลับ
เขาบอกว่าถ้าหากฉันและสามีพร้อมให้แจ้งไปได้เลย
เขาจะส่งรถมารับ จากน้ันอีกราว 10 วัน มีเจ้าหน้าท่ี
นํารถมารับฉันเขาช่วยกันยกสามีของฉันขึ้ นเตียง
แล้วยกขึ้นท้ายรถ เม่ือมาถึงโรงพยาบาลเขาดูแลฉัน
และสามีดีมากเขาให้กําลังใจฉันบอกว่าอาการของ
สามีฉันดีขึ ้ นมากแล้วฉันเห็นสามียิ ้ มจากที่ ไม่ เคย
เห็นมาเกือบ 10 ปี เม่ืออาการดีขึ้นเขาก็พาเรามาส่ง
ท่ีบ้าน เขาสอนเรื่ องการล้างแผลให้สามีเรื่ องการกิน
ยาและการทําความสะอาดบ้าน

วันน้ี ครบ 10 เดือน ท่ีสามีฉันได้ทานยา หมอพวก
น้ันเขากลับมาเยี่ยมฉันท่ีบ้าน พวกเขาบอกกับฉันว่า
ดูแลสามีได้ดีมาก เขาใกล้หายแล้วอาจจะลุกเดินได้
อีกครั้ ง หลังสิ้นเสียงสามีฉันยิ้มเขาค่อยพยุงสามีฉัน
ลุกขึ้นยืน พยายามจะก้าวเท้าจนแทบล้มอยู่หลายหน
หมอบอกว่าใจเย็นๆก่อน ตอนน้ียังเดินไม่ได้แต่ถ้าเรา
ช่วยกันฝึกบ่อยๆ จะเดินได้เขาดีใจมากจนกล้ันนํ้าตา
แทบไม่อยู่ ท่ีสําคัญวันน้ีมีเพื่ อนบ้านในละแวกใกล้
เคียงมาเยี่ยมด้วย เขาบอกให้ฉันออกไปข้างนอกบ้าง
ฉันเลยออกไปหาเพื่ อนๆท่ีเคยคุยกันท่ีศาลา เขาไม่
รังเกียจฉันอีกแล้ว ฉันสามารถน่ังคุยกับพวกเขาได้
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เขาบอกว่าวันหลังถ้าคนจ้างไปเก็บชาเขาจะมาเรียก
ให้ไปด้วยกัน เขาให้ฉันอุ้มเด็กตัวเล็กๆด้วยฉันจํา
ไม่ได้หรอกว่า หมอชื่ ออะไร พวกเขาเป็นใครแต่ฉัน
อยากบอกเขาให้รู้ ว่าฉันขอบคุณพวกเขามากแม้วันนี้
ลูกชายของฉันจะจากไปแล้ว แต่เม่ือมันเป็นเช่นน้ีเรา
ต้องสู้ ต่อไปจนกว่าวันน้ันจะมาถึง

แบ่งปันเรื่ องและภาพโดย คุณอรรถพล โพธิป้อม

รพ.สต.บ้านสันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
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“ขอบคุณทุกทุกข์อย่างของเธอ”

๐ ขอให้ทุกทุกข์วันได้หันห่าง
ขอให้ทุกทุกข์อย่างเห็นทางใหม่
ขอให้ทุกทุกข์ครั้ งฟังเสียงใจ
ขอให้ทุกทุกข์ได้ผ่อนหนักเบา

๐ ขอให้ทุกทุกข์คราวได้เรียนรู้
ขอให้ทุกทุกข์ดูอย่างไม่เขลา
ขอให้ทุกทุกข์ทนได้บรรเทา
ขอให้รู้ทุกข์เศร้าฉันยังฟัง

๐ ทุกความทุกข์เหน่ือยล้าหากบรรทุก
ยากจะลุกหากแบกทุกใส่หลัง

ทุกความทุกข์กรีดก้องร้องเสียงดัง
ฉันจะมารับฟังทุกข์ของเธอ

๐ ขอให้ทุกทุกทุกข์เธอสลาย
ขอให้ทุกข์เธอคลายทุกข์เสมอ
ขอให้ทุกทุกทุกข์ท่ี เธอเจอ
มีฉันยังรอเธอเม่ือทุกข์ใจ

บทกวีนี้มีที่มาจากเรื่ องราวของลูกค้าที่คุ้นเคยกัน
มานานหลายปีฉันเอ่ยปากถามเธอว่า
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A : ช่วงน้ีเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม

B: ไม่ค่อยดีค่ะ พ่อไม่สบาย

เสียงบอกเล่าแตกต่างจากนํ้าเสียงที่ คุยกันก่อน
หน้านี้ อย่างสิ ้ นเชิงฟังแค่ เสียงก็รับรู ้ แล้วว่ าปลาย
สายทุกข์แค่ไหน เธอค่อยๆเล่าว่า คุณพ่อป่วยเป็น
มะเร็งตับมาต้ังแต่ปีท่ีแล้วเริ่มเข้าสู่ช่วงสุดท้ายโดยท่ี
ลูกๆทุกคนรับรู้ และตัดสินใจว่าจะรักษาตามอาการ
ไม่ทําคีโม แต่มีเพียงคนเดียวท่ีไม่รู้ ก็คือตัวคุณพ่อน่ัน
เอง ลูกๆไม่อยากพ่อกังวลเน่ืองจากอายุมากแล้วแต่
ละคนจึงเก็บความลับของผู้ป่วยด้วยความรักอย่าง
ห่วงใย ช่วงน้ีอาการของพ่อทรุดหนักขึ้น เธอยิ่ งทุกข์
และกังวลมากขึ้น ความไม่สบายใจท่ีอัดอ้ัน ทุกข์ท่ี ล้น
อยู่ ในใจทําให้เรื่ องราวไหลออกมาเป็นสายนํ้าพร้อม
กับเสียงสะอ้ืน

ความรักเมื่ อเห็นบุคคลอันเป็นที่ รักทรมานแต่ไม่
สามารถช่วยเหลืออะไรได้ก็ เป็นความเจ็บปวดของ
คนท่ีรับรู้ เธอเล่าไปร้องไห้ไปพอรู้สึกตัวว่าเล่านอก
เหนือจากเรื่ องงานก็พยายามปรับใจปรับคําให้กลับ
มาปกติแต่ในเมื่ อทุกข์ยังไม่คลายเธอก็ยังไม่สามารถ
วางสายแต่ได้ระบายไปเรื่ อยๆ
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ตลอดเวลาฉันเป็นเพียงผู้ ฟังแสดงตนด้วยเสียงให้
เธอรู้ ว่ายังรับฟังอยู่ รับรู้และไม่ได้หายไปไหน

เมื่ อครั้ งเธอหยุดพูดเลยอยากให้ เธอทบทวนตัว
เองบ้างจึงถามไปเพียงว่า “แล้วช่วงน้ี รู้สึกอย่างไร”
เรื่ องเล่าและนํ้าตาก็มาอีกรอบ ดีใจท่ีได้รับฟังและ
อยู ่ เคี ยงข้ างเพื่ อนร่วมโลกที ่ มีประสบการณ์ดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายก่อน

ฉันไม่อาจพูดว่าเข้าใจ อดทน ไม่เป็นไร โดยแท้
จริงแล้วฉันไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้เลย เพราะ
สิ่ งท่ี เธอเจอฉันยังไม่พบเจอ จึงวางตนให้รู้ ว่ายังมีฉัน
ที่พร้อมรับฟังเอ่ยปากแสดงความห่วงใยและบอกให้
เธอดูแลตัวเอง

และฝากบทกวีน้ีมาให้เธอ ผู้ดูแล

แบ่งปันบทกวีและเรื่องราวโดย ว่าวบุหลัน

แบ่งปันภาพประกอบโดย Ekkapop Sittiwantana
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“พ่อของฉัน”
การดูแลด้วยรักและรักษา

แบบประคับประคอง

ในบ้านสีเขียวแห่งหนึ่ งในจังหวัดฉะเชิงเทราเกิด
เรื่ องสะเทือนใจขึ้นย้อนไปเม่ือต้นปีพ.ศ.2559 พ่อซึ่ ง
มีอายุถึง 88 ปี ได้มีอาการถ่ายกะปริดกะปรอยปวด
ท้องเป็นๆหายๆ ลูกๆจึงพาไปรักษา ตรวจพบว่าเป็น
มะเร็งลําไส้ในระยะ 4 มีการกระจายตัวของเซลล์
มะเร็งไปยังอวัยวะอ่ืนๆ

เม่ือได้ยิน นํ้าตาแห่งความเสียใจก็พรั่ งพรูออกมา
ซึ่ งแพทย์แจ้งว่า แผนการรักษามีท้ังการผ่าตัดและให้
เคมีบําบัดและคุณพ่อมีโรคถุงลมโป่งพอง ต่อมลูก
หมากโตอาจจะทําให้พ่อต้านทานการรักษาไม่ไหว

ครอบครัวจึงตัดสินใจกับแพทย์ผู้ รักษาว่าเราจะ
ร่วมกันรักษาแบบประคับประคองและขอกลับมา
รักษาท่ีโรงพยาบาลใกล้บ้าน ซึ่ งพวกเราไม่ได้แจ้งผล
การตรวจน้ีให้พ่อรับทราบ เพราะคิดว่าจะเป็นผลดี
ต่อพ่อ ลูกๆได้สอบถามคุณหมอว่าพ่อจะอยู่ ได้นาน
เท่าไร คุณหมอตอบว่า อยู่ ท่ีสภาพร่างกายและจิตใจ
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย
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เม่ือพาพ่อกลับถึงบ้าน พ่อถามว่า หมอเขาว่าพ่อ
เป็นอะไร ลูกๆก็ตอบพ่อไปว่า หมอบอกว่าลําไส้
อักเสบต้องรับประทานยา พ่อฟังพร้อมกับบ่นๆ ออก
มาว่ าลํ าไส้มันอักเสบบ่อยขนาดนี้ ต้องตัดทิ ้ งแล้ว
ลูกๆหลานๆต่างให้กํ าลั งใจและพูดคุยกับพ่อถาม
สิ่ งท่ีทุกข์ใจและถามความต้องการของพ่อ

พ่อสามารถใช้ชีวิตอยู ่ กับอาการป่วยได้ เรื่ อยมา
จนผ่านมาได้ประมาณ 2 เดือน พ่อมีอาการปวดท้อง
ท้องเสียถ่ ายเหลวตลอดและมีอาการอาเจียนร่วม
ด้วย ดูท่าทางพ่อเริ่มอ่อนเพลียจึงพาพ่อมาท่ีโรง
พยาบาล แพทย์ให้นอนรักษาตัวท่ี น่ี อาการปวดท้อง
และถ่ายเหลวที่ เกิดจากมะเร็งลําไส้ยังมีอยู ่ เหมือน
เดิม แพทย์รักษาพ่อจนอาการอาเจียนดีขึ้น ไม่มีไข้
ดูสีหน้าสดชื่ นมากขึ้น จึงแนะนําให้พ่อกลับมาพักฟื้ น
ท่ีบ้าน พ่อก็บ่นว่าโรคน้ี หมอไม่มียารักษาให้หายหรือ
ลูกๆตอบว่า มียาท่ีหมอให้พ่อมารับประทานอยู่ จ้า
หมอแนะว่า พ่อต้องรับประทานจําพวก ปลา ไข่ ผัก
ผลไม้ หลีกเล่ียงเน้ือสัตว์เพราะเน้ือสัตว์ย่อยยาก
อาหารรสจืด หลีกเล่ียงอาหารรสจัดจะทําให้ลําไส้
อักเสบพ่อสวนทันทีว่าทุกวันนี้อาหารที่ กินก็มีแต่ จืด
แล้วท้ังน้ัน ถ้าอาหารไม่มีรสชาติ ก็ไม่ค่อยอยากกิน
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มันไม่อร่อย ลูกๆก็พูดกับพ่อว่าเข้าใจและพูดปลอบ
ใจให้กําลังใจและถามถึงอาหารท่ีพ่ออยากทาน

พ่อบอกว่าแต่ละวันถ่ายบ่อยมากวันละ 8-9 ครั้ ง
กลางคืนก็ถ่าย 7-8 ครั้ ง ถ่ายบ่อยจนพ่อเกิดความ
รําคาญ วันต่อมาพ่อก็ปวดท้องอาเจียนมากจึงได้พา
พ่อมาโรงพยาบาลอีก แพทย์ได้ส่งตัวพ่อไปรักษาท่ี
โรงพยาบาลจังหวัด พ่อมีอาการอ่อนแรงพูดน้อยเม่ือ
ได้นอนรักษาตัว ก็อาการดีขึ้น แพทย์ก็ให้กลับบ้าน

พ่อมานอนโรงพยาบาลบ่อยมากพ่อถามว่า บอก
พ่อมาตรงๆว่าพ่อเป็นมะเร็งใช่ป่ะ ลูกๆก็โกหกพ่อว่า
ไม่ใช่ เป็นลําไส้อักเสบ พ่อก็พูดว่า อักเสบก็อักเสบ
พ่อบ่นว่าทรมานกินอะไรไป มันก็ถ่ายออกหมด
(พ่อบ่นตายก็ไม่ตาย เบื่ อจัง ทรมาน) ลูกๆได้แต่
ปลอบใจว่าเด๋ียวมันก็หาย พ่อตอบทันท่ีว่าพ่อเป็น
แบบน้ีมาหลายปีละเม่ือไรจะหาย (พ่อบ่นตายเม่ือไร
ล่ะ มันถึงจะหายโรคบ้าๆ) มีใครเป็นเหมือนพ่อไหม
ลูกๆก็บอกว่ามี พ่อก็จะเงียบไปแต่เวลาเจ็บปวดพ่อ
จะบ่นให้ฟังถึง อาการความเจ็บปวดท่ีเป็น

การดู แลรั กษาพ่อที ่ เป ็นมะเร็ งมันอึ ดอั ดและ
ลําบากใจที่ ต้องปิดบังโรคไม่ให้พ่อรู้ ว่าพ่อเป็นมะเร็ง
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ลูกๆคอยให้กําลังใจ น่ังกินข้าวกับพ่อพูดคุยเรื่ องท่ี
สนุกๆ ให้มีเสียงหัวเราะพอได้ลืมการเจ็บป่วยได้
ระยะหน่ึง

เช้าวันหน่ึงมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดคือ พ่อเดินไป
หน้าบ้าน เกิดอุบัติเหตุ เดินสะดุดผ้าเช็ดเท้าล้ม
ศีรษะฟาดพื้ นสลบ เห็นเลือดพ่อบนพื้ น นํ้าตาไหล
รีบนําพ่อส่งโรงพยาบาล พยาบาลได้ทําแผลท่ีแขน
หน้าผาก เย็บแผลท่ีปาก พ่อพูดฟังไม่รู้ เรื่ องมี
ปากเบี้ยวเล็กน้อย แพทย์จึงส่งตัวไปรักษาต่อท่ีโรง
พยาบาลจังหวัด ได้เอ็กซเรย์สมองพบเส้นเลือดใน
สมองตีบ แพทย์ให้กลับมารักษาตัวต่อท่ีโรงพยาบาล
ใกล้บ้าน พ่อบอก อยากกลับบ้าน แพทย์ให้พ่อกลับ
มาพักรักษาตัวท่ีบ้าน

กลับมาอยู่บ้านไม่นานพ่อมีไข้สูง ทานอาหารได้
น้อยจึงพาพ่อมาโรงพยาบาล แพทย์ให้พ่อนอนรักษา
ตัวท่ีโรงพยาบาลครั้ งน้ี อาการเริ่มทรุดด้วยโรคมะเร็ง
ถุงลมโป่งพอง ต่อมลูกหมากโต ความดันโลหิตขึ้นๆ
ลงๆ ประมาณ5 ทุ่มได้รับโทรศัพท์จากหลานท่ีเฝ้า
บอกว่า พ่ออาการไม่ดีให้มาโรงพยาบาลด่วน แพทย์
เรียกลูกๆไปฟังเรื่ องการรักษาอาการพ่อ แพทย์แจ้ง
ว่า ให้ทําใจ จะรักษาตามอาการ ลูกๆก็รับทราบ
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ความรู้สึกตอนนั้ นมันบอกไม่ถูกความเสียใจเริ่ ม
มาลูกจะสูญเสียร่มโพธิ ์ ร ่มไทรจริ งแล้ วหรือรู ้ ส ึ ก
สับสน วุ่นวายใจ พอเวลา 6 โมงเช้า พ่อเริ่มมีอาการ
ดีขึ้น พ่อนอนโรงพยาบาลได้ 4 วัน แพทย์ก็ให้กลับ
บ้าน พ่อพูดคุยดีบ้าง อารมณ์เสียบ้าง โวยวายบ้าง
ตามอาการของโรค พ่อเดินไม่ได้ เริ่มเป็นผู้ป่วยติด
เตียงและเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายรักษาแบบประคับ
ประคอง

ลูกๆ ต้องดูแลพ่อเป็นพิเศษมากขึ้น เวลาเช้า-เย็น
จะทําความสะอาดร่างกาย เช็ดหน้า เช็ดปาก เช็ดตัว
เปล่ียนผ้าอ้อม เปล่ียนผ้าปูเตียง ป้อนอาหาร 3 ม้ือ
ป้อนนํ้า/นม ทุก2 ชม. ปกติพ่อจะใส่บาตรพระตอน
เช้าเป็นประจํา พอพ่อป่วยก็ไม่ค่อยได้ใส่บาตร ลูกจึง
นิมนต์พระมาให้พ่อได้ใส่บาตรในตอนเช้า

พ่อคุยกับพระว่า ฉันป่วย แย่เลยไม่ได้ไปใส่บาตร
ท่าน พระตอบว่า ไม่เป็นไร เด๋ียวจะเข้ามาให้ใส่บาตร
ในบ้านก็ได้ พ่อยิ้มและยกมือไหว้พระ นํ้าตาลูกๆ ไหล
ได้กอดพ่อ กํามือพ่อและพูดว่าทําใจดีๆ ไม่นานก็หาย
ป่วยจ้า พ่อยิ้มและพูดตามว่า ไม่นานก็หายป่วยๆ
เห็นพ่อยิ้มแบบมีความสุขลูกๆ ก็มีความสุข
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แต่ลึกๆในใจรู ้ สึกแน่นในอกสงสารพ่อไม่รู ้ ว่ าจะ
ช่วยพ่ออย่างไร เวลาพ่อปวดก็จะฉีดยาให้ พ่อจึงนอน
หลับ

มีอยู่ วันหน่ึงพ่อเรียกให้ลูกๆไปหาและพูดว่า เม่ือ
คืนพ่อหลับๆต่ืนๆมีคนแห่มาบอกว่า ให้เตรียมตัวนะ
เด๋ียวจะมารับล่ะ ลูกๆ บอกว่า ใครจะมารับ ฝันคือฝัน
พูดเล่นกับพ่อว่า ถ้าเขามาอีก บอกเขานะว่า ไม่ไปแต่
ให้เอาเงินทองมาให้มากๆละกัน พ่อหัวเราะเบาๆว่า
เด๋ียวเขามา จะบอกเขาให้นะ พ่อพูดอีกว่า จําไว้นะ
พ่อจะไปวันท่ีพ่อเกิดนะ ลูกๆ ถามว่า พ่อจะไปไหน
พ่อบอกว่าเสบียงหมด ก็ต้องไป

พอเข้าเดือนท่ี 4 พ่อเริ่มทรุด ทานอาหารและอ่ืนๆ
ได้น้อยลงไม่พูดไม่คุย ลูกๆเริ่มใจไม่ดีมองเห็นพ่อก็
ใจหาย ลูกๆจะป้อนนํ้า/นมทุก 30 นาที พออาทิตย์
สุดท้ายพ่อก็เริ่มทรุดมากขึ้น ไม่พูดไม่ทานอาหาร
นํ้า/นมใดๆท้ังสิ้น เห็นพ่อนอนน่ิงไม่รับประทานอะไร
ในใจลูกๆรู้ ว่า ทุกเวลาทุกนาทีน้ีมีค่าเหลือเกิน ลูกน่ัง
คุยกันและคิดว่าบุญกุศลที่พ่อเคยสร้างสะสมบุญได้
ช่วยเหลือผู้ อ่ืนพ่อคงไปสวรรค์ แต่เม่ือความจริงท่ีจะ
สูญเสียมาถึง ลูกๆก็รับไม่ได้ การสูญเสียเป็นธรรมดา
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ที ่ ม ี ความโศกเศร ้ า เส ี ย ใจถ ้ า ไม ่ ม ี หล ั กธรรมใน
พระพุทธศาสนามาเป็นเครื่ องเตือนใจ เตือนสติให้
มองเห็นสัจธรรมของมนุษย์ตามที่ เคยฟังพระท่านว่า
มีการเกิดขึ้น ต้ังอยู่ และดับไป เป็นธรรมดา จึงทําให้
ใจสงบมีสติ เกิ ดปัญญาในแก้ปัญหาต่ างๆได้ และ
ดําเนินชีวิตต่อได้เป็นปกติอย่างดี

คุณพ่อของลูกๆได้จากไปอย่างสงบ จากวันน้ันถึง
วันน้ี คุณพ่อยังอยู่ ในใจลูกๆตลอดมา นึกถึงคุณงาม
ความดีท่ีคุณพ่อได้ทําบุญกุศลท่ีคุณพ่อเคยสร้าง การ
ช่วยเหลือผู้ อื่ นซึ่ งเป็นแบบอย่างให้ลูกๆได้ปฏิบั ติ
ตาม ในการใช้ชีวิต

แบ่งปันเรื่องและภาพโดยนฤมล กุศลศิลป์
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ขอบคุณเสียงเพลง...ดูแลเตี่ย

Dear diary,

หลังจากเต่ียเข้าสู่สเตจของผู้ป่วยสมองจนสื่ อสารกัน
แทบไม่รู้ เรื่ อง จนเริ่มทําใจกันไปทุกวัน

วันนี้หลังจากเตี่ ยพยายามพูดอะไรหลายอย่างแต่
ไม่สามารถพูดเป็นประโยคได้ สุดท้ายเม่ือสื่ อสารกัน
ไม่ รู ้ เร ื่ องเลยตัดสินใจเปิดเพลงลูกกรุ งเก่ าๆจาก
youtube ให้ฟัง

จะด้วยความเป็นนักร้องเก่าหรือมหัศจรรย์แห่ง
ดนตรีก็ไม่ทราบได้ เพียงแค่อินโทรเพลงรักข้ามขอบ
ฟ้าขึ้น เต่ียจากท่ีพูดไม่รู้ เรื่ องยกมือขึ้นมาปรบอย่าง
ชอบใจพร้อมร้องเพลงได้อย่างตรงจั งหวะแถมลูก
เอ้ือนลูกคอยังอยู่ครบ !

ถึงขั้ นต้องไปเอาลําโพงบลูทูธมาเปิดพร้อมเรียก
แม่ท่ีนอนกลางวันอยู่ ให้ลุกมาร้องเป็นลูกคู่ ให้กระหึ่ม
กันไป

แต่ ด้ วยอาการทางสมองทํ าให้ เตี ่ ยเกิ ดอาการ
สะอึกถ่ีๆเป็นระยะๆ พอมีอาการผมจึงพยายามจะ
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ให้หยุดแต่นักร้องก็ยังยืนยันจะร้องต่อและร้องต่อ
เน่ือง จนสถานการณ์มาพีคสุดตอนเพลงผู้ชนะสิบทิศ
เวอร์ชั่น ชรินทร์ นันทนาคร ท่ีเป็นเพลงโปรดดังขึ้น
มาอาการสะอึกยิ่ งถี่ รัวจนแม่ต้องรีบหานํ้ามาให้กิน
แต่เต่ียก็ยังไม่ย่อท้อ

คล้าย...เจ็บใจคนรักโดนรังแก จะไปเผาเมืองแปร
ให้มันวอดวายให้ได้ ไอ้เราฟังอยู่ ไกลๆ ได้แต่คิดในใจ
ว่าถ้าใจขาดขณะตีเมืองแปร ในฐานะคนเปิดเพลง
กูตกนรกแน่ๆ แต่จะปิดเพลงก็ดูจะใจร้ายไปหน่อย
สุดท้ ายเลยต้ องหาเพลงที ่ ใช้ กระบั งลมน้อยๆลง
หน่อยก็ดูนักร้องจะcooldown ลงมาได้หน่อย

อย่างน้อยหวังว่าดนตรีบําบัดคงทําให้เย็นนี้ เจริญ
อาหารขึ ้ นบ้ างถื อเป็นสี ส ันของการดูแลคนป่ วย
ประจําวันน้ีไป

ปล. ระหว่างเขียนบันทึกก็ได้ยินเสียงแม่ร้องแว่วๆ
“เธออยู่ ไหน”พร้อมเสียงเต่ียตอบกลับ“ฉันอยู่นี่ ท่ี รัก
จ๋าาา” และสะอึกแรงๆอีกหน่ึงที^^”

แบ่งปันเรื่องโดย ริมนํ้าท่าพระจันทร์

แบ่งปันภาพโดย Bravo records
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ด้วยความรักของฉัน

หมอโทรมาเม่ือ 10 นาทีท่ีแล้วกล่าวว่าอาการของ
แม่ ไม่ค่อยจะสู ้ ดีหากจะยื้ อเอาไว้ก็ รั งแต่จะทํ าให้
ทรมานคนป่วย ตัวฉันอยู่พัทยาจึงได้ร้องขอคุณหมอ
ให้ช่วยยื้ อชีวิตเอาไว้เท่าท่ีจะทําได้ เพื่ อจะขอลางาน
ไปพบแม่...ขอให้เราได้เจอกันอีก

ขอให้ แม่ อาการดี ข ึ ้ นจะได้ มาร้ องเพลงให้ฟั ง
มาพูดเล่นกัน มาดูฉันต่อขนตา ทาเล็บสวย แม่สู้ๆ นะ
ฉันจะรีบไป

มันยากมากที ่ จะจัดเสื้ อผ้ าไปกรุ งเทพฯครั ้ งนี ้
ฉันควรจะจัดชุดดําหรือชุดสีๆหากแม่ฮึดขึ้นมา แม่จะ
ได้เห็นสีสันสดใส บอกตรงๆฉันไม่อยากรับความจริง
แล้วยาท่ีหมอให้ ทําให้ฉันผ่อนคลายและง่วงนอน
ตลอดมันกลับสวนทางกับจิตใจที่ รู ้ สึกไม่ค่อยดีนัก
ตอนน้ีฉันสับสนและงุนงงไปหมด

พอฉันเดินทางมาถึงโรงพยาบาลก็ เจอเครื่ องมือ
แพทย์เต็มตัวแม่ไปหมดท้ังสองข้างเตียง หมอบอกว่า
แม่ความดันตํ่า ฉีดยาไปรอบท่ี 2 แล้วแต่ความดันยัง
ขึ้นมาไม่เยอะพร้อมกับมีอาการปอดติดเชื้ อ หัวใจ
อาจหยุดเต้นได้ตลอด
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เราคุยกันในครอบครัวแล้วหากเป็นสภาพเช่นนั้น
จะปล่อยให้แม่นิทราอย่างสงบ แต่ตอนน้ีแม่ยังอยู่
หัวใจยังเต้นยังหายใจอยู่ เราจะไม่ท้อ แต่จะไม่
ทรมานแม่

วินาทีท่ีหมอพยาบาลว่ิงกรูมาท่ีเตียงแม่ พร้อมกับ
บอกให้ญาติออกไปก่อนน้ัน มันเป็นสัญญาณท่ีทํา
ให้ฉันรู้ ว่าถึงเวลาท่ีแม่และฉันต้องจากลา

หลังจากน้ัน...หมอได้เรียกมาคุยว่า จะป๊ัมหัวใจให้
ฉันกับพี่ชายคุยกันแล้วว่า ให้แม่ไปสบายเพราะท่าน
เหน่ือยมามากแล้ว

แล้ว...แม่ก็จากไปในเวลา 16.16 น. ของวันท่ี 17
พฤศจิกายน 2563 อย่างสงบ

แบ่งปันเรื่องและภาพ โดยนพวรรณ ช้างแก้ว
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มุมมองและแง่คิดจากการเป็น
ผู้ดูแลคุณแม่

เป็นเพื่ อนกันมาดูแลกันและกันมา ต้ังแต่คุณแม่
ยังแข็งแรง ตัวเรายังไม่โตเป็นผู้ใหญ่ น่ังรถเมล์ไป
ช้อปป้ิงด้วยกันทุกวันอาทิตย์ ทะเลาะ งอนกันบ้าง
ไม่พอใจกันบ้างตามประสาคนใกล้ตัว แต่มีปัญหาก็
ไม่เคยท้ิงกัน เม่ือคุณแม่อายุมากขึ้นสุขภาพทรุด
โทรมลงมากขึ้นการดูแลจึงยากขึ้นเรื่ อยๆ เพราะมี
รายละเอียดของชีวิตเยอะ ร่างกายท่านบอบบางมาก
ด้ือมาก พูดยากขั้นสูงสุด

จนกระท่ังร่างกายทรุดโทรมลงมาเรื่ อยๆ ความด้ือ
ความพูดยากก็ค่อยๆหายไปเปลี ่ ยนเป็นไม่พูดกับ
นานๆพูดทีเหมือนแจกรางวัล ถามก็ตอบบ้าง ไม่ตอบ
บ้าง ช่วงหลังท่านมักส่ายหัวพยักหน้า สุดท้ายใช้วิธี
ยักค้ิวตอบ ก็ตอบบ้าง ไม่ตอบบ้าง แล้วแต่สภาพ
ร่างกายในวันน้ัน ๆ ทุกวันน้ีไม่ตอบเลย สายตาดีบ้าง
ไม่ดีบ้าง มองตามได้บ้างเป็นบางครั้ ง

มีวันดีวันไม่ดี แต่วันดีมีน้อยกว่า มีวันต่ืนวันหลับ
แต่ ว ั นตื่ นม ี น ้ อยกว่ าอะไรที ่ เคยกลั วไม ่ กล้ าทํ า
ไม่อยากให้แม่ต้องถึงจุดน้ัน สรุปแล้วได้ทําครบทุก
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อย่ างและมีของแถมมาเกินจากที ่ ตั ้ งหลั กไว้ ด้ วย
จากเดินได้ เดินช้า ฝึกเดิน ฝึกยืน พาลงน่ัง ทุกวันน้ี
ให้น่ังบนเตียง

จากทานเองได้ ทานเก่ง จนทานน้อย ทานยาก
ขาดสารอาหาร ตอนน้ี ได้ฟีดอาหารเข้าทางหน้าท้อง
จากประคองอาหาร ประคองการท้องเสีย ประคอง
สุขภาพ จนตอนน้ีสวนปัสสาวะทุกวัน ฟอกไตสัปดาห์
ละ 2 ครั้ ง เจาะคอ ต่อออกซิเจน ใช้เครื่ องช่วยหายใจ
ต ิ ด เ ช ื ้ อ ว น เ ว ี ย น ห ล า ย ร ะ บ บ ซ ํ้ า ไ ป ซ ํ้ า ม า
ให้เลือดบ่อยจนตัวเราหายกังวลเรื่ องการให้เลือดไป
เอง ทุกวันน้ีมีไข้วนไปวนมา แทบจะไม่หายขาด

ตอนน ี ้ ท ํ า เป ็ นท ุ กอย ่ า งต ั ้ งแต ่ สวนป ั สสาวะ
(สวนท้ิงและสวนล้าง)ช่วยล้วงอุจจาระ ดูดเสมหะ
ทางท่อคอ ปาก จมูก สายนํ้าลาย พร้อมแอมบู
(ใช้เครื่ องมือช่วยหายใจ) ทําอาหารป่ัน ช่วยหามขึ้น
ลงบ้าน ขับรถเอง เป็นหมอเอง (เวลาอยู่บ้าน) เป็น
หมอ พยาบาล แม่บ้าน เวรเปล นักกายภาพ คนขับรถ
เจ้าของไข้ เข้ากะดึก เป็นเพื่ อนคุย (คุยแล้วไม่ตอบ
ก็ต้องคุย)เป็นได้ทุกอย่าง เม่ือก่อนก็เคยท้อบ้าง
น้อยใจบ้าง โกรธบ้างว่า ทําไมไม่เห็นใจคนดูแล ทําไม
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ไม่ให้ความร่วมมือ ทําไมไม่ทําอย่างท่ีบอก ไม่อย่าง
น้ันก็ไม่ต้องเดินมาถึงจุดน้ี ยังสามารถมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีกว่าน้ีได้ ถ้าเชื่ อกันบ้าง

แต่ทุกอย่างก็ผ่านมาแล้วเกิดขึ้นแล้ว รู้สึกว่ามันไม่
ยุติธรรมบ้าง ท่ีเป็นคนเดียวในครอบครัวท่ีต้องทํามา
ตลอด (มีหลานช่วย) รู้สึกว่าทุกคนในบ้านเห็นแก่ตัว
ทุกคนลอยลํา ปล่อยให้เราทําอยู่คนเดียวและสุดท้าย
ให้ออกเงินค่ารักษาพยาบาลเองด้วย ท่ีโกรธสุด คือ
ไม่เห็นคุณค่าในสิ่ งท่ี เราพยายามทํา มาพูดว่าสิ่ งท่ี เรา
ทํามันไม่เห็นจะมีอะไรเลย แต่ตัวเองไม่เคยลงมาทํา

หลายๆเหตุการณ์ท่ี เกิดขึ้น ทําให้เรามีความรู้สึก
ว่าไม่ยุติธรรม สําหรับตัวเอง สําหรับแม่ รู้สึกได้ว่าถูก
รังแกแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ เคยคิดว่าท่ีเรา
ต้องทําก็เพราะถ้าเราไม่ทํา ก็ไม่มีใครทํา

เคยคิดว่าหรือมันเป็นกรรมของเราที่ ต้องมาเจอ
เรื่ องแบบน้ี ณ ตอนท่ีเขียนเรื่ องน้ีอยู่ คุณแม่อาการ
ไม่ดี ปอดติดเชื้ อ ให้ยาฆ่าเชื้ อ หายใจเหน่ือย ดูไม่สุข
สบาย การทํางานของปอดลดลง ใช้เครื่ องช่วยหายใจ
เคยความดันตก ต้องใช้ยากระตุ้นความดัน
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ตอนน้ียาฆ่าเชื้ อน่าจะเข้ากับเชื้ อได้ อาการดีขึ้น
แต่ยังไม่สามารถถอดเครื่ องช่วยหายใจได้ พยายาม
ลดระดับการใช้เครื่ องช่วยหายใจอยู่ สัญญาณชีพทุก
อย่างดูดีแต่เขาดูเหน่ือย ไม่สบายตัวเท่าปกติ

เป็นครั้ งแรกที่ เคยเจอความดันตกตอนความดัน
ตกสภาพเขาดู ไม่ ดี ด ู เหนื่ อยแบบหมดสภาพมาก
ตัวอ่อนน่ิมไม่เป็นทรง ดูไม่เหลือสภาพเลย ท้ังท่ีมี
เครื่ องช่วยหายใจอยู่

จากตอนท่ีความดันตก(และต้ังแต่เข้าโรงพยาบาล
มา) จนถึงตอนน้ีบางคนในครอบครัวแทบไม่มาเยี่ยม
แม่เลย บางคนก็มาเป็นบางครั้ งมาจนถึงตอนน้ีเวลา
ของแม่เหลือน้อยลงเรื่ อย ๆ

จริงๆท่ีผ่านต้ังแต่เขาอ่อนแอลงเรื่ อยๆ เราบอก
ตัวเองทุกขณะว่าเวลาเหลือน้อยแล้วต้องอดทนควบ
คุมอารมณ์ และเราไม่เคยหงุดหงิดใส่แม่เราอีกเลย
หลังจากท่ีเขาทรุดลง เหน่ือยบ้าง แต่ไม่เคยหงุดหงิด
ใส่เขา เพราะเขาก็ควบคุมอาการของโรคไม่ได้

เราบอกหลาน และคนท่ีช่วยเราดูแลว่า ต้องอดทน
ใจเย็น อย่าหงุดหงิดใส่เขา ให้เข้าใจว่าสิ่ งท่ี เขาเป็น
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บางทีมันไม่ใช่ตัวเขาท้ัง 100% มันเป็นท่ีตัวโรค
ความไม่สบายตัว ท่ีทําให้เขาเป็นแบบน้ัน ดังน้ันต้อง
“เข้าใจ อดทน และใจเย็น” เพราะเวลาเขาเหลือน้อย
ลงทุกที ต้องทําให้เขาสบายใจ สบายตัว

โชคดีตรงท่ีคุณแม่ไม่โมโหเกรี้ยวกราด หลังจาก
ร่างกายทรุดลงเรื่ อย ๆ ตอนเขาแข็งแรง เขาด้ือมาก
และพูดยากขั้นสูงสุด แต่ตอนน้ีไม่เป็น (หมดสภาพ
555) เราคิดว่าน่าจะเป็นกรรมของแม่เรา ท่ีต้องมา
ทุกข์ทรมานแบบน้ี ท้ังท่ีน่าจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่า
น้ีได้ ถึงจุดน้ีความคิดเราค่อนข้างตกผลึก และคิดว่า
“ไม่ใช่กรรมของเรา” ท่ีต้องมาดูแลแม่แบบน้ีแต่อาจ
จะเป็นกรรมของเรา ของแม่เราท่ีต้องมาเจอกับเรื่ อง
ในครอบครัวแบบน้ี

เรามองว่า “กรรม” เป็นสิ่ งท่ี เลือกไม่ได้ ว่าจะเอา
หรือ ไม่เอา คือยังไงมันต้องเกิดขึ้นตามน้ัน ดังน้ันการ
ที่ เราดูแลแม่เรามาก็ เป็นสิ่ งที่ เราเลือกเองว่าเราจะ
ทํามันไม่ใช่สิ่ งท่ี มีใครมาบังคับว่าเราต้องทํา แม้เรา
จะเคยคิดว่า เราต้องทํา เพราะคนในบ้านไม่มีใครทํา

จริงๆถ้ามองให้ขาด เรายังมีสิทธิ ท่ีจะเลือกได้ว่า
จะทําหรือไม่ทําให้คุณแม่
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ถ้าเราเลือกที่จะไม่ทําเหมือนที่คนอ่ืนๆในบ้านเขาใช้
ชีวิตกัน คุณแม่ก็ต้องรับกรรม รับสภาพไปตามน้ัน
เพียงแต่เราเลือกท่ีจะทํา ก็เท่าน้ันเอง

เราเลือกท่ีจะทําเพราะเราทําใจปล่อยวาง ท้ิงๆ
ขว้างๆชีวิตแม่เราไม่ได้ เราเลยต้องทําแต่มันไม่ได้
เป็นกรรม เพราะถ้าเป็นกรรมเราย่อมไม่มีสิทธิเลือก

การดูแลแม่ เรามาถึงจุดนี้ ทํ าให้ค้นพบศักยภาพ
ตัวเองว่า เราก็เก่งเหมือนกัน ผ่านอะไรมาได้มากมาย
ผ่านมาได้ถึ งจุดนี ้ แล้วเมื่ อหลั งชนฝาเราทําได้ทุก
อย่าง หลายๆอย่างไม่เคยคิดว่าตัวเองจะกล้าทําหรือ
ต้องมาทํา ไม่เคยคิดมาก่อนเลยแต่ก็ทําได้ทุกอย่าง
เก่งบ้างไม่เก่งบ้าง

ผู้ดูแลคนป่วยหลายคนลําบาก ทรหดอดทนและ
อึดมากเห็นแล้วก็ชื่ นชมค่ะ บางคนทําคนเดียวบาง
คนอายุมากแต่ต้องมาดูแลคนป่วย บางคนดู 2 เตียง
พร้อมกัน บางคนดู 2 เตียงร่วมกับแบบไม่ติดเตียง
ด้วย บางคนทํายาวเป็นสิบ ๆ ปี หลายคนเก่งมาก
เปล่ียนสายฟีดทางจมูก-หน้าท้องเองด้วย อีกหลาย
คนมีความรู้ เชิงลึกในหลายๆเรื่ อง น่านับถือใจทุกคน
มากเลยค่ะ เชื่ อว่าหลายๆคนท่ีดูแลคนป่วยด้วย
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ตัวเองทําหน้าท่ีดูแลได้ดี เพราะต้องใช้ชีวิตอยู่ กับมัน
ทุกวัน ไม่มีเปล่ียนกะไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ไม่มี
วันหยุดเทศกาลใด ๆ

อยากให้กําลังใจทุกคนท่ีดูแลผู้ป่วยอยู่ ไม่ว่าจะ
ติดเตียงหรือไม่ติดเตียง คิดว่าทุกๆคนก็คงมีความ
ทุกข์มีปัญหา ในลักษณะใกล้เคียงกัน อาจจะมากบ้าง
น้อยบ้างในบางเรื่ อง

มองโลกแง่ดีว่า ไม่ใช่กรรมของคุณท่ีทําให้ต้องมา
ดูแลผู้ป่วยแบบน้ี การท่ีคุณเสียสละอดทนมาดูแล
ผู้ป่วยเป็นสิ่ งท่ีคุณเลือกมาทําเอง จริงๆคุณเลือกท่ี
จะไม่ทําก็ได้เหมือนกัน เพราะชีวิตคุณกับผู้ป่วยเป็น
คนละชี วิ ตกันคุณกํ าลั งทํ าเพื่ อเขาไม่ ได้ทํ าเพื่ อ
ตัวเอง ท่ีคุณเลือกมาทําเพราะคุณเป็นคนจิตใจดี
เสียสละอดทนไม่อย่างน้ัน จะไม่สามารถมาทําแบบน้ี
ได้และจงภูมิใจว่า คุณเป็นคนมีศักยภาพ อะไรๆ ก็ทํา
ได้หมดไม่ทุกคนที่ จะสามารถฝึกขึ้นมาแบบนี้ ได้ต้อง
คนมีใจถึงจะทําได้ค่ะ เหนือสิ่ งอ่ืนใดเม่ือเวลาผ่านไป
จะได้ไม่ต้องมาน่ังเสียใจว่ายังไม่พยายามเต็มท่ี

ถ้าเราทําเต็มท่ีแล้วเราจะไม่รู้สึกเสียใจ ใครไม่ทํา
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เราทําค่ะเป็นกําลังใจ ให้ทุกคนท้ังคนป่วย ท้ังคนดูแล
ท้ังคนท่ีต้องอยู่ ต่อ และคนท่ีต้องจากไป

จุดมุ่งหมายมีเพียงแค่ ให้เขาจากไปอย่างสบาย
กายสบายใจมากท่ีสุด ทุกข์ทรมานน้อยท่ีสุด

ทุกอย่างเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ “อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา”

ดูแลกันไป ฝึกตนไป ศึกษาไป เรียนรู้ ไป เราก็จะ
เข้าใจบทเรียนแห่งชีวิตมากขึ้ นว่ าอะไรเป็นอะไร
อย่างแท้จริง

แบ่งปันเรื่องและภาพโดย Mee Jung
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ดูแลอย่างเต็มที่ในช่วงใกล้จากลากัน

ในวันท่ีมะเร็งเป็นง่ายกว่าไข้หวัด การโกงความ
ตายไม่เป็นไปตามใจปรารถนาของญาติ

"ขอโทษนะครับ ญาติคาดหวังกับการเจ็บป่วยของ
คุณพ่อขนาดไหนในการรักษาครั้ งน้ี "

"ฉันคิดว่าอยากให้แกเอาออกซิเจนออกได้ ลุกขึ้น
มาน่ังเองได้ ฉันมีพ่อคนเดียวนะหมอฉันไม่ค่อยได้
อยู่ กับพ่อเลยท่ีผ่านมา"

คิดในใจว่าใครวะมีพ่อหลายคน หลังจากดูสภาพ
คนไข้แล้วยับเยินไม่ต่างอะไรคล้ายกับผ่านสมรภูมิ
รบอย่างโชกโชน มีเฟอร์นิเจอร์ถักถ่างง้างแง๊ะใส่มา
เกือบทุกรูของร่างกายท่ีเป็นทางเข้า ได้สินกํานัลเป็น
การติดเชื้ อในโรงพยาบาลจากการนอนนานและเจาะ
คอพ่วงท้ายมาด้วย ถ้าพูดตามรูปการณ์คือให้กลับ
มาเสียชีวิตท่ีบ้านน่ันเอง

"คุณหมอมาดูพ่อหน่อย" ทุกห้านาทีสิบนาทีท่ีเรา
จะต้องถูกเรียกตามไปดู คนไข้ท่ีใช้เครื่ องไบแพพ
(BiPAP) ท่ีต่อกับคอช่วยในการหายใจ พวกเราเวรเช้า
บ่ายดึกต่างสลับกันเข้า-ออกไปให้การพยาบาลแก่



83

คุณพ่อของป้าคนน้ี ดูเหมือนท่ีพูดไป ป้าเธอจะเข้าใจ
แต่ก็ไม่เข้าใจ แล้วก็จะต่อพ่วงประโยคสุดท้ายเสมอ
ว่า "ฉันมีพ่อคนเดียว"

เช้านี้คนไข้หายใจหอบลึกดูกระสับกระส่ายอยู่ ไม่
นิ่ งความเข้มข้นออกซิ เจนในเลือดไต่ระดับลดน้อย
ถอยลงไปในระดับที่พร่องออกซิเจนปากที่ เขียวคลํ้า
หน้าท่ีเริ่มซีดเผือกให้เห็นได้อย่างชัดเจน

"ทําไงดีคุณหมอ" สายตาท่ีมองมาเอ่อล้นไปด้วย
นํ้าใสๆที่พร้อมทะลักแตกออกมาเหมือนทํานบใกล้
แตก ญาติท่ี รู้ จักต่างกรูเข้ายืนรายล้อมยื่ นเงินคนละ
ร้อยสองร้อยพร้อมด้ายผูกแขนที่ เรียกกําลังใจเป็น
เสบียงบุญส่งทางสุดท้าย ฉันไม่อยากท่ีพลาดโอกาส
ทองสุดท้ายท่ีจะช่วยให้ท้ังคนอยู่และคนไปมีกําลังใจ

"เด๋ียวทุกคนอย่าเพิ่ งไปไหนนะครับ ผมจะพาทุก
คนขอขมากรรมและกรวดนํ้าอุทิศส่วนบุญกุศลให้เจ้า
กรรมนายเวร”ดอกไม้บนพานได้ถูกถือขึ้ นเหนืออก
นํ้าท่ีได้เตรียมไว้ค่อยหยดออกจากภาชนะ พร้อมคํา
กล่ าววาจาที ่ ท ุ กคนกล่ าวตามผมที ่ ด ั ง ไปทั ่ วตึ ก
ญาติแต่ละเตียงต่างเงียบและหยุดฟัง บางคนก็ยกมือ
พนมและกล่าวพึมพําหันมายังเตียงท่ีเรากําลังทําพิธี
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เราไม่รู้หรอกว่าสิ่ งท่ี เราทําไปดีหรือไม่ดี แต่เราทุกคน
เห็นพ้องต้องกันว่า เพื่ อความสบายใจอะไรท่ีเล็กน้อย
เราจะเต็มท่ีเสมอ แม้มันไม่ยิ่ งใหญ่ไปถึงจักรวาลได้
หลังจากคํากล่าวจบลง สาธุ สาธุ สาธุ คนไข้จาก
ที่ มีอาการกระวนกระวายกลับนิ่ งสงบเหมือนคนไข้
ท่ีหลับท่ัวไป "ป้าครับป้าไม่ใช่ลูกกตัญ�ูกระทันหัน
แล้วนะครับ ป้าดูแลพ่ออย่างดีในหลายวันท่ีผ่านมา
ป้ามานอนเฝ้าพ่อท่ีตึกน้ี ไม่รังเกียจเดียดฉันท์ป้อน
ข้าวป้อนนํ้าทําหน้าที่ เต็มความสามารถที่ลูกคนหนึ่ ง
จะทําให้พ่อได้ ถ้าวันหน่ึงคุณตาจะไม่อยู่ กับป้าจริงๆ
แล้วป้าไม่ต้องเสียใจหรือรู้สึกผิดไปตลอดชีวิต”

ใครจะเชื่ อว่าแค่กรวดนํ้าทําให้ชีวิตคนเปลี่ ยนไป
ขนาดน้ีถ้าเรามีจิตใจท่ีให้โดยไม่หวังผลอะไร คืนน้ี
คุณป้าลูกสาวที่ นอนหลับไหลข้างเตียงของคุณตาดู
เหมือนจะหลับสบายเป็นพิ เศษหลังจากที่ กินไม่ได้
นอนไม่หลับมาหลายวันและมักสะดุ้ งตื่ นมากลางคืน
แล้วก็ทิ ้ งหัวลงนอนต่อไม่ ได้ เพราะกลัวพ่อจากไป
เวลาที่ ตัวเองไม่ตื่ นคงหาคําตอบให้ตัวเองได้แล้วว่า
จะทํายังไงกับวันพรุ่งนี้คงไม่มีอะไรร้ายในวันที่ ใจเรา
ดี

แบ่งปันเรื่องโดย ปฐนาวินท์
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นาทีสุดท้ายของพ่อ
และสมุดเบาใจของผม

แม้พ่อจะจากไปปีกว่ าแล้วแต่ภาพช่วงเวลาสุด
ท้าย ยังคงติดอยู่ ในความทรงจําผมชัดเจน

ก่อนหน้าท่ีพ่อจะป่วยหนัก ผมเคยได้ไปรู้ จักสิ่ งท่ี
เรียกว่าสมุดเบาใจ และเคยเอามาเล่าให้พ่อกับแม่ฟัง
ซึ่ งผมคิดว่าเป็นสิ่ งที่ ดีที่ เราจะทําไว้แต่พ่อกับแม่ ก็
ยังไม่สนใจท่ีจะทําด้วยกับเรา

เม่ือถึงเวลาจริง วันท่ีหมอโทรมาบอกว่าคุณพ่อ
หัวใจหยุดเต้น ใจผมตกไปท่ีตาตุ่มและรีบว่ิงจากตึก
ท่ีตัวเองทํางานอยู่ ไปยังวอร์ดท่ีพ่อรักษาตัว หมอเดิน
มาหาผมว่าต้องป๊ัมหัวใจพ่อไปประมาณ 7 นาที และ
หมอถามว่า จะเอายังไงต่อ ให้ป๊ัมต่อไหม ณ ตอนน้ัน
ผมไม่รู้ ว่าควรทํายังไงดี เพราะทุกอย่างมันเร็วและ
ต้องรีบตัดสินใจ ผมจึงบอกให้ป๊ัมต่อ

แม้การป๊ัมหัวใจครั้ งน้ันพ่อจะกลับมา แต่อาการก็
ไม่ได้ดีขึ้น พ่อต้องอยู่ ห้องไอซียูนานจนหมอจะต้อง
เจาะคอ จะต้องฟอกไตและจะต้องทําอีกหลายต่อ
หลายอย่าง ผมซึ่ งเป็นลูกชายต้องตัดสินใจว่าจะให้
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หมอทําไหม และทุกครั้ งท่ี ต้องตัดสินใจมันเป็นเรื่ อง
ยากมากๆ ท่ีต้องเลือกระหว่างความหวังของเราและ
เหล่าญาติๆที่ อยากเห็นพ่อกลับมาแลกกับความเจ็บ
ตัวและทรมานเพิ่มของพ่อ

โชคยังดีท่ีทุกขณะท่ีอยู่ ในห้องไอซียู พ่อยังคงได้ยิน
เสียงและยังขยับบีบมือผมได้ ผมจึงคุยกับพ่อทุกครั้ ง
ท่ีหมอถามว่า พ่ออยากให้ทําอะไรหรือไม่อยากให้
ทําอะไรเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตและร่างกายของท่าน
...เป็นของท่าน ท่านควรได้ตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง
และผมก็ทําตามทุกๆการตัดสินใจของพ่อ พ่อไม่ต้อง
การเจาะคอไม่ต้องการปั๊ มหัวใจแล้วถ้ าหัวใจเกิด
หยุดเต้นไป ผมน่ังข้างๆพ่อจนลมหายใจสุดท้าย
หมดไป พ่อได้พักผ่อนอย่างเต็มท่ีสักทีตลอด 74 ปี
ของท่านท่ีท่าน ไม่เคยได้พักเลย

เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 ผมกลับมาคิดถึงสมุด
เบาใจอีกครั้ งและเริ่ มบันทึกเรื่ องราวและความต้อง
การของตัวเองลงในนั้นเพราะผมไม่รู้ เลยว่านาทีชีวิต
ของผมจะโชคดี เหมือนพ่อที่ สามารถเลือกวาระสุด
ท้ายของชีวิตตนเองได้

*ภาพน้ีเป็นมือของพ่อและแม่ท่ีจับกันไว้ก่อนวันท่ี
พ่อจะหยุดหายใจ .........แบ่งปันเรื่องและภาพโดย อวิรุทธิ์
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เข้าใจภาษารักของแม่ช่วยให้ลูก(ผู้ดูแล)
หายเครียด ไม่เหนื่อย

แม่หนูป่ วยเป็นอั มพาตขาซ้ ายขยับไม่ ได้ เลย
ในช่วงน้ันแม่ไม่อยากทํากายภาพ ไม่นอนกลางวัน
น้อยใจง่ายบ่นอยากตาย อยากไปอยู่บ้านญาติบ้าน
คนชราบ้าง หนูฟังแล้วก็แอบท้อใจว่าต้ังใจดูแลอย่าง
ดีทําไมแม่ยังคิดแบบน้ีอีก..เฮ้อ.. โชคดีท่ีได้คุยปัญหา
น้ีกับเพื่ อน (เรียนโค้ชชิ่ งด้วยกัน) หนูบอกเพื่ อนว่า
อยากเข้าใจแม่มากขึ้น จะได้ดูแลแม่ให้แฮปป้ีและเรา
จะได้ไม่เหน่ือยไม่เครียด พอเล่าจบคําถามแรกท่ี
เพื่ อนถามคือ“พี่ เข้าใจแม่แค่ไหน รู้ จักภาษารักของ
แม่พี่ ไหม” รู้สึกอ้ึง หนูรู้ จักภาษารักของตัวเองกับ
สามีที ่ เส ี ยไปแล้ วแต่ ไม่ เคยรู ้ ภาษารั กของคนใน
ครอบครัวเลย โดยเฉพาะแม่

แล้วเพื่ อนก็ถามอีกว่าปกติดูแลแม่อย่างไรตอนแม่
เป็นใหม่ๆ หนูดูแลค่อนข้างเข้มมากเพราะกลัวเป็น
ซํ้า แม่มีท้ังเบาหวานไขมันจนทําให้เป็นเส้นเลือดตีบ
และแม่ชอบกินมากระหว่างท่ี เล่าจึงมองย้อนทบทวน
ว่าผ่านไป 3 ปี ผลตรวจเลือดแม่ดีทุกครั้ ง จนไม่ต้อง
ทานยาเบาหวานมา 2 ปีแล้ว นํ้าหนักก็ลดลงไปมาก
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และคงท่ีไม่มีภาวะแทรกซ้อนอย่างท่ี กังวลก็เลยทําให้
รู้สึกว่าควรปรับวิธีดูแลใหม่ เริ่มผ่อนเบายืดหยุ่นกับ
แม่ได้และหันมาใส่ใจสุขภาพจิตใจของแม่มากขึ้น

เพื่ อนให้ลองเดาว่าภาษารักของแม่คืออะไร ภาษา
รักของแม่น่าจะเป็นของขวัญโดยเฉพาะของกินและ
เสื้ อเพราะแม่ชอบขอของกินเพิ่ม เวลาไม่ให้จะงอน
ครั้ งหน่ึงหนูไม่ซื้ อเสื้ อให้บอกว่ามีเยอะแล้ว แม่พูดว่า
“แค่น้ี ก็ไม่ได้ เด๋ียวก็ตายแล้ว” พอเข้าใจภาษารักของ
แม่ก็ถึ งบางอ้อว่ าทําไมเราถึ งมีปัญหากันได้ตลอด
เพราะภาษารักของหนูคือคําพูดกับเวลา หนูจึงชอบ
ใช้เวลากับแม่ น่ังนวด เล่นเกมฝึกสมอง หาสารพัด
กิจกรรมเสริมเพื่ อฟิ้ นฟูสมองแม่แต่แม่ ไม่แฮปปี้
เพราะมันไม่ใช่การแสดงความรักในแบบที่ แม่ต้อง
การคล้ายเราสองคนพูดกันคนละภาษาเลยไม่ เคย
เข้าใจหรือทําให้อีกฝ่ายรู้สึกดี

ภาษารักของแม่อีกอย่างคือทําบางสิ่ งบางอย่าง ให้
เดิมหนูมักคิดแต่ว่าแม่ชอบสั่ งให้ทํานู่ นนี่ ได้ทั้ งวัน
เลยหนูคิดแบบนี้ เพราะตอนเด็กๆแม่ชอบเรียกใช้
ทํางานบ้านตลอด แต่วันน้ีแม่ช่วยตัวเองไม่ได้น่ี เลย
ต้องใช้หนูให้ทําแทน พอหนูไม่ทําแม่จะบ่นว่า“ถ้าทํา
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เองได้ก็จะทําแล้ว” ก็จริงนะตอนหลังพอแม่บอกให้
ทําอะไรหนูตอบคําเดียวสั้นๆว่า “ได้ค้าแม่” หรือได้
แม่เด๋ียวทําให้นะ พอเข้าใจสภาพความเป็นจริงของ
คนป่วยติดเตียงเดินไม่ได้ทําเองไม่ได้ หนูก็เริ่มไม่ถือ
สาแม่เพราะเข้าใจมากขึ้น หนูเปล่ียนมาแสดงความ
รักด้วยการให้ของขวัญท่ีแม่ชอบ เวลาทานอะไรเสร็จ
แม่ชอบขอเพิ่ม เม่ือก่อนหนูจะบ่นว่า พอแล้ว แม่ต้อง
คุมนะ เด๋ียวน้ีหนูเรียนรู้ ว่าให้แม่ทุกครั้ งท่ีแม่ขอ แล้ว
แม่ก็ขอแค่ชิ้นเดียวแถมบอกเองด้วยว่า พอแล้ว แล้ว
หนูก็ซื้ อเสื้ อให้แม่บ่อยขึ้น ไม่ต้องแพง แค่น้ีแม่ก็ดีใจ

พอหนูรู้ ว่าต้องดูแลสุขภาพใจแม่ด้วย เลยพาแม่
ไปปรึกษาจิตแพทย์เพราะคนท่ีป่วยนานๆ ก็มีภาวะน้ี
เป็นธรรมดา แม่บอกคุณหมอผู้น่ารักว่า “ก็ 3 ปีแล้ว
ยังเดินไม่ได้เลยเสียใจ” ประโยคน้ีทําให้หนูร้องไห้
คุณหมออธิบายว่าอาการซึมเศร้าของแม่ไม่ได้ออก
อาการแบบซึมไม่ทํ าอะไรไม่นอนหรือไม่กินแต่แม่
แสดงออกเป็นหงุดหงิดอารมณ์เสียง่าย คุณหมอให้
ยาทานไม่นานแม่ก็ดีขึ้น

ปีท่ี 3 เป็นปีท่ีเรียกว่า แม่มาถึงจุดท้อใจเพราะ
ยังเดินไม่ได้ เป็นความจริงท่ี เกิดขึ้นและต้องยอมรับ
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หนู เลยกลับมาอ่ านเรื่ องการฟื้ นฟูคนไข้อั มพาต
เป็นเคสของอเมริกาเค้ าอธิบายให้ เข้าใจว่าในการ
เยียวยา ฟื้ นฟูท่ี ต้องใช้เวลานานแบบผู้ป่วยอัมพาต
หรือป่วยเรื้ อรัง ตอนแรกเรามักใช้ผลลัพธ์เป็นแรงจูง
ใจกระตุ้นให้ผู้ ป่วยทํานู่นทําน่ีอย่างหนูก็จะ “ทํานะ
แม่ ขยันนะแม่ จะได้เดินได้” ในช่วงแรกอาจจะได้ผล
แต่ในระยะยาวก็อาจจะเป็นอย่างท่ีแม่รู้สึก คนดูแล
ก็รู้สึกเหมือนกันเลย

กุญแจสําคัญอยู่ที่ การดูแลใจให้มีความสุขไม่ว่า
จะอยู่ ในสภาพใด ในช่วงใดของการเดินทาง การเดิน
ทางไกลน้ันต้องใช้ความรัก ทรหดอดทนนานกับตัว
เองเป็นพลังขับเคล่ือนต้ังแต่ต้นทาง พอเจออุปสรรค
ระหว่างทางก็ความรัก (ตัวเอง) น่ีแหละท่ีเป็นตัวจุด
พลังให้เอาชนะก้าวข้ามให้เดินหน้าต่อไปยังจุดหมาย
ปลายทางได้และจะช่วยดูแลใจให้มีความสุขได้ตลอด
เส้นทางท้ังผู้ป่วยเองและคนดูแลด้วย

หลังจากที่ หนู เข้าใจถึงเส้นทางการฟื้ นฟูจึ งเริ ่ ม
พูดคุยให้แม่มีใจขอบคุณกับสิ่ งที่ เราเป็นและมีในวัน
น้ีเพื่ อท่ีแม่จะได้รัก ยอมรับความเป็นจริงท่ี เป็นอยู่
จะได้มีความสุขต้ังแต่วันน้ี โดยไม่ต้องรอให้เดินได้
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ก่อนแล้วจึงจะมีความสุข เราเริ่มขอบคุณสิ่ งดีๆ หรือ
เรื่ องท่ีน่ายินดีมากกว่าเน้นท่ีเดินได้ ขอบคุณท่ีวันน้ี
แม่ยังกินได้ นอนหลับ หูได้ยิน ตามองเห็น ฟังเพลง
ดูละครได้ และมีกันและกันนะแม่ วันน้ี ท้ังแม่และ
ครอบครัวเรามีพลังใจขึ้ นมาอีกครั้ งที่ จะเดินต่อไป
บนเส้นทางการฟิ้ นฟูทั้ งกายและใจที่บางทีก็มีขึ้ นลง
ติดหล่มระหว่างทางได้

ไม่ว่าวันน้ีคุณจะอยู่บนจุดใดของการรักษา คุณไม่
ได้อยู่คนเดียว เราจะเดินไปด้วยกัน เม่ือเหน่ือยก็หยุด
พักรวบรวมกําลังกายและใจกันใหม่ ขอส่งกําลังใจ
และความหวังผ่านเรื่ องราวน้ีนะคะ

แบ่งปันเรื่องราวและส่งกําลังใจโดย คุณจอย

แบ่งปันภาพ โดย วัลยา
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ความตายเป็นสิ่งที่สวยงาม

เปรียบได้ เหมือนกับการเกิดควรเป็นสิ่ งที่ มีการ
เฉลิมฉลองจุดสิ ้ นสุดของชีวิ ตไม่จํ าเป็นต้องมีแต่
ความเศร้าโศกเสียใจเปรียบได้ เหมือนกับการเข้าถึง
เส้นชัยท่ีๆทุกคนต้องเดินไปเหมือนๆ กัน

ความรู้สึกสํานึกและขอบคุณในช่วงชีวิตเป็นสิ่ งที่
น่ากระทําอย่างยิ่ งในช่วงเวลาที่ความตายของตนเอง
หรือของผู้เป็นท่ีรักเข้ามาเยือน

ขอบคุณช่วงชีวิต ครอบครัว คนรัก เพื่ อนสนิท
เพื่ อนร่วมโลกผู้ร่วมเดินทางท่ีเราได้พบเจอ ได้มาใช้
เวลาร่ วมกันในช่ วงชี ว ิ ตหนึ ่ งถื อว่ าเป็นสิ ่ งที ่ น ่ า
อัศจรรย์และน่ายินดีอย่างยิ่ ง

การจากลาด้วยความรู้สึกขอบคุณ จะทําให้หัวใจ
อ่ิมเอม สงบสุข เป็นการจากลาท่ีสวยงาม

ความตายไม่ใช่สิ่ งที่น่ากลัวแต่เป็นจุดเปลี่ ยนผ่าน
จากท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึง การจบสิ้นจะมีการเกิด
ใหม่เกิดขึ้นเสมอ

แบ่งปันเรื่องราวโดย จิราภา แคพพ์
แบ่งปันภาพโดย เอกภพ สิทธิวรรณธนะ
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วันนี้คุณเตรียมตัวตายแล้วรึยัง ?

ด้วยความที่ ม๊าเป็นคนที่ คิดเรื่ องตายมานานการ
พูดคุยกับลูกๆในเรื่ องนี ้ จึ งเป็นความธรรมดาของ
ครอบครัวเรา อาจจะต่างกับบางครอบครัวท่ี ถือว่า
การพูดเรื่ องความตายเป็นลางไม่ดี

แต่ เชื่ อเถอะว่าทุกคนต้องตายจะช้าหรือเร็วไม่
สําคัญไปกว่าตายแบบพร้อมหรือตื่ นตระหนกต่อให้
เลี่ ยงไม่พูดเรื่ องตายแล้วมี ใครที่ ไม่ตายบ้างเพราะ
ฉะนั้นการคุยกันเรื่ องความตายจึงมีแง่ดีมากกว่าไม่ดี
อยู่มากนัก

อย่างแรกสุดคือจิตใจคนเราอยู่ ๆจะให้มองความ
ตายเป็นธรรมดามันเป็นไปไม่ได้ การมองความตายก็
เหมือนทักษะด้านอ่ืนเช่นดนตรี กีฬาหรือภาษาท่ีต้อง
ใช้เวลาฝึกให้คุ้นเคย เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ี ต้องใช้ต้อง
ทําก็จะได้ทําอย่างมีสติ หรือหากสติไม่อยู่แต่ลําดับ
ขั้นตอนต่างๆ จะเป็นไปตามท่ีเคยซ้อมไว้อย่างเป็น
อัตโนมัติ

ประโยชน์อีกอย่างของการพูดคุยเรื่ องความตาย
คือเราจะได้ทบทวนชีวิตว่ามีอะไรอีกที่ ยังไม่ได้ทํา
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มีอะไรหรือใครท่ียังค้างคาในใจ การคิดถึงความตาย
จะทําให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตในวันนี้และรีบสะสาง
ก่อนท่ีจะไม่มีโอกาส

การพูดคุยเรื่ องตายและการเตรียมตัวตายนอก
จากช่วยให้ เราจัดการเรื่ องต่างๆแล้วยังช่วยให้คน
รอบข้างที่ ต้องดูแลเราในช่วงปลายได้เตรียมตัวและ
รับรู้ ถึงแนวทางการรักษาท่ีเราต้องการ ไม่ว่าจะยื้ อ
ให้ถึงที่ สุดหรือแค่ช่วยประคองให้ตายตามธรรมชาติ
ของโรค สิ่ งท่ียังต้องทําตอนท่ีเรายังอยู่ สิ่ งท่ี ต้อง
ฝากฝังให้ทําหลังจากเราจากไปแล้ว ยิ่ งพูดคุยกันมาก
ด้วยรายละเอียดในทุกแง่มุมจะช่วยให้คนรอบข้างไม่
สับสนเม่ือเวลาน้ันมาถึง

ในกรณีของม๊า เราได้พูดคุยทีเล่นทีจริงกันมาเป็น
ปีว่า ถ้าม๊าตายอยากให้จัดดอกไม้สีอะไร ม๊าเองก็สั่ ง
แบบขําๆ ว่าในงานศพให้แจกล็อตเตอรี่ญาติๆ ด้วย
นะจะได้สนุกกัน

ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายท่ีพวกเราก็ไม่รู้ ว่า เวลาของ
การลาจากจะมาเร็วขนาดนี้ เพราะคุณหมอประเมิน
ไว้ให้เดือนหน่ึง แต่ม๊าใช้แค่ครึ่ งเดือน แม้จะมีการพูด
คุยกันเรื่ องการจัดการทรัพย์สินและการจัดงานศพ
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บ้างแล้ว แต่สิ่ งท่ีพวกเรากังวลคือช่วงสุดท้ายของม๊า
จะเป็นแบบไหน คุณหมอทางด้านโรคไตให้ข้อมูลไว้
ว่าถ้าค่าไตลดลงมากเกินและในกรณีของม๊าที่ ไม่ขอ
ฟอกไตแล้วอวัยวะระบบไหนที่ อ่อนแอที่ สุดก็จะล้ม
เหลวไปก่อนไม่รู้ ว่าจะเป็นหัวใจสมองปอด หรือระบบ
อ่ืนหมอเองก็คาดการณ์ลําบาก

จากการพูดคุยกับพี่น้องท่ีผลัดกันไปนอนเฝ้าม๊าท่ี
โรงพยาบาล ทุกคนพูดเหมือนกันว่าไม่อยากให้ม๊า
จากไปในตอนที่ ตัวเองเฝ้าเพราะกลัวว่าจะควบคุม
สติไม่อยู่ เพราะความตายของม๊าท่ีเรากังวลเราไม่รู้ ว่า
มันจะมาในรูปแบบไหนและนาทีไหน

สองวันสุดท้าย ม๊าลงไปเจาะนํ้าในท้องออกอีกครั้ ง
เพื่ อลดความอึดอัดแน่นท้องจากมะเร็ง เราได้ไปคุย
อยู่ข้างเตียงในห้องฉุกเฉินถามม๊าว่ายังมีอะไรท่ีอยาก
ทําอีกม้ัย ม๊าก็พูดคุยแบบปกติแต่ด้วยเสียงแหบพร่า
ว่า "โลงสีขาว เทพพนม สามชั้นนะ" เราเองก็รับปาก
ไปว่าจะจัดการให้พอขึ้นมาบนห้องก็ลองค้นหาข้อมูล
เรื่ องโลงศพถึงเพิ่ งได้รู้ ว่าโลงศพเองมีรายละเอียดให้
เลือกอยู่ ไม่น้อยเลย พอม๊ากลับขึ้นมาบนห้องสักพัก
ก็บอกอีกว่า ให้สั่ งโลงท่ีร้านแถวมีนบุรีซึ่ งเป็นร้าน
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เดียวกับที ่ เราหาข้อมูลอยู ่ พอดี เป็นอันว่ าเรื่ องนี ้
เคลียร์กันเรียบร้อยแล้ว ม๊าให้รายละเอียดอย่างท่ี
พวกเราทําตามได้ทันทีเม่ือถึงเวลา

ในวันสุดท้ายเราได้เอาข้อความท่ีวานญาติๆ บาง
คนที่ สนิทกับม๊าให้ เขียนถึงหรือบอกกับม๊าในสิ่ งที่
อาจจะพูดไม่ออกต่อหน้า แต่การเขียนอาจจะทําได้
ตรงใจมากกว่าแต่ละข้อความท่ีอ่านให้ม๊าฟัง ม๊าพยัก
หน้ ารับรู ้ และไม่แสดงความอาลัยอาวรณ์ ใดๆอีก
เหมือนจะบอกเป็นนัยว่า ม๊าวางห่วงทุกอย่างหมดสิ้น
แล้วต่างจากครั้ งที่ อ่านประวัติของม๊าให้ฟังเพื่ อทบ
ทวนความถูกต้อง ช่วงน้ันม๊าฟังไปก็ร้องไห้ไปเม่ือได้
ทวนชีวิตตัวเอง

และเม่ือความตายมาถึงอย่างเงียบๆ ในช่วงตีสอง
ท่ีเราเป็นคนนอนเฝ้าเอง นาทีท่ีได้ยินม๊าหายใจออก
มาสองเฮือกเราก็ต่ืนมาดูและเห็นว่าม๊าไม่หายใจแล้ว
สติที่ ยังมีอยู่ จากการเตรียมตัวมาตลอดทําให้เราไม่
ตระหนก แค่เดินออกไปตามพยาบาลมาช่วยยืนยัน
แล้วก็โทรตามน้องๆมารวมตัวกัน ระหว่างน้ันก็เปิด
คลิปบทเทศน์ของพระไพศาล วิสาโลท่ีเคยหาเก็บไว้
เพื่ อประคองจิตสุดท้ายของม๊าให้มีธรรมะเป็นที่พึ่ ง
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จบแล้วก็เปิดคลิปเพลงบรรเลงที่น้องส่งมาให้เตรียม
ไว้ให้ม๊าฟัง

หลังจากนั้นก็ เป็นการจัดการศพของโรงพยาบาล
เราฝากม๊าไว้ที่ ห้องดับจิตแล้วแยกย้ายกันไปทําหน้า
ท่ีตามท่ีเคยพูดคุยกันไว้ น้องชายไปติดต่อเขตกับวัด
แล ้ ว เอา เอกสารมาร ั บมรณบั ตรที ่ โ รงพยาบาล
น้องสาวก็อยู่ ท่ีบ้านเป็นหลักไว้คอยประสานเรื่ องการ
เคล่ือนย้ายศพไปท่ีวัด ส่วนตัวเราเองก็รีบกลับมาทํา
พวงหรีดของครอบครัวท่ี ค้างอยู่ ให้เสร็จก่อนจะรีบไป
ซื้ อดอกไม้สดท่ีปากคลองมาจัดท่ี วัดให้ทันรับศพตอน
บ่ายสามและแน่นอนว่าดอกเบญจมาศสีขาวและสี
เหลืองได้เบ่งบานรายล้อมม๊าสมใจอย่างที่ ได้เลือกไว้
เราแถมผ้าสีเขียว-ฟ้าเพื่ อจําลองนํ้าทะเลมรกตแห่ง
อันดามันท่ีม๊าชอบแต่ไม่เคยไปเอามาไว้รอบๆ ม๊าใน
การณ์น้ี ด้วย

ทุกขั้นตอนผ่านไปอย่างค่อนข้างราบรื่ น ไม่มีเวลา
ให้โศกเศร้าเพราะเราทุกคนอยากให้ม๊าพ้นจากความ
ทรมานจากโรคเหมือนๆกันและเราก็ต่ างเบาใจที ่
วาระสุดท้ายของม๊าเป็นไปอย่างสงบและเรียบง่าย
อย่างท่ีม๊าฝันมาตลอด
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พี่ อรสมกัลยาณมิตรผู ้ เป็นที ่ ปรึกษาในการเรียนรู้
มรณานุสติจากม๊าได้ ให้ข้อคิดหลังจากงานเผาไว้ว่า
คนเมืองสมัยนี้ผลักความตายให้ห่างตัวแล้วก็มากลัว
ความตายท่ีไม่คุ้นเคย ต่างจากชาวบ้านต่างจังหวัดท่ี
มองความตายอย่างเป็นธรรมชาติ ตายท่ีบ้าน จัดงาน
ศพท่ีบ้าน ความตายจึงเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตได้แนบ
ชิดใจกว่าคนเมือง

อ่านมาถึงบรรทัดนี้ แล้วทุกท่านคงได้ เห็นแล้วว่า
ความตายท่ีม๊าพูดคุยกับลูกๆมาตลอดช่วยให้พวกเรา
จัดการทุกอย่างได้ราบรื่ นเพียงใดไม่ว่าจะเป็นพิธีการ
จิตใจ รวมท้ังอารมณ์

เอาล่ะ เรามาเริ่มเตรียมตัวตายกันดีม้ัย?

แบ่งปันเรื่องและภาพโดย Chaiwat Kun
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บันทึกในวันครบรอบปีแห่ง
การจากไปของ "อาจารย์เขมานันทะ"

13 มกราคม 2562

ขณะแสงเช้ายังไม่ทันสาดส่องบนผืนฟ้าผมเหลียว
มองโทรศัพท์ท่ีเผลอปิดเสียงสัญญานไว้ มันเป็นข่าว
เศร้ าที ่ พอคาดเดาได้และได้ เตรียมใจไว้นานแล้ ว
ผมขอกราบลาอาจารย์เขมานันทะ ผู้ซึ่ งทําให้ผมค้น
พบโลกใบใหม่ ใบท่ีไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

“อาจารย์ ”คื อถ้ อยคํ าสั ้ นๆที ่ ผมใช้ เร ี ยกท่ าน
”เขมานันทะ” เป็นประจําจนคุ้นชิน หากให้เพิ่มเติม
หรือเปลี่ ยนไปใช้ถ้อยคําอ่ืนที่ดูสูงส่งกว่าคงทําให้ผม
รู้สึกเหินห่างกับท่านพิกล ผมรู้ จักกับอาจารย์ด้วย
ความบังเอิญ จากการชักนําของผู้ใหญ่ท่ี เคารพให้มี
โอกาสเข้ามาทําหน้าท่ี ต่างๆเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ
ของท่านเม่ือราวปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา

“ลิงจอมโจก” คือหนังสือเล่มแรกท่ีทําให้เริ่มรู้ จัก
ผลงานของเขมานันทะ ท่านเซ็นกํากับและยื่ นให้
ขณะที่มือยังสั่นไหวด้วยอาการป่วยไข้ตามวันวัยของ
คนเฒ่า จากน้ันผมจึงได้รู้ จักท่านมากขึ้นจากท้ังทาง
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ตรงและทางอ้อม (คือถ้อยคําในหนังสือเล่มอ่ืนๆอีก
หลายเล่ม) เรื่ อยมาแม้ทุกวันน้ีภาระตามหน้าท่ีได้จบ
ลงเนิ่นนานแล้วทว่าวัตรปฏิบัติของผมกลับไม่จบตาม
ไปภาระหน้าที่บางสิ่ งเฝ้าคอยยํ้าเตือนผมเสมอว่ายัง
มีชายเฒ่าผมยาวขาวหนวดเคราหงอกหลังค่อมมือไม้
สั่ นเทาไม่เป็นจังหวะ(ในบางครั้ ง)มีแก้วหูเฉื่ อยชาที่
อนุญาตเพียงสิ ่ งจํ าเป็นในชีวิตเท่านั้ นให้ เล็ดลอด
ผ่านเข้าไปได้รอคอยเปิดประตูต้อนรับให้ผมมาเยือน
อยู่ เสมอและน่ันช่างเป็นความโชคดีของผมเหลือเกิน

หลังจากน้ัน หลังจากท่ีท่านจากโลกน้ีไปแล้วจริงๆ
ผมตั ้ งใจจะเขียนถึ งเรื่ องราวของท่ านเรื่ องราวที ่
หนังสือมากมายของท่านไม่ได้บันทึกไว้...

13 มกราคม 2563

ก่อนที่ ผมจะได้รู ้ จักกับอาจารย์ เขมานันทะท่าน
เป็นโรคพาร์กินสันอยู่ ก่อนแล้ว ช่วงแรก อาการสั่นท่ี
มือมักเข้ามาเยี่ ยมเยียนระหว่างการสนทนาเพียงแค่
บางคราวเท่ านั ้ นหลายปีถัดมาจึ งเริ ่ มมีอาการสั่ น
บ่อยขึ้น

การพึ่ งตนเองด้วยการเดิน ลําบากมากขึ้นเรื่ อยๆ
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หูจากที่ เคยใช้การได้ดีก็ เริ ่ มได้ยินน้อยลงน้อยถึ ง
ขนาดท่ีการสื่ อสารในช่วงท้ายๆ ต้องใช้วิธีเขียนข้อ
ความตั วโตๆลงบนกระดาษให้ท่ านอ่ านแทนการ
ตะโกนถามเหมือนเม่ือก่อน

ขณะที่สายตาเริ่มสู้ กับแสงไฟในห้องหับไม่ค่อยได้
แล้วหมวกผ้าสําหรับบังแสง จึงกลายเป็นอวัยวะใหม่
ท่ีคุ้นตาในระยะหลัง แม้สังขารจะค่อยๆถดถอยแต่
ตลอด 15 ปี ท่ี รู้ จัก กับท่านมา มีสิ่ งหน่ึงท่ีท่านไม่เคย
เปล่ียน น่ันคือการหม่ัน 'เจริญสติ' หรือ การเพียร
“รู้สึกตัว” คําท่ีท่าน พูดถึงมานานหลายสิบปี

อาจารย์มักปฏิบัติให้เห็นซึ่ งหน้าจนกลายเป็นภาพ
ท่ีผมชินตามาเน่ินนานแล้ว ท่านไม่เลือกรูปแบบ ไม่
ยึดติดกับเครื่ องมือและไม่ยึดถือกับเวลาหนึ่ งเวลาใด
โดยเฉพาะ

นับตั้ งแต่ ...ในวันที่ ยังพอเดินเหินพยุงตัวไปไหน
มาไหนเองได้บ้าง ทุกๆ เช้ามืด อาจารย์มักจะออกมา
เดินจงกรมท่ีลานหญ้าหน้าบ้าน แม้ระยะทางจะแสน
สั้นด้วยข้อจํากัดของพื้ นท่ี ทว่าร่องรอยเตียนโล่งเป็น
ทางขนาดพอดีสองฝ่าเท้าของท่านยังคงแจ่มชัด
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ในวันที ่ การเดินด้ วยสองเท้ าเริ ่ มเป็นอุปสรรค
ขณะน่ังรถระหว่างรถติด มือท้ังสองข้างของอาจารย์
มักถูกโยกขยับไปมา ซ้ายทีขวาที ควํ่าบ้างหงายบ้าง
คือภาพท่ีเห็นแทบทุกคราท่ีบทสนทนาบนรถเงียบงัน

บางคราวเมื่ อบทสนทนาบนเก้าอี้ หน้าห้องนอน
ของท่านเงียบลง สร้อยประคําขนาดเท่ากําไลข้อมือ
มักถูกนํามาคลึงทีละเม็ดอย่างละเมียด แล้วปล่อยให้
ความเงียบทําหน้าท่ีสนทนาแทน

และหากมีวาระพิเศษ พอหาลูกมือมาช่วยกวนปูน
ได้ผนังกําแพงรั้ วบ้านอันว่างเปล่าก็จะปรากฏร่อง
รอยการปาดป้ายปูนซีเมนต์ด้วยสองมือของท่านให้
เห็นทีละน้อย จนผืนกําแพงเก่าครึถูกรังสรรให้กลาย
เป็นภาพฝ่ามือนูนตํ่าเต็มผนังในท่ีสุดและในบางขณะ
แม้มี เพียงนิ้ วชี้ และนิ้ วหัวแม่มือท่านยังใช้มันขยับ
คลึงกันวนไปวนมาให้เห็นอยู่ ก็บ่อยครั้ ง

สิ่ งท่ีผมสัมผัสได้จากตัวท่าน โดยท่ีไม่ต้องใช้ความ
พยายามใดๆเลยก็คือแม้ เป็นคําถามง่ายๆแค่ เรื่ อง
การกินอยู่หลับนอนอาจารย์ไม่เคยรีบร้อนตอบหรือ
อย่างน้อยต้องมีสักเสี้ยววิหรือเสี้ยวนาทีก่อนถึงค่อย
ตอบมันออกมา
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ยิ่ งประเภทที่ ถามยังไม่จบแล้วโพล่งคําตอบออก
มาก่อนทางสีหน้า ท่าทาง หรือถ้อยคําด้วยแล้วน้ัน
ไม่เคยปรากฏให้เห็นเรียกว่าไม่เคยเพลี่ ยงพลํ้าให้กับ
ถ้อยคําอัตโนมัติใดๆ ได้ทํางานเลยก็ว่าได้

อาจารย์มักถามใจตนเองก่อนเสมอ แล้วตอบกลับ
มาด้วย 'ความรู้สึกตัว' ทุกครั้ งไปทุกถ้อยคําของ
อาจารย์จึงล้วนสะอาดและหมดจดแล้ว

หากมีใครสักคนบนโลกใบน้ี ท่ีผมรู้ จัก และไม่เคย
ขัดใจเลย คนคนน้ันย่อมเป็นใครอ่ืนไปไม่ได้ แม้บาง
เรื่ องยังคงมีคําถาม หรือบางอย่างอาจยังไม่เห็นด้วย
ทว่าผมไม่เคยรอช้าท่ีจะคิดตามหรือปฏิบัติทุกภารกิจ
ดังท่ีท่านร้องขอ ทําโดยไม่เคยรู้สึกฝืนใจเลยสักนิด
และทําโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ ท้ังสิ้น

.

แบ่งปันเรื่องและภาพโดย รุ่งโรจน์ ไกรบุตร
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เหตุไม่คาดฝันมักมาเยือนเรา
ในวันแสนปกติธรรมดา

วันนี้ จู่ ๆเจ้าเสือน้อยหนึ่ งในแมวจอมแสบเกิดป่วย
แบบเฉียบพลัน สํารอกอาหาร ถ่ายเหลว หายใจหอบ

ฉันเพิ่ งเรียนออนไลน์เสร็จพอดี แม่ก็เรียกลงมา
ตอนเห็นมันทรุ ดตั วลงนอนหมดแรงร้องเสียงโหย
หวนแปลกประหลาด ฉันตกใจรีบกดเรียก Grab ไป
คลินิกท่ีใกล้ท่ีสุด

บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียด ทําไมรถถึง
ขับช้านัก ทําไมยังต้องมี U-turn อีก ไปถึงแล้วแท้ ๆ
ทําไมคุณหมอพิรี้พิไรเหลือเกิน

ฉันหงุดหงิดจนน่ังไม่ติด กระท่ังพบว่าตัวเองเริ่ม
ร้อนรนเกินไป เลยหันกลับมาดูใจตัวเอง ใจฉันกําลัง
สั่นไหวมากจริงๆ ฉันหวาดกลัวไปล่วงหน้ากับสิ่ งท่ี
ยังไม่เกิดขึ้น กลัวว่าอาหารติดคอมันหรือเปล่ามันจะ
หายใจไม่ออกม้ัย

จนคุณหมอว่า ดูสิเขาร้องเสียงใสแบบน้ี ไม่เป็นไร
หรอก ถ้าอาหารติดคอ ต้องด้ินรนทรมาน
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ฉันถึงเริ่มคลายใจและกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะ
จริง ๆ น่ันสิ มันไม่ร้องเสียงประหลาดน้ันแล้ว จริงๆ
ต้ังแต่อยู่ ในรถ เสียงมันก็กลับมาร้องได้ปกติ

หมอฉีดยาให้ 2 เข็ม และว่ามันน่าจะหลอดลม
อักเสบ เพราะฤดูกาลน้ีแมวมักป่วยด้วยโรคน้ีกันแต่
ก็ให้คอยสังเกตอาการ และพรุ่งน้ี ค่อยพากลับมาฉีด
ยาอีกครั้ ง

พอกลับมาถึงบ้าน ฉันก็แยกมันไว้ในกรงเล็กๆอีก
อันพี ่ น้องของมันอีกสองตั วรีบเข้ ามาแสดงความ
ห่วงใยเหมือนอยากถามไถ่ว่าเป็นอะไรมากมายหรือ
เปล่า พอมองดูสายตา อากัปกิริยา ท่าทาง เหล่าน้ัน
ฉันก็มองเห็นว่า น่ีสินะ สิ่ งท่ี ทําให้เรารู้สึกเข้มแข็งได้

เราเข้มแข็งเพราะเรารู้ ว่าเรายังมีกันและกันแบบน้ี
ขอบคุณนะที่ ทํ าให้ฉันไม่ เดียวดายเวลาที่ เจ็บปวด
จากมนุษย์ คุยกันไม่เข้าใจฉันจะโอบกอดแกไว้แค่น้ัน
ก็เพียงพอ สําหรับการพูดคุยกันในภาษาแบบเรา

ถึงอย่างน้ัน ฉันก็ควรเตรียมใจไว้ ช้าหรือเร็วน่ี ก็
เป็นบททดสอบให้เตรียมตัว เพราะชีวิตเต็มไปด้วย
เรื่ องราวไม่แน่นอน



112

ท่ีสําคัญ “ชีวิตน้ีสั้นนัก” ฉันเรียนรู้มาหลายครั้ ง แต่ก็
หลงลืมไปเสียทุกครั้ ง

ขอโทษท่ีละเลยนะ และขอบคุณท่ีมายํ้าเตือน

รักแกนะ เพื่ อน :)

แบ่งปันภาพและเรื่องราวโดย Phanida Vasutapitak
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ขอบคุณเพื่อนตายทุกบาทย่าง

ความตายติดตัวเราทุกก้าวย่าง วันน้ีเอาตัวรอด
จากพญาม ั จจ ุ ราชได ้ ถ ้ าม ี ว ั นต ่ อ ไปก ็ คง ไม ่ พ ้ น
พญามัจจุราชท่ียื่ นสิ่ งเดียวให้เราทุกวินาที น้ันคือ

“ความตาย”
ผมมีอาการคล้ายเป็นโรคหัวใจตีบเฉียบพลันตั้ ง

แต่อายุเข้าหลัก 40 มาจนถึง 55 ปีน้ี อาการวูบมี
มาแล้ว 3 ครั้ ง

ครั้ งแรกบ้านพลิกมึนหัว คลานลงบ้านจากชั้นสอง
จนขึ้นรถไปโรงพยาบาล นํ้าลายฟูมปาก หมอฉีดยา
คลายกล้ามเน้ือให้ จึงรอดตาย

ครั้ งท่ีสองกลางวงประชุม มือเท้าเย็นเหง่ือออก
หมดแรงไม่ขอไปโรงพยาบาลชาวบ้านนวดมือนวด
เท้าให้ ปล่อยให้นอนแผ่ กลางวงประชุมอยู่ เช่นน้ัน

ครั้ งสุดท้ายคือคํ่าวันนี้ วูบสามครั้ งคาชามเกาเหลา
กินแล้ววูบ หายวูบกินต่อ หลังจากกลับมาจากชุมชน
แวะกินข้าวมันไก่ ร้านประจําตอนเย็นก่อนเข้าบ้าน
กินข้ าวมันไก่หมดจานหนึ ่ งแล้ วแต่ ยั งหิ วเลยสั ่ ง
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เกาเหลากินอีกชาม ชดนํ้าร้อนๆ สลับกินผัก กินเน้ือ
รู้สึกวูบหน้าฟุบลงกับโต๊ะก๋วยเต๋ียว

อาการแน่นหน้าอกบีบร้าวกล้ามเนื้ อหัวใจวูบวาบ
เหมือนฟ้าผ่าลงท่ามกลางฟ้ามืดครื้ มมีพายุฝนแปลบ
ปลาบ ยกหัวขึ้นได้บอกตัวเองอย่าพึ่ งตายกินเกาเหลา
ก่อน ตักเน้ือมาเค้ียวตามด้วยชดนํ้าก๋วยเต๋ียวร้อน วูบ
ฟุบแบบอาการเดียวกันอีกครั้ ง ใจคิด 1669 ดีหรือ
กลับบ้านเลขท่ี 63 ดี

พอโงหัวขึ้นได้ ขอพญามัจจุราชว่า ขอกินเกาเหลา
อีกช้อนก่อน ายไปก็ไม่ได้กินแล้ว กินได้สองสามช้อน
ลูกชิ้นเน้ือหมดแล้ว วูบครั้ งท่ีสามมาเยือน ฟุบหน้าลง
โต๊ะก๋วยเต๋ียวอาการหนักกว่าเดิม ตายแน่นอน

ในเม่ือจะตายกลับไปตายท่ีบ้านดีกว่า ต่อรอง
พญามัจจุราช ขอให้ถึงบ้านก่อนนะ ค่อยเอาชีวิตไป
โงหัวขึ้นมาเห็นแม่ค้าก้มหน้าดูมือถือ ไม่มีใครสนใจ
จ่ายเงิน 80 บาท แล้วเดินข้ามถนนมาขึ้นรถ จะเอน
หลังหรือรีบกลับบ้านดี

ลดกระจกลง ติดเครื่ องรถ ถอยออกมา ต้ังลําเหลือ
อีก 13 กิโลเมตรถึงบ้าน กลับไปตายบ้านดีท่ีสุด
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อาการระหว่างขับรถกลับบ้าน มีเรอออกมาดังๆ
กล้ามเน้ือคลาย ดีขึ้นเรื่ อยๆ ถึงบ้านเอาผักท่ีชาวบ้าน
ฝากไปเก็บแล้วมานอนเลือกรูปตัวเองสักหน่อย ถ้า
หล ั บ ไป เลยจะด ี ใ จมากถ ื อว ่ าค ํ าขอต ั ว เองก ั บ
พญามัจจุราช ได้สําเร็จผลแล้ว ถึงบ้านอะไรจะเกิด
ก็ให้มันเกิด ภาษาลาว เรียกว่า กะส่างมัน

วันน้ีเป็นวันหน่ึงท่ีได้ใกล้ชิดเพื่ อน คือความตายท่ี
เป็นเงากันมาทุกย่างก้าว ดีใจท่ีทําเรื่ องบริจาคร่าง
กายและบริจาคอวัยวะหมดแล้ว ต้ังแต่ 20 กว่าปีท่ี
แล้วถ้าตายเพราะหมดอายุไขแบบนี้ ได้ เป็นอาจารย์
ใหญ่แน่นอน ให้ส่งมอบต่อโรงพยาบาลศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เลย ไม่ต้องทําพิธีสวดศพ
อะไรท้ังน้ัน

มีความสุขทุกคนนะครับ ขอบคุณสําหรับความ
เป็นเพื่ อน ขออโหสิกรรมด้วยนะครับ ได้กลับถึงบ้าน
แล้ว ความสุขก็มี ........ บายครับ

.แบ่งปันภาพและเรื่องราวโดย จืด เข็มทอง



117



118

888 วันแห่งการประคับประคองและโอบรัก

เลข 888 เป็นเลขสวยหรือเบอร์มงคลของใคร
หลายคนวันน้ีนับได้ 888 วันหลังจากท่ี MaMa สิ้นสุด
การเดินทางบนโลกน้ี "น่ัง" หลับบนโซพาโดยมีมือ
ของ PaPa สามีสุดท่ีรัก Kim Kid และปูน่ิม ประคอง
โอบ จับ (โดยไม่มีใครคิดว่าจะถึงวาระน้ันแล้ว) หลัง
จากน้ัน MaMa ก็ได้ "นอน" หลับเป็นครั้ งแรกใน
รอบหลายเดือนเพราะก่อนน้ันต้อง "นอนในท่าน่ัง"
เพื่ อให้สะดวกสําหรับการหายใจเม่ือมีนํ้าท่วมปอด

เช้าวันน้ัน เราต้ังใจพา MaMa ไปโรงพยาบาลแต่
เม่ือทุกคนมาพร้อมกัน เรากลับต้องพา MaMa ท่ีไม่มี
ลมหายใจไปโรงพยาบาลแทน

ขอบพระคุณคุณหมอพยาบาลนักสังคมสงเคราะห์
และเจ้ าหน้ าที ่ เก ี ่ ยวข้ องที ่ เดิ นจากโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ มาตรวจและให้กําลังใจถึงท่ีบ้านตาม
แนวทาง "ชีวาภิบาล" และ "การประคับประคอง"
ท่ีเยียวยาท้ังผู้ป่วย และบรรเทาใจพวกเราท่ีเคียงข้าง
ผู้ป่วยและผู้ดูแล ทําให้เรามีกําลังใจขึ้น...ในห้วงเวลา
ท่ีท้าทายชีวิตอย่างมาก

แบ่งปันเรื่องราวและภาพโดย คุณคิม
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เรียนรู้หลังเปิดประตูส่วินาทีใหม่

เม่ือวานไปโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นโรงพยายาลท่ี
ใกล ้ ช ิ ดมากที ่ ส ุ ดแห ่ งหน ึ ่ งพอก ั บ โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น จริงๆไปคนดียวก็ได้แต่พี่
หน่อยอยากไปเป็นเพื่ อน เราออกจากประตูบ้านต้ัง
แต่ตีห้ากว่า ไปจอดรถฝ่ังโรงเรียนเมืองสุรินทร์ รั้ วดํา
แดง ลงรถแล้วเดินไปเข้าโรงพยาบาล มีพี่หน่อยเดิน
เกาะหลั งไปเป็นเพื่ อนเดิ นจนถึ งโรงอาหารของ
โรงพยาบาล พี่หน่อยเดินต่อไม่ไหว ปวดเข่ามาก เลย
ให้น่ังรอหาอะไรกินก่อนหลังกินยาได้เลย ผมรีบไป
เปิดคิวจะได้ไม่ช้าเพราะมาแต่เช้า ท้ิงพี่หน่อยไว้ค่อย
มารับหลังได้คิวจัดการชั่ งนํ้าหนักวัดความดันซึ่ งผู้
ป่วยสามารถจัดการได้เอง ไม่ต้องรอบุคคลากร

จบขั้นตอนกําลังจะไปรับพี่หน่อย ก็ได้รับโทรศัพท์
จากพี่หน่อยว่า เจอคุณหมออายุรกรรม คุณหมอช่วย
ตามรถเปลจากห้องใตเทียมมารับ คุณหมอส่งไปหา
หมอกระดูกแล้ว อาการผมพี่หน่อยได้เล่าให้คุณหมอ
ฟังก่อนท่ีผมจะเจอคุณหมออย่างละเอียดแล้ว

พี่ หน่อยป่วยโรคไตวายเรื้ อรังระยะสุดท้ายแล้ว
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เข้าห้อง ไอซียู ท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ กับโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์มากกว่า 20 ครั้ ง คุณหมออายุรกรรมท่ี
ดูแลพี่หน่อยในสมัย 20 กว่าปีท่ีแล้วคือคุณหมอ
บัณฑิตท่ี เจอเมื่ อเช้านี้ ก่อนจะมีหมอเชี่ยวชาญโรคไต
ประจําจนเปิดเป็นหน่วยไตเทียม มีคุณหมอปกรณ์
รับผิดชอบ และคุณหมอท่านอ่ืนๆ ต่อมา

พี่หน่อยจึงเป็นผู้ เชี่ ยวชาญการอยู่ ใกล้ความตาย
มากท่ีสุด เรียนรู้กายป่วยใจไม่ป่วย เจริญสติอยู่ กับ
ลมหายใจ เฝ้าดูจิตสุดท้ายท่ีดับมืด

ทุกข์ เวทนาของคนป่วยโรคไตสมัยนั ้ นสู งมาก
เครื่ องฟอกไตทั้ งโรงพยาบาลสุรินทร์มีสองเครื่ อง
อาการนํ้าท่วมปอด น่ังหลับเป็นนกเพื่ อรอคิวฟอก
เลือดฉุกเฉินจึงเป็นการทรมาน เกินกว่าคนปกติจะ
จินตนาการถึง การท่ีได้จะฟอกเลือดประจําในสมัย
น้ันจึงมีบุคคลากรทางการแพทย์ มาประเมินใครควร
ได้ฟอกใครควรรอไปก่อนต่างจากปัจจุบันมี เครื่ อง
ฟอกไตมีศูนย์ฟอกไตตามมาตฐานที ่ โรงพยาบาล
อําเภอ เกือบจะทุกอําเภอแล้ว

หลังจากท่ีพี่หน่อยเปล่ียนไต กินยากดภูมิมาตลอด
เกือบยี่สิบปี ผลข้างเคียงคือ กระดูกพรุน เสี่ยงมะเร็ง
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จึงได้ เห็นพี่หน่อยผ่าตัดเนื้ องอกที่ หน้าอกเป็นปกติ
ขาเคยหักเข้าเฝือกมาแล้วท้ังสองข้าง

วันนี้พี่ หน่อยดีใจที่ คนป่วยเรื้ อรังอย่างตัวเองได้
พาคนสุขภาพดีไปโรงพยาบาลเลยลืมตัวออกตัวแรง
ผิดจังหวะกระดูกหัวเข่าเลยผิดท่าเดินไม่ได้ จนได้
เจอคุณหมอท่ีโรงอาหาร คุณหมอจึงช่วยส่งพี่หน่อย
ต่อไปยังแผนกโรคกระดูกและได้ เอ๊ กซเรย์หัวเข่ า
ด้านท่ีบิด ส่วนผมหลังจากพบคุณหมอได้คิวแรกด่ัง
ใจคุณหมอบอกว่า จัดตรวจสุขภาพชุดใหญ่เลยนะพี่
ตรวจเลือด เอ๊กซเรย์ ตรวจคล่ืนหัวใจ ผลเลือด
ครีตินิน บียูเอ็น ไขมัน ความเข้มของเลือด เอ๊กซเรย์
ตับไต คล่ืนหัวใจ คุณหมอบอกถึงผลจากการตรวจ
ร่างกายว่า ดีกว่าคุณหมอเยอะมาก แต่จะขอนัดตรวจ
ติดตามรายละเอียดอีกที คุณหมอจะให้ยามาแก้วิง
เวียนหัวมา ผมขอไม่รับยา คุณหมอก็จัดการตามน้ัน

ช่วงท่ีผมเข้าห้องน้ันออกห้องน้ี พี่หน่อยโทรหา
เพื่ อนชื่ อ บุญเก๋ ให้มาช่วยเข็นไปหาหมอแทนผม
ขอบคุณมากๆ นะครับบุญเก๋

สรุปผลออกมา ผมปกติ แต่พี่หน่อย อาจได้ผ่าตัด
หัวเข่า ถ้าอาการมีผลต่อการเดินมากกว่าน้ี
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ชีวิตเราเปิดสู่ โลกใหม่ทุกวัน ท้ังท่ีเราเลือกได้
เลือกเอง หรือไม่ได้เลือกเลย เม่ือเราเปิดประตูไม่ว่า
จะออกสู่ โลกภายนอกหรือให้โลกภายนอกเข้ามาหา
เราอย่างใดก็ตามประตูก็แค่เปิดปิด

จิตเราต่างหากท่ีต้องต้ังม่ัน มีสติ มีตัวรู้ จะรับรู้
อยู่ กับความจริงท่ี เป็นเหตุปัจจัยน้ันๆ ได้อย่างไร

ความจริงคือ เราทราบว่า ความเจ็บไข้ ความตาย
ไม่มีช่องทาง ไม่อาศัยประตู ก็เข้าหาเราได้ทุกเม่ือ

คิดเสมอทุกๆเช้าท่ี ต่ืนนอน ทุกคืนก่อนหลับไหล
เรามีความเจ็บความตายเป็นเพื่ อนแท้ ท่ีจะพาเรา
ผ่านประตูไปสู่ โลกอีกฝ่ัง

แบ่งปันภาพและเรื่องราวโดย จืด เข็มทอง
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ป๊ะกับมะเล่นไพ่ไขชีวิตและเควสของมะ

คืนหน่ึงชวนป๊ะมะ(พ่อและแม่) เล่นเกมไพ่ไขชีวิต
(เกมสร้างบทสนทนาชีวิตและความตาย) ด้วยกัน

ป๊ะเปิดใบแรกท่ีถามว่า ถ้ามีโอกาสอยากเจอใคร
มากท่ีสุดก่อนจากไป คําตอบของป๊ะคือคนท่ีเราไม่
รู้ จัก ป๊ะบอกว่าชื่ อพี่มะลิ ชูสกุล แล้วป๊ะก็เล่าเรื่ อง
ไปรับราชการบนเกาะสีชังถึงสามปี สมัยหนุ่มๆ วัน
หยุดหรือหลังเลิกงานก็จับค้างคาวหลังเกาะมาผัด
กระเทียมพริกไทย งมหอยหน้าหาด แค้มป้ิงอยู่ริม
หาด ผูกป่ินโตบ้านพี่มะลิท่ีคอยช่วยเหลือ และยังเคย
ส่งน้องสาวไปอยู่ กับพี่มะลิด้วย เม่ือคืนป๊ะเล่าเรื่ อง
ได้ยาวเห็นภาพวันวานท่ีแจ่มชัด แต่มะไม่มีคําตอบ
สําหรับข้อน้ี น่าสนใจไปอีกแบบ

ส่วนไพ่ใบน้ี ถ้าวันน้ีเป็นวันสุดท้ายของคุณ ใครคือ
คนแรกท่ีคุณอยากขอบคุณ ใครคือคนแรกท่ีคุณอยาก
ขอโทษ

คําตอบของป๊ะก็คือ ขอบคุณและขอโทษมะ

ส่วนคําตอบของมะก็คือ ขอบคุณและขอโทษป๊ะ
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รู้สึกชีวิตดีจัง มีไพ่เป็นเครื่ องมือและเป็นโอกาส
ท่ีให้ คนสองคนท่ีใช้ชีวิตร่วมกันมานานได้พูดคําออก
มาจากใจ และได้ยินคําดี ๆ จากหู ถึงแม้เช้าอีกวัน
ป๊ะกับมะจะทะเลาะกันใหม่ 555

หลังจากเล่นเกมไพ่ไขชีวิตได้ไม่ถึงเดือน ก็รู้สาเหตุ
ท่ีมะวูบล้มบ่อยๆในช่วงท่ีผ่านมา เป็นเพราะหัวใจ
เต้นช้าและมีบางช่วงหยุดเต้นนาน 7 วินาทีจนสมอง
ขาดออกซิเจน หมอนัดผ่าตัดทันที

มะเลยได้โอกาสตรวจโควิดและผ่าตัดใส่เครื่ องกร
ะตุ้นหัวใจท่ีมีชื่ อภาษาอังกฤษว่า pacemaker

สถานการณ์ช่วงน้ีโรงพยาบาลห้ามเฝ้า ห้ามเยี่ยม
พอมะรู้ ก็ร้องไห้ทันที ร้องเหมือนเด็กๆ มีต่อรองกับ
พยาบาลให้อยู ่ อี กแป๊บ ได้ ไหมคิดในใจเหมือนส่ ง
เด็กๆมาโรงเรียนอนุบาลเลย มะไม่เคยอยู่คนเดียว
เลยไม่เคยออกจากบ้านลําพัง ท้ังกลัวผ่าตัดท้ังรู้สึก
เงี ยบเหงาคิดว่ านี ่ คงเป็นโอกาสดีที ่ มะได้ ใช้ชี วิ ต
ลําพังบ้าง เหมือนเข้าเควสเลย ได้อยู่ ลําพัง เรียนรู้
ความเจ็บปวดเพื่ อก้าวข้าม

ทําให้เห็นว่าโอกาสเรียนรู้ของชีวิตมีอยู่ เสมอ
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ช่วงชี วิ ตแต่ ละช่ วงมีการเดินทางที ่ คาดไม่ถึ ง
กําหนดไม่ได้เสมอ การผ่าตัดครั้ งน้ี เป็นผ่าตัดเล็ก
มะนอนโรงพยาบาลสองคืน ทุกอย่างเรียบร้อยดี

ตอนน้ีมะได้กลับมาหาป๊ะท่ีบ้านแล้ว

(เควส Quest คือ การแสวงหาแบบโบราณโดยไป
อยู่ กับธรรมชาติ ปลีกวิเวกและเชื่ อว่าธรรมชาติจะให้
คําตอบกับเราเม่ือเราเปิดใจรับ)

แบ่งปันเรื่องราวและภาพโดย Moo MurahRizki Chairit
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ป๊า ครูในดวงใจ

ต้ังแต่เล็กๆ ฉันรู้สึกอบอุ่นเม่ืออยู่ กับป๊า แม้ป๊าจะ
เป็นคนดุเอาจริงเอาจังเข้มงวดกับระเบียบวินัย อาจ
เป็นเพราะฉันทําสิ่ งต่างๆได้ดีจนไม่ต้องโดนป๊าดุหรือ
จะเป็นเพราะฉันรักป๊าและรู้ ว่าสิ่ งดีๆที่ ฉันทําจะทํา
ให้ป๊ าชื่ นใจและมีความสุขจะเป็นอย่ างแรกหรือ
อย่างหลังก็เถอะ ฉันเติบโตมาอย่างเชื่ อม่ันมากว่า
ป๊ารักฉันและฉันก็รักป๊า

ปีน้ีป๊าอายุ ๙๐ ปี ป๊าสู้ชีวิตมาเยอะตามประสา
คนจีนโพ้นทะเล เรื่ องเล่าท่ีฉันรับรู้อาจเป็นแค่ส่วน
เสี้ยวเดียวด้วยซํ้า ฉันท่ึงกับความสามารถอันหลาก
หลายของป๊าท่ีจบเพียงแค่ป.๔ ป๊าทํางานก่อสร้าง
งานออกแบบ ปลูกต้นไม้ เจรจาต่อรอง ทําการค้า
ทําอาหาร งานศิลปะ บริหารกิจการ เป็นคนกลาง
ไกล่เกล่ียฯลฯ ในสายตาฉัน ต้ังแต่เด็กกระท่ังวันน้ี
ฉันรู้สึกตลอดมาว่าป๊าน่ีช่างอะเมซซิ่ งจิงกะเบลจริงๆ

ป๊ามีปัญหาสุขภาพเยอะขึ้นตามวัย ท่ีผ่านๆมาก็
ความดันเบาหวานไขมันซึ่ งถือเป็นแพคเกจมาตรฐาน
จากน้ันเม่ือสักเกือบ ๓๐ ปีก่อน ป๊ามีอาการมะเร็ง
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ต่อมลูกหมาก ซึ่ งแม้ฉันจะรู้ ดีว่าการรักษาไม่ยากเย็น
อะไรเพราะมะเร็งต่อมลูกหมากถือเป็นมะเร็งท่ีรักษา
ง่ายท่ีสุดแล้วแต่กระน้ันก็ไม่วายตกใจ หว่ันกลัว จิตใจ
สาดส่ายไปมาก ตอนน้ันหมออายุรกรรมท่ีแทบจะ
เป็นหมอครอบครัวของบ้านเรายังเอ่ยเตือนฉันด้วย
ความหวังดีว่าฉันควรเข้มแข็งกว่าน้ี

ต่อมาป๊ามีปัญหาเรื่ องตาต้องผ่ าตัดกระจกตา
เทียม ต่อๆมาอีกก็อัลไซเมอร์ตามวัย ฉันรับรู้แต่ไม่
ค่อยได้ดูแลป๊าในเรื่ องต่างๆ เพราะแหมะ (แม่) รับ
เหมาเอาทุกหน้าท่ีไปทําได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดๆ

ช่วงเวลาที่ เปลี ่ ยนไปฉันสังเกตเห็นการเปลี ่ ยน
แปลงของแหมะมาเป็นระยะๆ จากท่ีเคยแคล่วคล่อง
ว่องไว ทําอะไรๆ ด้วยตัวเอง ต้องออกไปซื้ อของเองท่ี
ตลาดแถวบ้านเดิมเกือบทุกวัน (บ้านเดิมอยู่ห่างจาก
บ้านท่ีอยู่ตอนน้ีสิบกว่ากิโลเมตร) หรือไม่ว่าจะพาป๊า
ไปหาหมอ หรือไปหาหมอของตัวเอง หรือแม้แต่การ
จัดยาให้ป๊าและให้ตัวเองในแต่ละวัน แหมะไม่เคย
ยอมให้ฉันเข้าไปยุ่งเก่ียว แหมะรู้สึกม่ันใจและสบาย
ใจท่ีได้ลงมือดูแลสิ่ งต่างๆ ด้วยตัวเองตลอดมา เด๋ียว
น้ี วัย ๘๐ ปีของแหมะทําให้แหมะเริ่มหลงลืมและ
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มีความฉุนเฉียวในหลายๆ ครั้ งท่ีอะไรไม่เป็นไปด่ังใจ
ป๊าลืมแปรงฟัน แหมะหงุดหงิด ป๊ายังไม่เดินไปกิน
ข้าวเม่ือถึงเวลา แหมะโมโห ป๊านอนเร็ว นอนช้า นอน
มากหรือน้อยกว่าท่ีควร แหมะฉุนเฉียว

ฉันรู้ถึงความเหน็ดเหนื่ อยของแหมะที่ เป็นผู้ดูแล
แต่กระน้ัน การจะเข้าไปช่วยเหลือก็ไม่ใช่ง่ายเพราะ
แหมะไม่วางใจ แถมบางครั้ งการเข้าไปช่วยดูแลของ
ฉันกลับยิ่ งทําให้แหมะฉุนเฉียวยิ่ งขึ้น แต่ท้ังหมดน้ัน
ไม่มีอะไรที่ ฉันต้องทํามากไปกว่าการกลับมาจัดใจ
ของตัวเอง ใจท่ีสงบม่ันคงค่อยๆ ทําให้ฉันรู้ จังหวะ
ท่ีเหมาะสม รวมถึงเรียนรู้ ท่ีจะทําและไม่ทําอะไรบ้าง
และน่ันทําให้ฉันได้ค่อยๆ เป็นมือรองในการดูแลป๊า
ในแบบท่ีแหมะไม่รู้สึกหงุดหงิด

เม่ือต้นปี ๒๕๖๔ ป๊ามีอาการฉี่ เป็นเลือด หมอพบ
ว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะที่ เคยจี้ ออกไปแล้ว
ครั้ งหน่ึงเม่ือ ๓ ปีก่อน “ครั้ งน้ี เป็นอีก ก็จ้ี อีก” หมอ
บอกเพราะส่วนหน่ึงคือ เราตัดสินใจไม่ใช้คีโมหรือ
ฉายแสง หมอนัดวันผ่าตัดเม่ือ ๑๓ มกราคมท่ีผ่านมา
หมออายุรกรรมคนเดิมที่ เข้าใจความเป็นไปของบ้าน
เราเป็นคนเจรจากับแหมะว่า ให้ฉันเป็นคนมาอยู่ดูแล
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ท่ี โรงพยาบาล น่ีจึงเป็นครั้ งแรกในชีวิตท่ีฉันได้ทํา
หน้าท่ีการเป็นผู้ดูแลอย่างเต็มรูปแบบกับป๊า และน่ัน
เป็นช่วงเวลา ๒ วัน ๒ คืนท่ีฉันไม่ได้นอนเลยติดต่อ
กันยาวกว่า ๔๐ ชั่วโมง

และน่ันเป็น ๔๐ ชั่วโมงท่ีฉันเห็นได้อย่างแจ่มชัด
ว่าหากฉันไม่เคยผ่านการฝึกสติมาก่อน ช่วงเวลาน้ัน
คงยากมากๆ

การฝึกสติที่ ฉันเพียรทําในช่วงเวลาที่ ผ่านมาแม้
จะหลายปี แม้หลายครั้ งจะรู้สึกราวกับว่าตัวเองยัง
เป็นเด็กน้อยเตาะแตะ และแม้จะเคยคลางแคลงใจถึง
ผลของการฝึกฝน ทว่าหลายครั้ งในชีวิตเช่นกันท่ีเม่ือ
อยู่ ในสถานการณ์คับขัน ฉันพบว่าสติช่วยดูแลกายใจ
ในขณะน้ันๆ เป็นอย่างดี

ฉันฝึกสติด้วยแนวทางการเคลื่ อนไหวของหลวง
พ่อเทียนฝึกท่ีวัดป่าโสมพนัส จ.สกลนคร มีหลวงตา
สุริยา มหาปั�ฺโญ และพระกับคุณแม่ชีท่ี น่ันเป็นท่ี
เคารพศรัทธา เม่ือก่อนช่วงท่ีฝึกแรกๆ ได้ยินคนอ่ืนๆ
พูดคําว่า “พ่อแม่ครูบาอาจารย์” ฉันรับรู้ คําๆ น้ี
แบบผ่านๆหู แต่ ๒ คืนท่ีผ่านมากับการเฝ้าป๊าท่ี



133

คืนท่ีสองผ่านไปสามทุ่ม สี่ทุ่ม ห้าทุ่ม ฉันยังคง
เดิ นภาวนาอยู ่ ข ้ างๆเตี ยงป๊ าเพราะนั ่ นทํ าให้ ฉ ัน
สามารถระงับความพยายามที่ จะลงจากเตียงของป๊า
ได้ทันท่วงทีท่ีสุด แต่เม่ือยิ่ งดึกความเพลียและความ
เจ็บปวดท่ีสายสวนกลับยิ่ งทําให้ป๊าวุ่นวายใจมากขึ้น

เท่ียงคืนพยาบาลส่งเวรกันอย่างละเอียด ฉันรับรู้
เพราะป๊าพยายามลงจากเตียงรอบที่ เท่ าไหร่ ไม่ รู ้
และพยาบาลเดินเข้ ามาดูแลกันแทบจะทั ้ งวอร์ด
และอีกสี่สิบกว่านาทีหลังจากน้ัน พยาบาลแทบท้ัง
หมดเกือบต้องเดินเข้ า-ออกห้องอีกเกือบสิบครั ้ ง
สุดท้ายพยาบาลต้องขอมัดแขนป๊าไว้ติดกับเตียง

ฉันรักป๊า ตอนฉันช่วยจับป๊าเพื่ อให้พยาบาลใช้ผ้า
มัดแขนเหมือนว่ าความทรงจํ าทุกอย่างของป๊าจะ
กระจ่างขึ้นสักชั่ วแวบหน่ึง ป๊ามองฉันอย่างโกรธเคือง
และบอกว่า “กูเล้ียงมึงมาเพื่ อให้มึงมาทําอย่างน้ี กับ
กูเหรอ” แม้จะเสียใจ แต่ฉันก็สงบใจได้ เพราะฉันรู้ ว่า
นี่ คือสิ ่ งที ่ ดีที ่ สุดที่ จะทําให้ทุกคนปลอดภัยในช่วง
เวลาน้ี

ฉันรักป๊า ฉันรับรู้ความเจ็บปวดและความป่ันป่วน
ที่ ป๊าเป็นแต่ฉันไม่ได้ทุกข์กับการที่ อยากให้ป๊าหาย



134

มันเหมือนกับว่ าอะไรที ่ จ ํ า เป็นต้ องทํ าในแต่ ละ
จังหวะก็ทํามันไป ใจไม่รู้สึกหนัก ไม่มีความหงุดหงิด
ไม่มีความอยากให้เวลานี้ผ่านๆไปหรือความรู้สึกใดๆ
แบบน้ันเลย

ฉันรักป๊าฉันเห็นป๊าต่อสู้ กับความเจ็บปวดรับรู้ ว่า
มันมากแน่ๆ เพราะขนาดป๊าท่ีเป็นคนอดทนมากยัง
รู ้ สึกเจ็บขนาดนี้ บางขณะฉันลองให้ป๊าอยู ่ กับการ
รู้สึกตัวด้วยการกําและแบมือป๊าทําสักพักบอกว่าเข้า
ใจแต่มันยั งช่ วยป๊ าในตอนที ่ เจ็บมากๆไม่ค่ อยได้
เพราะป๊าไม่เคยฝึกและไม่สามารถคงสติอยู่กับมือที่
กําและแบโดยไม่ทุกข์กับความเจ็บน้ัน ฉันยอมรับทุก
อย่างท่ีเป็นในแบบน้ัน ฉันอยู่ กับป๊าและความเจ็บ
ปวดของป๊าด้วยใจธรรมดาๆ

...ย้อนนึกถึงตอนที่ ใจซัดส่ายด้วยความกลัวการ
สูญเสียเม่ือได้ยินคําว่ามะเร็งเม่ือปีกระโน้น

...ย้อนนึกถึงตอนที่ เคยรู ้ สึกสะเทือนใจกับความ
ทรงจําท่ีเลอะเลือนของป๊า เสียงท่ีเกิดขึ้นในใจของ
ตอนน้ันคือถ้าถึงวันท่ีป๊าจําลูกคนน้ีไม่ได้ ฉันจะเป็น
ยังไง แต่วันน้ีใจไม่เกาะเก่ียวกับความผูกพันเช่นน้ัน
ฉันไม่อาจรู้ ถึงความเป็นไปภายในใจของป๊าบนความ
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โรงพยาบาล ทําให้ฉันยิ่ งเห็นความหมายของคําเรียก
ขาน “พ่อแม่ครูบาอาจารย์” น้ีอย่างชัดแจ้งในใจ

ป๊ามีอาการปวดบริ เวณที่ ใส่สายสวนหลังการผ่า
ตัดแต่น่ันไม่ใช่ความยุ่งยากอย่างเดียว สิ่ งท่ีมากกว่า
น้ันคือจะใช้คําว่าอะไรดีล่ะอาการเพ้อง้ันหรือ หมอ
บอกว่าผู้ป่วยอัลไซเมอร์มักมีอาการแบบนี้ เมื่ อเกิด
การเปล่ียนแปลง เช่น การย้ายท่ี หรือการผ่าตัด

ปกติเม่ืออยู่บ้านป๊าจะเข้านอนแต่หัวคํ่า บางทีทุ่ม
หรือสองทุ่มก็เคลิ้มหลับแล้วคืนนั้นที่ โรงพยาบาลป๊า
ออกจากห้องผ่าตัดมาตอนหกโมงเย็นหน้าตาสดใส
อาจเพราะเพิ่ งหลับไปด้วยฤทธิ์ยาระหว่างการผ่าตัด
เวลาผ่านไป สองทุ่ม สามทุ่ม สี่ทุ่ม ฯลฯ ป๊ายังไม่หลับ
ห้าทุ่ม เท่ียงคืน ตีหน่ึง ตีสอง ป๊ายังไม่หลับ ตีสาม ตีสี่
เรื่ อยมาจนเช้าอีกวัน ป๊ายังไม่หลับ ความยุ่งยากไม่ใช่
เพียงการท่ีป๊าไม่หลับ ไม่ว่าจะด้วยอาการไม่สบายตัว
หรือหลงลืม ป๊าพยายามจะถอดสายสวนกับขยับจะ
ลงจากเตียงเพื่ อไปเข้าห้องนํ้าแทบทุก ๕-๑๐ นาที
ฉันรู้ ว่าไม่ต้องอธิบายให้มากความ แค่บอกสั้นๆ
“ป๊าฉี่ เลยมีสายสวนอยู่” ก็เพียงบอกอย่างน้ันในทุกๆ
ครั้ ง และเม่ือไม่สามารถล้มตัวลงนอนได้ในแต่ละ
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ชั่วโมงท่ีผ่านไป ฉันใช้เวลาน้ันเดินภาวนาบ้างเคล่ือน
ไหวมือ ๑๔ จังหวะบ้าง แน่นอนว่าสลับกับการเข้าไป
เจรจากับป๊าในแต่ละจังหวะ ฉันพบว่าฉันไม่มีอาการ
อยากนอน มีความง่วงนะแต่ไม่มีความอยากและเม่ือ
ไม่ได้อยากนอนจึงอยู ่ ได้กับการไม่ได้นอนและไม่ มี
ความหงุดหงิดกับการต้องลุกไปๆมาๆ แทบทุก ๕-๑๐
นาที กระท่ังอีกวันป๊าก็ไม่มีอาการง่วงใดๆหมอสั่ ง
จ่ายยานอนหลับเพื่ อให้ป๊าได้พักบ้างทว่าสถานการณ์
ในคืนท่ีสองกลับยํ่าแย่ยิ่ งกว่าคืนแรกเสียอีก ยานอน
หลับคงทํางานแต่ความกังวลใดๆที่ หมอบอกว่ามัก
เกิดกับผู้ ป่วยอัลไซเมอร์ เอาชนะการทํางานของยา
ไม่เพียงป๊าไม่หลับแต่มีอาการเพ้อ ช่วงแรกๆก็ “น่ัน
อะไร แมลงตัวดําใหญ่มากเลย” น่ีถ้าไม่ฝึกสติจนหาย
กลัวผี ฉันคงได้มีอาการขนลุกซู่ เป็นแน่ นอกจาก
แมลงตัวใหญ่ก็ดู เหมือนว่ าในหัวป๊าจะมีภารกิจที ่
ต้องจัดการ ป๊าทํามือไม้ไปมาเหมือนทําธุระสําคัญ
อะไรท่ีไม่จบสิ้นเสียที พร้อมคอยเรียกฉัน “ไปเอาแต๊
(ใบชา)มา” “อยู่ ในตู้ตรงน้ันไง(ผนังและทีวี รวมถึง
หน้าต่างห้องพัก)” เม่ือไม่มี (ซึ่ งมันก็ไม่รู้จะหยิบจาก
ไหนมาให้ )ป๊าเริ ่ มฉุนเฉียวจะลงจากเตียงเพื่ อกลับ
บ้านเพราะ “กูจะไปทําธุระของกูมึงจะมาแกล้งกักตัว
กูอยู่ ท่ี น่ี ทําไม”
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หลงเลือนท่ีดูเหมือนเราจะอยู่ ใกล้ แต่บางทีก็ห่างไกล
กระท่ังไม่อาจจะเชื่ อมโยงกันได้

ไม่ใช่ไม่รักแต่ เป็นรักที่ เปลี่ ยนรูปแบบและความ
ต้องการในใจไปอย่างสิ้นเชิง

ป๊ าย ั งคงเป็นครู ส ํ าหรับฉันเสมอป๊ าทํ าให้ ฉ ั น
ตระหนักชัดยิ่ งขึ้นว่า เราไม่อาจคาดการณ์ว่าอะไร
จะเกิดกับชีวิตเราได้บ้างเลย น่ันยิ่ งทําให้ฉันเชื่ อม่ัน
อย่ างมากว่ าารเจร ิญสติ ที ่ ฉ ั นหมั ่ น เพี ยรฝึ กฝน
ตลอดมาจะช่วยทําให้ฉันอยู ่ อย่างมั่ นคงท่ามกลาง
ความทุกข์ท้ังทางกายและทางใจได้อย่างไร

คําว่า “พ่อแม่ครูบาอาจารย์” ปรากฏขึ้นในความ
รู้สึกของฉันในชั่ วขณะที่ ฉันมองความเจ็บปวดที่ ป๊า
ต้องเผชิญน่ันเอง ฉันรู้สึกถึงการเกิดใหม่ของตัวเอง
ป๊าให้กําเนิดร่างกายและจิตใจ แต่การดํารงอยู่ ท่ีฉัน
เป็นในขณะนี้มาจากครูบาอาจารย์ท่ี เป็นกัลยาณมิตร
น้ีจึงเป็นการเกิดของจิตใหม่ในร่างเดิม ท่านจึงเป็น
“พ่อแม่ครูบาอาจารย์” อย่างแท้จริง

ขอบคุณท่ีอ่านค่ะ

แบ่งปันเรื่องราวและภาพโดย Rin Satian
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ดูแลใจ..ในวันที่พ่อป่วย

ต้ังแต่เกิดมาจนอายุ 30 ปี ไม่เคยเห็นพ่อนอน
โรงพยาบาลเลญ เช้าวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ เปิดมือถือ
ดูไลน์เห็นข้อความจากพ่อ

4:08 น. ไม่ได้รับสาย (พ่อโทรไลน์มา)

4.24 น. พ่อให้มอสส่งโรงพยาบาล อาการไม่ดี

พ่ออยู่ ในห้องฉุกเฉินกว่า 3 ชั่ วโมง แล้วย้ายเข้า
ห้อง ICU โดยท่ีเราไม่มีโอกาสได้เห็นพ่อเลยเพราะ
มาตรการโควิด งดเยี่ยมทุกกรณี พยาบาลบอกว่าพ่อ
มีนํ้าท่วมปอดและหมอพบภาวะหัวใจขาดเลือด (พวก
เราไม่เคยรู้มาก่อนรู้แค่ว่าพ่อเป็นความดัน) อาการ
ยังน่าเป็นห่วงพ่อนอนดิ้ นเพราะใส่ท่อจึงต้องถูกมัด
กับเตียง รู้สึกสงสารพ่อจับใจจนนํ้าตารื้ น รู้ ว่าพ่อต้อง
เจ็บมาก ท้ังท่ีตัวเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์ใส่ท่อแต่
คงเป็นเพราะคนที่ เรารักกําลังเจ็บเราเลยเจ็บไปด้วย
ทําอะไรไม่ได้ นอกจากโทรมาสอบถามอาการท่ีห้อง
ICU หรือมาหน้าห้องแล้ววิดิโอคอลเข้าไปหาพ่อเรา
จึงให้แม่กับน้องกลับไปพักผ่อนท่ีบ้าน เราจะเป็นคน
โทรเช็คอาการพ่อแล้วส่งข่าวให้เอง
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วันต่อมาเรามาหน้าห้องเพื่ อวิดิ โอคอลให้ทุกคน
เห็นพ่อ แม้พ่อจะพูดไม่ได้เพราะใส่ท่อก็ตาม

ด้วยไม่มีความรู ้ อะไรเลยจึงทําให้ เราวางใจทาง
โรงพยาบาลไปโดยปริยาย (จากการสังเกตการพูดคุย
ตอบคํ าถามและรายงานอาการของพ่อการได้ ร ับ
ความชัดเจนจากการสื่ อสารสีหน้าและท่าทางที่ ใส่ใจ
ทําให้เราเชื่ อม่ัน)

12 กุมภาพันธ์ เวลา 13.02 น. พยาบาลโทรมา
แจ้งว่าหัวใจพ่อหยุดเต้น หมอกําลังป๊ัมขึ้นมาให้รีบ
มาด่วนท่ีสุด เราให้แม่กับน้องแต่งตัวต้ังสติแล้วค่อย
ออกจากบ้านเราไม่ได้รีบลนแต่ เรารู ้ ว่ าข้างในเรามี
ความสั ่ นไหวเล ็ กๆขณะนั ่ งรถที ่ น ้ องชายขั บไป
โรงพยาบาลเราอยู่ กับลมหายใจ สลับกับคลึงน้ิวทํา
ความรู้สึกตัวส่งพลังให้พ่อและทุกคนรวมท้ังประคอง
ขวัญตัวเองในฐานะลูกสาวคนโตท่ียังมีอะไรรออยู่ อีก
มากมาย ไม่ว่าวันน้ีจะเกิดอะไรขึ้น

โชคดีท่ีพ่อฟื้ น ..หมอจึงให้เราสามคนเข้าไปเยี่ยม
พ่อในห้องICU ลูกสาวลูกชายนํ้าตาคลอแม่คงตกใจ
ลึ กๆแต่ ก็ ย ั งกลบเกลื่ อนด้ วยการบ่นพ่อไปเรื่ อย
เหมือนเคย ^^
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เราต้องเซ็นต์ เอกสารยินยอมให้ฉีดสี เพื่ อดู เส้น
เลือดท่ีหัวใจพ่อ หมอบอกว่าหัวใจพ่อเต้นผิดจังหวะ
อาจเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นอี กระหว่ างการฉีดสี
แต่ในเม่ือต้องทํา ยังไงก็ต้องยอม ..

น่ังดูภาพหัวใจพ่อกับหมอและแม่ หมอบอกว่าเส้น
เลือดหัวใจตีบ 3 เส้น หัวใจพ่อป่วยมากนะทําบอล
ลูนก็ไม่ไหวแล้วต้องบายพาสอย่างเดียว แต่ก็มีโอกาส
เสียชีวิตนะ หมอบอกด้วยนํ้าเสียงปกติ เรารับฟังด้วย
ใจปกติเพราะส่วนตัวมีการเตรียมตัว เตรียมใจเรื่ องน้ี
มาบ้างแล้วจากการทํางานอาสาเยี่ ยมผู้ ป่วยกับทีม
I See U แม้เข้าใจ แต่ก็ยังเสียใจ ..

มีบ้างท่ีแอบร้องไห้ นํ้าตาไหล แต่ไม่ค่อยให้แม่กับ
น้องเห็นตัวเราในสภาพน้ัน เพราะรู้ ว่าเขาก็คงเสียใจ
เหมือนกัน

เราจึ งหาพื้ นที่ ระบายกับเพื่ อนใกล้ตัวและกลุ่ ม
ไลน์ของพี่ๆ iSHARE เพื่ อนรับฟัง ไม่กล้าเขียนความ
รู้สึกลงในเฟซบุ๊กเพราะกลัวคําว่า “สู้ๆ” (นึกไปถึง
ตอนท่ียายเสียแล้วมีเพื่ อนมาคอมเม้นว่า“เสียใจด้วย
นะ”การอ่านประโยคนี้ เป็นร้อยๆรอบยิ่ งทํ าให้ เรา
รู้สึกเสียใจและไม่ได้ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นเลย (ทําให้



142

เราจะไม่คอมเม้นใครในเรื่ องน้ี ทําได้เพียงส่งพลังใจ
ไปให้เขาจริงๆ) น่าจะดีถ้าประสบการณ์ครั้ งน้ีของเรา
จะเป็นประโยชน์กับใครบางคน ..

ความคิดน้ีทําให้เราค่อยๆ เรียบเรียงสิ่ งท่ี เกิดขึ้น
ความรู้สึกและประสบการณ์ต่างๆ บอกเล่าในเฟซบุ๊ก
ส่วนตัว อยากให้หนุ่มสาวท่ีเป็นตัวแทนของลูกได้มี
เพื่ อนร่วมทาง หากเขากําลังเผชิญสิ่ งน้ีหรือวันหน่ึง
เขาจะเผชิญกับสิ่ งน้ีแน่นอน ..

ระหว่างทาง .. เราทํางาน น้องชายอยู่ กับแม่ขับรถ
ให้แม่ไปมาโรงพยาบาลท้ังๆท่ีไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้
เราเห็นสภาวะเครียดและอึดอัดของน้องชายที่ ต้อง
ซึมซับอารมณ์หลายๆ อย่างจากแม่

วันหน่ึงแม่บ่นขึ้นมาขณะน่ังรถกลับบ้านกัน “ขับ
รถไม่น่ิมเหมือนพ่อเลย” สิ้นคําแม่น้องเหยีบเบรค
จนหัวเกือบคะมํากันทั ้ งคันกายข้างในเราสั ่ นไหว
(เพราะเราขับรถไม่เป็นเหตุการณ์นี้พี่สาวคนโตยังรับ
มือไม่ได้)ลึกๆเรารู้สึกกลัวและเป็นห่วงความรู้สึกของ
น้องชาย เราจึงปรึกษาพี่ๆ ทีม iSHARE ชวนมาเป็น
หน้าม้าต้ังวงซูมคุยกัน เพื่ อให้น้องชายมีพื้ นท่ีระบาย
เราขอให้น้องชายช่วยมาเข้าวง (แกล้งบอกเขาว่าเรา
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ต้องจัดกระบวนการ มาเป็นผู้ช่วยหน่อยแบบก่อนน้ี
ท่ีเคยทํากัน) ดีใจท่ีในวันน้ันมีพี่ ท่ี เป็นตัวแทนของ
คุณแม่เข้าร่วมด้วย ทําให้น้องได้รับฟังมุมมองของคน
เป็นแม่ท่ี มีท้ังความกลัว และความหวังต่อลูกบนพื้ น
ฐานของความรักน้องได้ ระบายแบ่งปันความรู ้ สึก
น้อยใจ แผนท่ีวางไว้หลังจากน้ีการเตรียมตัวของเขา
ในเรื่ องน้ี

เราเองก็ได้ฟังน้อง และแบ่งปันในมุมของตัวเองให้
น้องได้ยินด้วย ขอบคุณเพื่ อนๆทุกคนท่ีมารับฟังและ
แบ่งปันกันในวันน้ันด้วย น้องชายบอกว่ารู้สึกดีท่ีได้
ระบายและได้รับฟังมุมมองแปลกใหม่ (เรื่ องความ
เจ็บป่วย และความตาย) เพราะเขาไม่เคยเข้าวงแบบ
น้ีมาก่อน

22 กุมภาพันธ์ หลังการผ่าตัดและการพักฟื้ นในห้อง
ICU(ท่ีงดเยี่ยม)ผ่านพ้นไป เราตัดสินใจให้พ่อมาพัก
ฟื้ นต่อในห้องพิเศษเพื่ อให้เราสามารถเฝ้าพ่อได้ เพื่ อ
ให้เรามีเวลาอยู่ กับพ่อจริงๆ

ตั้ งแต่ เกิดมาความทรงจําที่ เรามีกับพ่อน้อยมาก
พ่อเป็นคนทําแต่ไม่พูด ในขณะท่ีแม่พูดและบ่นทุก
อย่างในชีวิต 555
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เราอยากใช้เวลาน้ี ฟังเรื่ องราวท่ีพ่ออยากเล่ารู้ จักพ่อ
มากกว่าท่ีพ่อรู้ จักเรา ..

สุดท้าย..เราตกตะกอนได้ว่า มี 3 สิ่ งท่ี ทําให้พ่อ
รอดตายในครั้ งน้ี

กําลังกาย : พ่อชอบออกกําลังกาย ไม่กินเหล้า ไม่สูบ
บุหรี่ ทําให้ฐานร่างกายพ่อดีมาก

กําลังสติ : พ่อเคยบวชเรียน มีพื้ นฐานสมาธิ อีกท้ัง
เราและครอบครัวเติมพลังสติ ให้พ่อด้วยการตั้ งสติ
กับตัวเองด้วยกัน

กําลังใจ : ความรักท่ีเต็มเป่ียมของครอบครัวท่ีส่งถึง
พ่อเสมอแม้ ไม่ เจอกั นพ่อรับรู ้ ได้ แน่นอนอี กทั ้ ง
กัลยาณมิตรทั ้ งหลายที ่ ส่ งกํ าลั งใจมาหลากหลาย
รูปแบบท้ังการภาวนา พลังบําบัด คําพูดดีๆ และการ
รับฟังด้วยหัวใจ

เราขอบคุณพ่อท่ีดูแลร่างกายอย่างดีทําให้เรากลับ
มาตระหนักอย่างจริงจังว่า...ร่างกายนี้ สําคัญจริงๆ
เราขอบคุณแม่ที่ ไว้วางใจให้เราดูแลและจัดการสิ่ งที่
ต่างๆ ด้วยกัน เราขอบคุณตัวเองท่ีมีสติในการรับมือ
กับสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นภายในเวลาไม่ก่ี วัน
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เราขอบคุณน้องชายที่ ช่วยชีวิตพ่อในวันนั้ นและ
คอยดู แลแม่ ก ั บน้ องหมาที ่ บ ้ านในขณะที ่ เรามา
จัดการเรื่ องพ่อท่ีโรงพยาบาล

เราขอบคุณเพื่ อนๆ และทุกกําลังใจท่ีส่งมาจากทุก
ช่องทาง

เราขอบคุณพื้ นท่ีแห่งน้ี ท่ีให้เราร่วมแบ่งปัน

ด้วยรักจาก ลูกสาวคนโต

แบ่งปันเรื่องและภาพโดย ม้ินท์



146



147

จากพราก

ครั้ งหนึ่ งข้าพเจ้ าถูกตั้ งคํ าถามจากเพื่ อนรักว่ า
"หากให้ เลือกระหว่ างเราตายก่อนและพ่อแม่ตาย
ก่อนข้าพเจ้าจะเลือกอะไร"

ข้าพเจ้าจําได้ดีว่าครั้ งน้ัน ข้าพเจ้าเลือกตอบว่า
ข้าพเจ้ าขอตายก่อนเพราะข้าพเจ้ ารักแม่อยากให้
ท่านอยู่ กับเรานานๆ... หากแต่เม่ือฟังความคิดเห็น
ของเพื่ อนท่ีมีคําตอบแตกต่างกันว่า...ถึงเขาจะรักพ่อ
แม่สักปานใดแต่ เขาก็อยากตายหลังท่านเพราะถ้า
เขาตายก่อนพ่อแม่น้ัน พวกท่านคงทุกข์ทรมานมาก
เช่นไร...ฟังคําตอบของเพื่ อนทําให้ได้ฉุกคิด..จริงดัง
ว่าเพราะคงไม่มีความทุกข์ใดมากเท่าพ่อแม่ต้องจัด
งานศพให้ลูกแล้ว...

"การจากพรากก่อนวัยอันควรของคนที่ เรารักผูก
พัน เป็นความทุกข์อันใหญ่หลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
พ่อแม่ท่ีลูกต้องมาด่วนจากไป"...

ข้าพเจ้าและครอบครัวเข้าใจความรู้สึกนี้ดีพอสม
ควรจากประสบการณ์ตรงเมื่ อพ่อต้องจากพวกเรา
ไปด้วยอุบัติ เหตุฉุกเฉินมอเตอร์ไซค์ล้มด้วยวัยเพียง
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38 ปี จําได้ว่าย่าเสียใจ ทุกข์ใจ เศร้าใจเป็นท่ีสุด
เกือบครองสติสัมปชัญญะไม่ได้ในช่วงแรก หากแต่
ด้วยย่าเป็นหญิงที่ ศึกษาธรรมเป็นอาจิณจึงสามารถ
ผ่านช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลําบากมาได้ ไม่ป่วย
เป็นโรคซึมเศร้าเสียก่อนหรือท่านเป็นแต่เราไม่ทราบ
เน่ืองจากยังเด็กอยู่มาก...

หลายครั้ งเม่ือมาทํางานด้านสุขภาพเห็นภาพเหล่า
น้ี ท้ังจากประชาชนท่ีดูแลในพื้ นท่ี ท้ังจากพี่ๆ อสม.
ท่ีผูกพันรักใคร่เสมือนญาติพี่ น้อง ท่ีต้องสูญเสียลูก
อันเป็นท่ีรักจากไปด้วยอุบัติเหตุฉุกเฉินบ้าง จากไป
ด้วยการป่วยด้วยโรคบ้าง รวมถึงพี่พยาบาลท่านหน่ึง
ท่ีต้องสูญเสียลูกจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน ข้าพเจ้าจําภาพ
ความเจ็บปวดเหล่าน้ันได้ดี เม่ือระลึกถึง...

ว ั นหนึ ่ งขณะนั ่ งตรวจผู ้ ป ่ วยในเวรนอกเวลา
ราชการเวลาประมาณ 19.00 น. มีผู้ป่วยหญิงราย
หนึ่ งซึ่ งค่อนข้างคุ้ นหน้ากันดีมารับการตรวจรักษา
ข้ าพเจ้ าค ุ ้ น เคยครอบครั วนี ้ ด ี พอควรเนื่ องจาก
ครอบครัวนี ้ มั กมารับการรักษานอกเวลาราชการ
เสมอเพราะต้ องรอผู ้ น ํ าครอบครั วเลิ กงานก่ อน
ครอบครัวน้ีสามีเป็นทหาร ภรรยาเป็นแม่บ้านเต็มตัว



149

มีลูกชายคนเดียว อายุลูกชายน่าจะประมาณ 8-9 ปี
น่าแปลกใจว่าหลายปีและหลายครั้ งท่ีผ่านมา คนท่ี
มารักษาพยาบาลมักจะเป็นบุตรชาย ไม่เคยสักครั้ งท่ี
แม่จะป่วยจนต้องมารับการรักษา ตัวข้าพเจ้าเองชื่ น
ชอบบุตรชายของครอบครัวน้ีเป็นพิเศษ เน่ืองจาก
ด้วยรูปร่างหน้าตากริยาท่าทาง ถอดแบบมาจากบิดา
อย่างไม่เพี้ยนผิด แม้กระท่ังทรงผมท่ีมักแสกข้าง
เดียวกันกับบิดา

ทุกครั้ งที่ ข้าพเจ้ามีโอกาสตรวจรักษาลูกชายของ
ครอบครัวน้ี คําถามท่ีข้าพเจ้ามักชอบถามเด็กชายตัว
น้อยคือ "โตขึ้นอยากเป็นอะไร" และคําตอบทุกครั้ ง
ของเด็กน้อยคือ "โตขึ้นผมจะเป็นทหารเหมือนพ่อ
ครับ" หากวันน้ีกลับไม่เห็นเงาเด็กน้อย เลยให้เข้าใจ
ว่าน่าจะอยู่ ทําการบ้านท่ีบ้าน...

เมื่ อถึงคิวตรวจรักษาสําหรับผู้ป่วยรายนี้ เป็นช่วง
เวลาที่ ไม่มีผู้ป่วยท่านอื่ นรอคิวเนื่ องจากใกล้จะออก
เวรแล้ว ข้าพเจ้าจึงมีเวลาสามารถตรวจและสอบถาม
อาการโดยไม่ต้องเร่งรีบ เม่ือตรวจสอบประวัติท่ีทีม
สุขภาพบันทึกก่อนหน้านี้ ก็ให้แปลกใจว่าผู้ป่วยรายนี้
เข้ารับการรักษาด้วยอาการเดียวกันถึง 2 ครั้ งในช่วง
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ระยะเดื อนเดี ยวกันด้ วยอาการนอนไม่หลับเบื่ อ
อาหารคลื่ นไส้ เอาเจียนจากที่ ก่อนหน้านั้ นไม่ เคยมี
ประวั ติ การรั กษาของผู ้ ป ่ วยรายนี ้ เลยของสถานี
อนามัย

ข้าพเจ้าซักประวัติตรวจร่างกายตรวจสัญญาณชีพ
ผลตรวจทุกอย่างปกติดีแต่ก็สังเกตว่า ผู้ป่วยค่อนข้าง
ซีดเซียวหน้าตาไม่แจ่มใส หากเม่ือพูดคุยถึงสาเหตุก็
ไม่ได้รับการบอกเล่าสิ่ งใดจากผู้ป่วยท่านน้ี ก่อนท่ี
ข้ าพเจ้ าจะสั ่ งยาให้ผู ้ ป่ วยตามแนวทางรักษาคือ
paracetamol สําหรับแก้ปวดและ diazepam ซึ่ งเป็น
ยาช่วยให้หลับได้ (สูตรยาน้ีเรา เรียกชื่ อเล่นๆ มันว่า
paradi)

ข้าพเจ้าก็เอ่ยถามเธอ "วันน้ีทําไมเจ้าลูกชายไม่มา
ด้วยค่ะ"

สิ ้ นคํ าถามของข้ าพเจ้ าบรรยากาศเงี ยบจนน่า
ตกใจและไม่มีคํ าตอบ.. .อึ ดใจต่อมาข้ าพเจ้ าเห็น
นํ้าตาของผู้ป่วยไหลพราก ข้าพเจ้าตกใจมากคิดว่า
ข้าพเจ้าได้พูดอะไรผิดพลาดไปหรือ จากน้ันเรื่ องราว
ของลูกชายก็ถูกถ่ายทอดด้วยนํ้าเสียงอันสั่ นเครือ
ปนสะอ้ืน เจ็บปวดให้ข้าพเจ้ารับฟัง
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หมอไม่ทราบหรือ ลูกชายเสียชีวิตเม่ือเดือนท่ีแล้ว
จากการจมนํ้าตายที่ บ้ านคุณย่าที ่ อํ าเภอสทิ งพระ
ตอนเม่ือปิดเทอมท่ีผ่านมา ข้าพเจ้าอ้ึงไปพักใหญ่
พูดไม่ออก...พร้อมรับฟังเรื่ องราวการจากไปของบุตร
ชายผ่านการเล่าของผู้ป่วย

"วันนั้นบุตรชายขอไปเล่นนํ้ากับเด็กเพื่ อนบ้านใน
ละแวกเดียวกันครอบครัวอนุญาตเพราะเห็นว่าไปกัน
หลายคน สักครู่ ใหญ่มีเด็กว่ิงมาบอกว่าลูกชายได้จม
นํ้าหายไป ทางครอบครัวตามไปในท่ีเกิดเหตุชาวบ้าน
ช่วยกันระดมคนงมหา สักพักก็พบร่างลูกชายท่ีไร้สติ
ซึ่ งหมดลมหายใจแล้ว เน่ืองจากจมอยู่ ในนํ้านานเกิน
ไปไม่สามารถช่วยฟื้ นคืนชีพได้ในมือของลูกชายยัง
กําหลวงพ่อทวดท่ีแขวนติดคอตลอดเวลาไว้แน่น"

เม ื่ อผ ู ้ ป ่ วยรายนี ้ ได ้ ถ ่ ายทอดเร ื่ องราวจบลง
ข้าพเจ้าทราบได้ทันทีว่าสาเหตุของการป่วยกายครั้ ง
นี เกิดจากความทุกข์ ใจอย่างมากจากการสูญเสีย
ทําให้ เกิดอาการทางใจตามมาด้านสามีของผู้ป่วยก็
คงทุกข์ใจไม่แพ้กัน แต่เน่ืองจากมีงานต้องรับผิดชอบ
ทุกวัน จึงอาจทําให้ห้วงเวลาคิดถึงความทุกข์น้อยลง
ต่างกับภรรยาท่ีอยู่บ้านเป็นแม่บ้านจึงมีเวลาว่างมาก
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กว่าทําให้คิดมาก ประกอบกับคงเห็นภาพบรรยากาศ
ในบ้านที่ เคยมีลูกชายอยู่ตลอดนั้น..คงตอกยํ้าความ
เจ็บปวดเป็นอย่างมาก

สิ่ งที่ ข้าพเจ้าทําในขณะนั้ นคือการยื่ นมือไปวาง
เบาๆบนมื อของผู ้ ป ่ วยพร ้ อมพยั กหน้ าร ั บรู ้ ว ่ า
ข้าพเจ้าเข้าใจโดยไม่เอ่ยคําพูดใดๆออกมา...

เม่ือจัดยาให้ผู้ป่วยเสร็จ ข้าพเจ้าขอพูดคุยกับสามี
เพื่ อให้รับทราบแนวทางการรักษาต่อไป หากภรรยา
มีอาการไม่ดีขึ้น เน่ืองจากข้าพเจ้าเข้าใจว่าผู้ป่วยมี
อาการเป็นโรคซึมเศร้าแล้ว อาจต้องได้รับการรักษา
ด้ วยแพทย์ เฉพาะทางแต่คนในครอบครัวก็มีส่ วน
สําคัญสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น...

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ท่านเคยกล่าวว่า "ชีวิต
ของเราน้ันเหมือนกับ "เทียน" เราไม่มีทางรู้หรอกว่า
...เทียนเล่มนี้ จะไหม้จนหมดเชื้ อหรือว่าโดนลมพัด
ดับไปเสียก่อน ท้ังๆท่ี..ยังมีเชื้ อและไขเทียนอยู่ "

แบ่งปันเรื่องราวโดย อําแดงแจด
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ลาก่อน...น้ำนวล

นวล หรือ นํ้านวลเป็นหมาพิการท่ีป้าต้ังชื่ อน้ีให้
เพราะมีสีนํ้าตาลอ่อนนวลๆ และป้าอยากให้นวลเข้ม
แข็ง ฉลาดเหมือนนางเอกนิยายเรื่ องหน่ึงท่ีนางเอก
ชื่ อนํ้านวล

พวกป้าอยู่กรุงเทพฯ กันสองคนพี่ น้องเล้ียงแมวไว้
8 ตัวในบ้านทาวน์เฮ้าส์หลังเล็ก

วันท่ีป้าพบนวล วันน้ันนวลเกิดอุบัติเหตุนอนอยู่
กลางถนนระหว่างทางท่ีป้าไปทํางาน รอบตัวป้ามีรถ
ยนต์ชะลอดูมอเตอร์ไซค์ขับผ่านไปมา แต่ไม่มีใครรับ
นวลขึ้นมาบนรถเลย

นวลนอนบนพื้ นถนน มีเลือดไหลออกมาจากท้องมี
คู่สามี-ภรรยาขี่มอเตอร์ไซค์จอดดู พี่ ผู้ชายบอกป้าว่า
ให้เอานวลไปส่งท่ีโรงพยาบาลสัตว์เพื่ อรักษา พอนวล
หายดี นวลเป็นหมาท่ีสวยมาก คล่องแคล่วเพราะนวล
รูปร่างปราดเปรีย เพิ่ งเป็นหมาสาวรุ่น แต่พอป้าเอา
นวลไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสัตว์ ภาพเอ็กซ์เรย์
ที ่ คุณหมอชี้ ให้พวกป้าดูบอกว่ารถที่ ชนนวลทําให้
กระดูกสันหลังของนวลได้รับความเสียหาย สันหลัง
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หักและ...นวลจะเดินแบบปกติไม่ได้อีกแล้ว นวลจะ
เป็นหมาพิการ

ร่างกายของนวลได้รับบาดเจ็บมากไปอีก นวลต้อง
ผ่าตัดท่อปัสสาวะมาไว้ท่ีหน้าท้อง ขาหน้าหักต้องผ่า
เอาเหล็กเข้าไปดามไว้ ไม่ต้องพูดถึงค่ารักษาท่ีตอน
ต้นเป็นหลักหมื่ น(ภายหลังค่ารักษาเพิ่มไปจนถึงหลัก
แสนบาท) ตอนแรกป้าเริ่มไม่ไหวจากค่าใช้จ่ายของ
นวล มีคนแนะนําให้เข้าไปขอรับบริจาคจากโพสต์ใน
เว็บไซต์ท่ีให้ความช่วยเหลือหมาแมวจรจัดมีพี่ผู้หญิง
ท่ียอมโอนเงินมาให้ 3,000 บาท จากการอ่านกระทู้
ของนวลโดยเขาโทรมาคุยและถามไปที่ โรงพยาบาล
สัตว์ตอนท่ีนวลรักษาอยู่ พี่ ผู้หญิงท่านน้ีเห็นใจป้า
เพราะตัวเองก็ดูแลหมาพิการอยู่ ด้วยเช่นกันนอกจาก
น้ีเพื่ อนร่วมงานก็ช่วยกันบริจาคด้วย

เม่ือนวลเริ่มฟื้ นตัวดีขึ้น นวลใช้สองขาหน้าลากตัว
ได้แต่ขาหลังไร้ความรู้สึก อึและฉี่ ไหลออกมาแบบ
ควบคุมไม่อยู่ สัตวแพทย์แจ้งให้ป้ามารับนวลกลับ
บ้านไปดูแลเอง พวกป้าเริ่มหว่ันใจเพราะไม่เคยดูแล
คนหรือสัตว์ท่ีพิการเลย แต่พี่ ผู้หญิงคนเดิมท่ีตอนน้ี
ป้าต้องโทรไปขอคํ าแนะนําในการดูแลหมาพิการ
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บอกว่าขอให้จํากัดท่ีให้หมาอยู่ จะทําให้การดูแล
หมาพิการง่ายหน่อย หมาไม่ได้ต้องการอะไรมากมาย
สัตวแพทย์เองก็บอกป้าว่า การดูแลหมาพิการเป็น
การปรับตัวและปรับกระบวนการของท้ังหมาและเจ้า
ของไปเรื่ อยๆ เรียกได้ว่าต้องยืดหยุ่นตามหน้างาน

วันแรกท่ีนวลกลับบ้าน ป้าบอกเพื่ อนบ้านท่ีเล้ียง
หมาเลี้ ยงแมวพวกคนรักสัตว์ว่าป้ามีหมาพิการต้อง
ดูแลตัวหน่ึง มีเพื่ อนบ้านท่ีเธอเป็นแม่บ้านใจดีอาสา
ว่าเขาจะคลุกข้าวผสมไก่บดให้นวลเช้าและเย็นเอง
ส่วนตัวป้าน้ันปกติทํางานประจํา ตอนเช้าออกจาก
บ้านและกลับคํ่ามืดทุกวัน ป้าจึงมีงานเพิ่มก่อนออก
จากบ้านคือล้างตัวนวลท่ีคลุกฉี่ เช้าและเย็น ถ้าไม่
ล้างฉี่ ให้นวลฉี่จะกัดหน้าท้องอ่อนๆ เป็นผ่ืนแดงเต็ม
ไปหมดเรียกว่าแผลฉี่ กัด หรือบางทีก็เป็นแผลใหญ่ท่ี
อวัยวะเพศ แผลบริเวณกว้างต้องคอยล้างแผลใส่ยา
แล้วเน้ือท่ีผิวหนังจะค่อยๆ ต้ืนขึ้นมาป้าต้องจับขา
หลังยืดเหยียดเพื่ อยืดกล้ามเนื้ อขาหลังทั้ งสองข้าง
ของนวลดูแล้วน่าจะเจ็บ แต่ว่าสัตวแพทย์เคยบอกว่า
นวลไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดที่ ช่วงล่างของร่างกายลง
ไป เวลาท่ีป้ากลับมาตอนคํ่าจะเห็นนวลมาแอบดูท่ี
รั้ วพอป้าเปิดประตู นวลจะยกตัวด้วยสองขาหน้าโถม
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ใส่ป้าด้วยแรงท้ังหมดท่ีมี เล็บนวลข่วนขาป้าจนเป็น
รอยแดงยาวไปหมด วันหยุดเสาร์อาทิตย์ป้าจะพา
นวลใส่รถเข็นสําหรับหมาพิการ เรื่ องรถเข็นน่ีมีท่ีมา
ตอนนั้ นป้าไม่ เหลือเงินจะซื้ อรถเข็นราคาสี่พันกว่า
บาทแล้ว จู่ๆพี่ ท่ี ทํางานท่ีไม่ได้สนิทกันเลยก็มาบอก
ว่าจะออกเงินซื้ อให้ ป้าดีใจมากเวลาป้าพานวลขึ้นรถ
เข็นหมาพิการพาจู งไปรอบๆหมู่ บ้านจะมีทั้ งคนที่
มองเราแบบเขม็ง คนท่ีออกปากไล่พวกเราไม่ให้มา
เดินใกล้ เขาคนที่ ไม่ ได้รู ้ จักเราแต่ เอ็นดูสงสารนวล
เตรียมซื้ อตับปิ้ งมารอป้อนนวลและคนที่ คิดว่ าป้า
เอาหมามาอึ เรี ่ ยราดนอกบ้านแต่ป้ าเตรียมถุ งกับ
กระดาษหนังสือพิมพ์มาเก็บอึทุกครั้ ง

ถ้าได้ เดินเล่นรอบหมู่บ้านนวลจะไม่ยอมกลับเข้า
บ้านเลย เดินดมนู่นน่ี น่ัน แวะไปตรงโน้นตรงน้ีตลอด
นิสัยเดินเล่นไม่ยอมเข้าบ้านง่ ายๆติดมาจนถึ งวัน
สุดท้ายของชีวิตนวลวันสุดท้ายท่ีนวลเดินได้แม้ว่าจะ
ไม่ยอมกินข้าวแต่นวลก็ยังสะกิดให้ป้าพาเดินเล่นอยู่
ดี…นอกจากน้ี นวลมีนิสัยหวงท่ีมากๆ ป้าเคยมีเพื่ อน
มาค้างท่ีบ้านด้วย นวลเล่นหอนท้ังคืน คืนน้ันป้านอน
ไม่หลับและกังวลมากเพราะเพื่ อนบ้านบางคนเกลียด
หมาหลังจากนั้นป้าไม่ยอมให้เพื่ อนมาค้างที่บ้านอีก
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ต่อมาพวกป้าทนชีวิตที่ ต้องผจญรถติดทุกวันไม่
ไหวเลยทําเรื่ องขอย้ายกลับไปทํางานแถวบ้านที่ต่าง
จังหวัด เม่ือได้รับอนุมัติให้ย้ายได้ป้าจึงพานวลกลับ
มาท่ีบ้าน แต่ว่ากลับมีเรื่ องเห็บหมัดตามพื้ นบ้านท่ี
ป้าไม่ได้เฉลียวใจทําให้นวลติดเห็บหมัด พอรักษาก็
เกิดมีอาการแทรกซ้อนคือไตวายเฉียบพลัน ตอนน้ัน
ป้ าพานวลมารั กษาที ่ คลิ นิ กสัตวแพทย์แถวบ้ าน
ซึ่ งหมอได้ให้ยาให้นํ้าเกลือ และบอกป้าว่าขอให้พา
กลับมาท่ีโรงพยาบาลสัตว์เดิมท่ีกรุงเทพฯ ป้าต้ังใจว่า
จะพานวลมาตอนวันเสาร์ที ่ หยุดงานได้ เพราะป้า
ต้องไปทํางานอีกจังหวัดหน่ึง แต่ช้าเกินไปนวลเสีย
เม่ือตอนเช้ามืดวันศุกร์ท่ีคลินิกท่ีป้าฝากรักษา

นวลมาอยู่ กับป้าได้ 1 ปี 7 เดือน ตอนน้ีนวลจาก
ป้าไปเกือบครบ 5 ปีแล้ว ป้าฝังนวลไว้ท่ีโคนต้น
มะขามหน้าบ้านที ่ ตอนนี ้ ก็มีแม่หมาลูกหมาจรมา
อาศัยอยู่ ป้าก็เอาผ้าห่มท่ีเคยให้นวลรองนอนมาให้
ลูกหมาจรเหล่าน้ันนอน

ขอให้นวลหลับให้สบายนะ ชาติหน้าขอให้เราได้
พบกันอีกโดยท่ีร่างกายของนวลแข็งแรง อย่าให้ต้อง
พิการแบบน้ีอีกเลย…



159

พวกป้าลองมาสรุปบทเรียนท่ีได้จากการดูแลนวล

1.การมีเงินออม ชีวิตมีบทเรียนทดสอบเราอยู่
เสมอโดยเฉพาะมีอะไรท่ีไม่คาดฝันเกิดขึ้นโดยเฉพาะ
เรื่ องเงินๆทองๆ เราไม่ควรประมาทเรื่ องการวางแผน
ใช้จ่ายเงิน ไม่ควรมีคติซื้ อของแบบ “ของมันต้องมี”
“ใคร ๆ ก็มีกัน”ถ้าเราซื้ อเสื้ อผ้า ข้าวของ ของเล่น
โทรศัพท์รุ่นใหม่ของสะสมฟุ่มเฟือยท่ีไม่จําเป็น ถ้า
หากเรามีเรื่ องจําเป็นขึ้นมา เราจะรู้สึกเสียใจท่ีใช้เงิน
ไปกับข้าวของไร้สาระเหล่าน้ี ของบางอย่างไม่จําเป็น
ต้องมีในชีวิตเลยก็ได้

2.การแก้ปัญหาท่ีถาโถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนค่าใช้
จ่ายส่วนหนึ่ งที่ เกินมามากเพราะว่าป้าฝากเลี้ ยงนวล
กับโรงพยาบาลสัตว์นานมากเกินไป ป้าไม่กล้าเอา
นวลกลับมาดูแลเอง ป้าเลยเล่ือนการเผชิญหน้ากับ
สถานการณ์จริงในชีวิตทั้ งๆที่ สิ ่ งที ่ ต้องทําคือการ
ยอมรับความจริงว่าป้าต้องจัดการอะไรบางอย่างกับ
นวล ป้าต้องค่อยๆ พิจารณาปัญหาเหมือนท่ีคุณหมอ
ของนวลบอกป้าว่า “การดูแลนวลต้องปรับตามหน้า
งาน ต้องลองผิดลองถูกดู”
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3.วิธีการประหยัดเงิน ตอนน้ันพวกป้าหันมาทํา
กับข้าวกินเองแล้วห่อเอาไปกินท่ีทํางาน ป้าพบว่า
ประหยัดเงินได้เยอะมากๆและป้ายังค้นพบว่าการทํา
กับข้าวให้อร่อยและเรากินได้เป็นทักษะท่ีพัฒนาได้

4.สุขภาพดีขึ้นแบบไม่น่าเชื่ อ ก่อนหน้าน้ีป้าซื้ อกับ
ข้าวถุงกินอาหารท่ีซื้ อมาจากข้างนอกบ้านเพียงอย่าง
เดียว พอมาทํากับข้าวกินเองกลับกลายเป็นว่าไขมัน
ในเส้นเลือดป้าที่ สูงเกินปกติก็ลดลงมาอยู่ ในเกณฑ์
ปกติ

5.การหม่ันทบทวนชีวิต ถ้าป้าไม่ได้นวลมาดูแล
ป้าก็จะไม่คิดกลับไปอยู่บ้านที่ ต่างจังหวัดหรอกทั้ งๆ
ที่ ป้าทุกข์ทรมานกับการเดินทางไปทํางานในแต่ละ
วันเพราะปัญหารถติด วันหน่ึงๆป้าใช้เวลาบนถนน
ประมาณ 4-5 ชั่วโมง มันเป็นความปกติของคนเมือง
หลวงท่ีป้ารู้สึกว่ามันผิดปกติ นวลทําให้ป้าเริ่มคิดใน
จุดน้ีและวางแผนขอย้ายกลับบ้านอย่างจริงจัง

6.นํ้าใจของเพื่ อนร่วมงาน/เพื่ อนบ้าน/คนแปลก
หน้าป้าเจอคนที่ ไม่รู ้ จักกันแต่มีนํ้าใจช่วยเหลือกัน
โอนเงินมาให้ และให้คําแนะนําในการดูแลหมาพิการ
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รวมท้ังเพื่ อนท่ีทํางานท่ีช่วยกันบริจาคเงิน พี่ ท่ีซื้ อรถ
เข็นสําหรับหมาพิการมาให้นวล แต่ในขณะเดียวกัน
ก็มีคนท่ีโพสต์ว่า ป้าไม่ควรรับเงินช่วยเหลือจากใคร
เพราะแสดงว่าป้าไม่พร้อม ก็ไม่ต้องดูแลหมาพิการ
เขาเขียนบอกแบบนี้หมายถึงว่าป้าไม่ต้องลงไปดูนวล
ที ่ ถ ู กรถชนอยู ่ กลางถนนล่ะมั ้ งจะให้ป้ าดูดายกับ
ความทุกข์ของผู้ อ่ืน จริงๆแล้วใจป้าก็ไม่พร้อมแต่ยิ่ ง
เห็นความคิดเห็นแบบนี้ แล้วถึงขนาดป้าต้องโทรไป
ถามรายละเอียดและจองกรงสําหรับสัตว์พิการที ่
มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์พิการ แต่ถึงเวลาป้าก็ไม่ได้พา
นวลไปอยู่ที่ มูลนิธิแต่เรื่ องเหล่านี้ทําให้ป้าเห็นนํ้าใจ
คนและรู้ ว่าคนเรามีหลายประเภทจริงๆ คนท่ีให้คํา
แนะนําท่ีเป็นประโยชน์ คนท่ีแนะนําแบบท่ีทําไม่ได้
จริง คนท่ีขัดขวางท้ังๆท่ีเขาไม่ได้มีผลประโยชน์อะไร
ด้วย คนท่ีไม่ใส่ใจอะไรเลย สุขทุกข์ของคนอ่ืนก็เป็น
เรื่ องของคนอ่ืน คนท่ีรังเกียจอะไรไปทุกสิ่ ง ป้าเอา
ชนะความรังเกียจในการดูแลเก็บอึล้างฉี่ ให้นวลแต่
ป้าก็ เจอคนที่ รังเกียจแม้กระทั่ งนํ้าล้างที่ ใช้ทําความ
สะอาดตัวนวลและแสดงท่าทางให้รู ้ ว่ าเขารังเกียจ
พวกป้าสองคนพี่น้องเรียนรู้ ว่าเราสองคนทํางานเป็น
ทีมช่วยเหลือกันได้เรารู้ว่าเราสามารถบริหารจัดการ
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ชีวิต ท้ังเงินและการดูแลชีวิตพวกเราเอง ชีวิตแมวๆ
หมาๆและเหลียวมองเพื่ อนร่วมโลกของเราด้วย ...แต่
ท้ังนี้สุดท้ายแล้วทุกชีวิตของพวกเราก็ต้องจากกันอยู่
ดีแต่ป้าคิดว่าเท่าท่ีได้ใช้เวลาอยู่ ด้วยกันกับนวล ก็ได้
ดูแลนวลดีท่ีสุดเท่าท่ีทําได้แล้วจริง ๆ

แบ่งปันเรื่องและภาพโดย เก๋ เกศินี
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ตอนที่ 1 คนบ้านโฮ่ง ชื่อโปรเฉยๆ
ผจญภัยกับโรคเซลล์ประสาท

นำคำสั่งเสื่อม

การคงอยู่ของ“บางคน”เป็นแรงบันดาลใจให้ใครๆ
อีกหลายคน

โปรเป็นคนบ้านโฮ่งจังหวดลําพูน หนุ่มเหนือจบ
วนศาสตร์และมาทํางานเป็นรุ ่ นน้องในกลุ่ มบริษัท
แปลน ทุกปีเราจะมีกิจกรรมปลูกป่าร่วมกับวัดสุคะโต
และพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล มีงานเพื่ อสังคมเม่ือ
ไหร่ย่อมเห็นโปรท่ี น่ัน โปรเป็นขาประจําและเป็นตัว
ตั้ งตัวตีตั้ งแต่พิธีกรในงานหาทีมน้องมาทําการละ
เล่นเพื่ อร่วมระดมทุนให้ทางวัดสําหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการป้องกันไฟป่าและดูแลป่าอย่างต่อเนื่ องและ
ปลุกเร้าให้เพื่ อนพี่ ท่ี ทํางานร่วมกันพาตัวห่างเมืองไป
ลงแรงปลูกต้นไม้ ใกล้ชิดธรรมชาติ

ภาพโปรในใจของผองเพื่ อนคือ ใบหน้าท่ีมีรอยยิ้ม
ขี้ เล่น ลีลาการพูดจาหยอกเย้า เฮฮาและทันคน
ท่ีสําคัญ โปรมักจุดประกายไอเดียดีๆ อยู่บ่อยครั้ ง
เรียกว่าเป็นนักฝันท่ีสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ให้คน
ได้เรียนรู้สู่ธรรมชาติอย่างสนุกสนาน โปรฝากฝีไม้
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ลายมือไว้ที่ ศูนย์การเรียนรู ้ ป่าในกรุ งเด็กหลายคน
รู้ จักเมล็ดพันธุ์ การปลูกต้นไม้อย่างง่ายและนํากลับ
ไปดูแลท่ีบ้าน

จู่ ๆเหตุการณ์ที่ ไม่คาดคิดก็ เกิดขึ้ นกับโปรในช่วง
วัยท่ีกําลังเจิดจ้าเป็นท่ีสุด

ช่วงเดือนเมษายน ปี 61 โปรมีอาการเจ็บท่ีต้นขา
ซ้ายเมื่ อไปหาหมอได้ยาคลายกล้ามเนื้ อมาทานแต่
อาการยังไม่ดีขึ้น ต่อมาเดือนกันยายนเริ่มรู้สึกว่าขา
ซ้ายอ่อนแรงลงกว่าเดิมจึงไปพบหมออีกครั้ ง คราวน้ี
หมอตรวจรักษาไปพร้อมกับค้นหาสาเหตุ จนต้นปี 62
โปรยังสามารถเดินได้(อย่างช้าๆ) โดยมีไม้ช่วยพยุง
ในการเดินและเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลจาก
ภาวะขาซ้ายอ่อนแรงจนทําให้ขาขวาต้องใช้งานหนัก
เข้ารับการรักษาด้วยกายภาพบําบัดอย่างต่อเนื่ อง
แต่อาการยังถดถอยลงเรื่ อยๆ จนต้องใช้รถวีลแชร์ใน
การเคล่ือนไหว พอเข้าเดือนมีนาคม แขนเริ่มอ่อน
แรงตามไปด้วย หมอนัดโปรตรวจระบบปอดระบบ
การหายใจและระบบต่างๆในร่างกาย เพื่ อตรวจ
ความผิดปกติ และให้ยามาทานเพื่ อชะลออาการอ่อน
แรงของภาวะโรค
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จนเดือนพฤษภาคม หมอได้แจ้งถึงภาวะของโรค
คือโรคกล้ามเน้ืออ่อนแรงหรือ ALS ย่อมาจาก
Amyotrophic Lateral Sclerosis โรค ALS ไม่ใช่
โรคของกล้ามเน้ือโดยตรง แต่เป็นโรคท่ีเกิดจากความ
ผิดปกติของเซลล์ประสาทนําคําสั่ ง แล้วส่งผลทําให้
กล้ามเนื้ ออ่อนแรงเนื่ องจากขาดเซลล์ประสาทนําคํา
สั่ งมาควบคุมซึ่ งเซลล์ เหล่านี้ มีอยู่ ในไขสันหลังและ
สมองโดยที่ เซลล์ประสาทนําคําสั่ งเหล่านี้ค่อยๆเกิด
การเสื่ อมและตายไปในท่ีสุด จึงมีชื่ อเรียกอีกอย่าง
หน่ึงว่า “โรคของเซลล์ประสาทนําคําสั่ ง (motor
neuron disease; MND) หรือ โรคเซลล์ประสาทนํา
คําสั่ งเสื่ อม

โปรประสบกับภาวะอาการที่ เซลล์ประสาทเสื่ อม
ลงอย่างค่อนข้างเร็วขยายเป็นวงกว้างขึ้ นตั้ งแต่ขา
อ่อนแรงแขนอ่อนแรงข้อเท้าข้อมือลําคอการกลืนกิน
(ทําให้ไม่สามารถกลืนอาหารได้สะดวกต้องให้อาหาร
ผ่านสายยางทางจมูก เจาะหน้าท้องเพื่ อให้อาหาร
ทางกะเพาะโดยตรง) พูดได้ไม่มากนัก สื่ อสารไม่ชัด
เจน(เพราะภาวะของโรคทํ าให้กรามและลิ ้ นแข็ ง)
โปรจําเป็นต้องเครื่ องช่วยหายใจ เน่ืองจากปอดลีบ
และไม่มีแรง นอนราบหายใจไม่สะดวก ขาลีบ
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ช่วงนี ้ เราได้ ไปเยี ่ ยมน้องพูดคุยได้น้ อยและมี
อาการเหน่ือย แม้ภาวะร่างกายจะไม่เอ้ือ แต่โปรก็คือ
โปรผู้หาหนทางสื่ อสารกับผู้คน น้องค่อยๆ เขียนและ
พูดบอกผู้ ดูแลไว้สําหรับบอกกับเพื่ อนฝูงที่ มาเยี่ ยม
เยียนและลงโพสต์ผ่านเฟสบุ๊ค

“ขอขอบคุณทุกกําลังใจท่ีส่งมา รู้สึกถึงความอบ
อุ่นจากทุกคนท่ีมีให้ ณ เวลาน้ี กําลังใจยังเต็มเป่ียม
ไม่คิดท้อแท้เรื่ องของอาการ ณ เวลาน้ีนะครับ

ไม่รู้ ว่าอนาคตจะโหดร้ายแค่ไหน แต่คาดการณ์ไว้
ว่าจะพยายามหาวิธีรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต

ผมมักบอกกับคนที่ ถามผมเสมอว่าหลังจากนี้ จะ
ใช้ชีวิตอย่างไร ผมวางเป้าหมายไว้ 3 ข้อ

ข้อแรก "ทํางาน" ยังคงอยากทํางานตามกําลัง
ความสามารถท่ีเหลืออยู่ ใครมีงานอะไรจ้างผมได้
นะครับ

ข้อสอง "ใช้ชีวิต" ยังคงอยากออกเดินทางไปท่ี
ต่างๆ เหมือนเคย
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และข้อสุดท้าย "ดูแลตัวเอง" จะดูแลตัวเองเพื่ อ
ให้คนรอบข้างมี 'รอยยิ้ม'

สิ่ งท่ีผมตามหามาตลอดคือ 'บ้าน' บ้านท่ีหมายถึง
ท่ีอยู่ของหัวใจ และตอนน้ีผมคิดว่าได้เจอสิ่ งท่ีตามหา
มาตลอดแล้ว

บ้านท่ีโปรว่า ปรากฏในสายตาเราท่ีไปเยี่ยมภาพ
ถ่ายบรรดาเพื่ อนฝูงวัยเรียน ทีมและพี่ ท่ี ทํางาน ภาพ
ครอบครัว ภาพท่องเท่ียวธรรมชาติของโปร โปรให้
นํามาติดท่ีผนังตรงระดับสายตาท่ีโปรมองมา แววตา
โปรท่ีมองมายังพวกเรายังคงเปล่งประกาย พวกเรา
ท่ีมาเยี่ยมยังคงรู้สึกถึง พลังแห่งชีวิต ความหวังและ
ความฝัน แม้ร่างกายจะเสื่ อมถอยแค่ไหนก็ตามน้อง
ไม่ท้อทําให้บรรดาคนเยี ่ ยมที่ ร่ างกายยังดีอยู ่ ได้ มี
กําลังใจกลับบ้านไปเช่นกันและเพราะความมีนํ้าใจท่ี
โปรทํามาตลอด ทําให้มีรุ่นน้องหลายคนแวะเวียนไป
เยี่ยมไปดูแลช่วยพลิกตัว ช่วยทํากายภาพเล็กน้อยๆ
เตรียมอาหารอยู่ เป็นเพื่ อนบางคนเอาวันลาท่ีมีทยอย
มาใช้เพื่ อมีเวลาอยู่ กับโปร(หมอบอกว่า การอ่อนแรง
นี ้ ไม่สามารถระบุ ได้ ว่ าเมื่ อไหร่จะเกิดขึ ้ นที ่ หั วใจ
ทําให้หัวใจหยุดเต้นดังน้ัน หลายคนจึงมาใช้เวลาท่ีมี
ค่าท่ีเหลือน้ีกับโปร)
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สําหรับการรักษาอาการป่วยของโปร มีการใช้คล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าช่วยชะลอการเสื่ อมของเซลล์ประสาท
สั่ งการควบคู่ กับการทานยา Riluzole (Rilutek®) โดย
ยามีฤทธิ์ ในการยับยั้ งสาร glutamate ซึ่ งเป็นสารสื่ อ
ประสาทชนิดหนึ่ งซึ่ งถ้ามีมากเกินไปจะทําให้เกิดการ
ตายของเซลล์ ค่าใช้จ่ายท้ังยาและการดูแลรักษา
ต่างๆค่อนข้างมากและไม่สามารถเบิกจ่ายในระบบ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ดั งนั้ นชาวแปลนทั้ งใน
บริษัทและต่างบริษัทท่ีเคยรู้ จักโปร รุ่นพี่ รุ่นน้องร่วม
คณะวนศาสตร์ต่างสอบถามอาการความเป็นไปจน
พูดคุยกันอย่างจริงจังเพื่ อหาทางช่วยเหลือคนละไม้
ละมือเกิดเป็นการจัดตั้ งกองทุนเพื่ อช่วยเหลือโปร
ในการรักษาทําอย่างเป็นระบบและใช้การระดมทุน
ด้วยการขายเสื้ อซึ่ งโปรเป็นผู้ออกแบบ

จากวันน้ัน เมษายน ปี 61 ถึงวันน้ี เมษายน ปี 64
โปรยังอยู่ กับพวกเรา

แบ่งปันภาพและเรื่องโดย พิมพ์
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ตอนที่ 2 Save the Pro
หนึ่งกระพริบตาหนึ่งความหมาย

สายธารความกรุณา

เดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา พี่ ใหญ่ในท่ีทํางานได้รับ
โปสการ์ดเมล็ดพันธุ์จากโปร น้องท่ีป่วยเป็นโรค ALS
(Amyotrophic Lateral Sclerosis) โรค ALS หรือ
โรคเซลล์ประสาทนําคําสั่ งเสื่ อม อาการอ่อนแรงทรุด
ลงเรื่ อยๆตอนนี ้ โปรทํ าได้ เพียงกระพริบตาเพื่ อ
สื่ อสารกับคนรอบข้างแม้อวั ยวะของร่ างกายโดย
รวมอ่อนแรงแต่หัวใจและสมองของน้องยังมีพลั ง
ชีวิต น้องเขียนมาว่า สวัสดีครับ พี่ตุ่ม

สวัสดี เดือนแห่งความรัก(พี่ ครับส่งความห่วงใย
ผ่านสายใยเมล็ดพันธุ์ผักจากเชียงรายที่ เพื่ อนส่งมา
ให้ครับ)คิดข้อความกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์มา
เ สนอค ร ั บ เพ ื ่ อ น ส ่ ง เ ม ล ็ ดพ ั น ธ ุ ์ ผ ั ก ม า ใ ห ้ ผ ม
ผมแบ่ งให้พี ่ นะครับจะได้ ส่ งต่ อความสุขกันครับ
ถ้ามีเรื่ องดี ๆ ขออนุญาตเขียนเล่าบอกพี่นะครับ

หลั งจากเห็นโปสการ์ดแล้วเราเลยเข้าไปดู เพจ
คนบ้านโฮ่งชื่ อโปรเฉยๆรู้สึกนับถือความคิดและจิต
ใจของคนป่ วยอย่ างมากแม้ป่ วยเหลื อเพี ยงการ
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กระพริบตาน้องยังทําโครงการโปสการ์ดเมล็ดพันธุ์
เพื่ อหาทุนเป็นค่ าใช้จ่ ายในการดูแลรักษาตั วเอง
ต ้ อ ง ก า ร ส ่ ง ม อ บ ก ํ า ล ั ง ใ จ ใ ห ้ ก ั น แ ล ะ ก ั น
และเป็นกิจกรรมที่ ให้ โปรได้ทํ าในชีวิตประจํ าวัน
มีช่องทางติดต่อกับคนอ่ืนๆ โดยเมล็ดพันธุ์ เหล่าน้ี
มาจากสวนหน้าบ้านของโปรและจากสวนเพื่ อนโปร
ท่ีส่งมาให้โปรบอกเพื่ อนๆ ทางเพจว่าถ้าเพื่ อนได้รับ
เมล็ดพันธุ์และเพาะปลูกแล้ว ช่วยถ่ายภาพ กดไลค์
กดแชร์โพสต์หรือเขียนโปสการ์ดส่งกลับมาให้โปร
ด้วยเพื่ อเป็นกําลังใจให้โปรได้ แอดมินเพจช่วยลง
โพสต์ให้โปร บอกกล่าวกับเพื่ อนๆ ท่ีอุดหนุนว่า

โปสการ์ดเมล็ดพันธุ์จะรีบทยอยส่งให้ทุกคนนะคะ
ขออภัยในความล่าช้า..ความตั้ งใจตอนแรกโปรอยาก
เขียนข้อความถึ งทุกคนแต่ด้ วยสภาพร่างกายและ
สายตาที ่ อ่ อนล้ าลงมากจึ งต้ องขออภัยหากไม่ ได้
เขียนข้อความในโปสการ์ดให้เพื่ อนๆ ด้วยตัวเอง

สุดท้ายฝากถึงทุกคนท่ีกําลังเดินตามความฝัน..ขอ
ให้สู้ ต่อไปอย่าย่อท้อแม้มีอุปสรรคขัดขวางแม้อาจ
มองไม่ เห็นปลายทางแต่ อย่ าลื มว่ ามิตรภาพราย
ทางก็สวยงามเช่นกัน…
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สําหรับผมแล้วคงเหลือไว้ เพียงแต่ฝันและความทรง
จําขอบคุณมิตรภาพท่ีดีและทุกกําลังใจครับ

โปรติดแฮกแท็ก #อย่าหยุดท่ีจะฝัน #ฝากฝันให้
เดินทาง

พลั งชี วิ ตของโปรที ่ ส ่ งผ่ านโครงการโปสการ์ด
เมล็ดพันธุ์กระตุ้นพลังสร้างสรรค์ของพวกเราเช่นกัน
พวกเราจึ งพูดคุยกันเป็นเรื่ องเป็นราวอีกครั้ งหนึ่ ง
(เม่ือปี 62 เราได้ทําเสื้ อระดมทุนมอบให้โปรไว้เป็น
ค่าใช้จ่ายแล้วครั้ งหน่ึง) เราเริ่มจากเรื่ องง่ายๆ เพื่ อน
พ้องที ่ ม ี ฝ ี ม ื อความถนัดเร ื่ องออกแบบเราจึ งจั ด
ประกวดแบบเสื้ อโดยต้ังชื่ อโครงการน้ีว่า

“Save the Pro หน่ึงกระพริบ หน่ึงความหมาย”

เราตั ้ ง ใจใช ้ วาระความเจ็ บป่ วยของโปรเพื่ อ
“ดูแล” ซึ่ งกันและกันร่วมมือร่วมใจ สร้างสรรค์สิ่ ง
ดี ร ่ วมกั นมีคนสนใจร่ วมออกแบบส่ งมาประกวด
คนอื่ นๆก็มีส่ วนร่วมในการโหวตเลือกแบบเสื้ อที ่
ชอบได้โดยเปิดให้ลงคะแนนที่ ใต้ตึกทํางานและหน้า
เพจออนไลน์ หลังจากได้แบบเสื้ อท่ีชนะประกวดแล้ว
ก็นํามาทําเสื้ อยืดขายและจัดงานระดมทุน เม่ือวันท่ี
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่2 เมษายนท่ีผ่านมาเรียกได้ว่าช่วยกันคนละไม้คนละ
มือ ตามความถนัด

งานระดมทุนวันน้ัน คนส่วนใหญ่ช่วยอุดหนุนเสื้ อ
ท่ีชนะการประกวด หลายคนสนุกสนานซื้ อคูปองเล่น
เกมจั บรางวั ลและพี ่ หลายคนที ่ ม ี ท ุ นหนาหน่อย
ก็ช่วยประมูลภาพเขียนและของบริจาคภายในงาน
ทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันและไอติมแสนอ
ร่อยร่วมกัน มีรุ่นน้องคณะวนศาสตร์ของโปรเอาแรง
มาช่วยร้องเพลงเล่นกีตาร์สร้างบรรยากาศในงาน
ที ่ ส ํ าคัญคื อช ่ วงหนึ ่ งของงานวั นนั ้ นพวกเราไ ด้
ออนไลน์ คุยกับโปรผ่านการกระพริบตาและโปรได้
เห็นกิจกรรมต่าง ๆ ในงานผ่านไลฟ์สด เพราะตอนน้ี
โปรอยู่ ท่ี จังหวัดลําพูน

สิ่ งที่ พวกเราร่วมแรงร่วมใจกันเป็นเครื่ องยืนยัน
ส่งพลังให้โปรรู้ ว่า ทุกคนยังคิดถึงโปรและสนับสนุน
ความฝันของโปร

อีกด้านหนึ่ งสิ่ งที่พวกเราลงมือทํากันโดยใช้วาระ
ความเจ็บป่วยของโปร นับเป็นการเปิดโอกาสให้ตัว
เราเองบ่มเพาะความกรุณาที่ อยู่ ในใจออกมาเป็นรูป
ธรรมความกรุณาของตั วเราเองความกรุณาของ
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บรรดาผู ้ คนที ่ มาร่ วมกันกลายเป็นสายธารความ
กรุณาท่ีขยายวงกว้างและทรงพลังมากขึ้น

สายธารความกรุณานี้มีความหลากหลายไม่เฉพาะ
เรื่ องเงินท่ีได้มาจากงานครั้ งน้ี มีหลายสิ่ งดีเกิดขึ้น
ระหว่างทางตอนช่วงป่วยมี เพื่ อนๆพี่ ๆหลายคนลง
แรงต้ังแต่การพาไปหาหมอ การติดต่อหาอุปกรณ์
สําหรับดูแลวีลแชร์ เครื่ องช่วยหายใจ การผลัดกันไป
เฝ้าดูแล(ตอนท่ีอยู่กรุงเทพฯ) การรับฟังความทุกข์
ของญาติผู้ป่วย ช่วยคิดหาทางแก้ไขปัญหาเรื่ องค่าใช้
จ่ายต่างๆ การยกทีมไปเยี่ยมให้กําลังใจยามท่ีโปร
ย้ายไปอยู่ ลําพูน การแวะไปสอบถามอาการโปรทาง
inbox สนับสนุนโปสการ์ด การแชร์โพสต์ ส่งข่าวกัน
ในกลุ ่ มจนตอนนี ้ ม ี เพื่ อนของเพื่ อนฝากซื้ อเสื้ อ
ฝากเงินมา เข้าไปเยี่ยมเพจ เป็นต้น

...จากคนหนึ่ งคนรวมกันหลายคนเป็นกลุ่มคนในท่ี
ทํางานกลุ่มเพื่ อนของคนในท่ีทํางาน (ท่ีไม่เคยรู้ จัก
โปร) กลุ่มรุ่นพี่ รุ่นน้องท่ีเคยเรียนเคยทํากิจกรรมกับ
โปรจนล่าสุดหลังจากเขียนเรื่ องโปรตอนท่ี 1ครูภูมิใจ
ได้อ่านเรื่ องจากเพจ Peaceful Death ก็ให้ความ
กรุณาขอสนับสนุนโปรด้วยท้ังท่ีไม่รู้ จักกัน เธอก็หา
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ทางติดต่อมา ยิ่ งช่วยตอกยํ้าความเชื่ อท่ี ว่าทุกคน
ล้วนมีความกรุณาอยู่ ในใจ

ขอบคุณความเจ็บป่วยท่ีช่วยก่อเกิดความกรุณาใน
ใจผู้คน...และเชื่ อว่านอกจากโปรยังมีผู้คนหรือชุมชน
ที่ กรุณากันช่วยดูแลผู้ป่วยคนละไม้ละมือในที่ อื่ นๆ
เช่นกัน

แบ่งปันภาพและเรื่อง โดย พิมพ์
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เมื่อโควิดย้อนเวลาสู่อดีต
บรรยากาศของความตาย
การสูญเสียและความรัก

ในขณะท่ีสถานการณ์โควิดเริ่มเข้มข้นขึ้น จู่ๆฉันก็
มีอาการแพนิคแบบจู่โจมทันที

ฉันหายใจแปลกๆเกิดอะไรขึ ้ นฉันมีอาการโรค
หัวใจหรือเปล่ าหรือเป็นอาการปอดรั ่ วที ่ เคยเป็น
กระทันหันเม่ือหลายปีก่อน หรือฉันเป็นโควิด ?

ถ้า...เป็น...แล้วจะทํายังไงดี...จะตายไหม? จึงรีบ
โทรนัดกับคุณหมอจิตแพทย์ที ่ น่ารักเพราะหากไป
โรงพยาบาลก็กลัวติดโควิด เฮ้อ

ในช่วงที ่ รอคิ วเพื่ อปรึกษาหมอฉันเข้ าสัมมนา
ออนไลน์ จ ึ ง เจอกั บล ุ งป ้ าที ่ อย ู ่ อ เมร ิ กา เขาเล ่ า
ประสบการณ์ถึงภาวะสะเทือนใจอย่างรุนแรง(PTSD)
ที ่ เกิดจากเหตุการณ์สะเทือนใจว่ าเป็นความรู ้ สึก
ตกใจหรือสั่นสะเทือนขวัญที่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
จิตใจเป็นเวลานาน เช่น เสียคนรัก คนในครอบครัว
เสียสุขภาพป่วยเป็นโรคร้ายแรง (ท้ังตัวเองหรือคน
รักคนในครอบครัว)
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ฉันรับรู้ เป็นครั้ งแรกว่า อาการแพนิกคราวน้ีเหมือน
ถูกกระตุ้ นจากเหตุการณ์ในอดีตเลยขออี เมลลุงกับ
ป้าไว้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยาคือ เม่ือเรา
รับรู้ ว่ามีปัญหาระหว่างหยุดอยู่บ้าน กักตัวเองเพื่ อ
ความปลอดภัยได้ รับคํ าถามช่วยเยียวยาเบื้ องต้น
จากพี่แสนดี ชวนคิด ทันเหตุการณ์โควิดอย่างปัง

Q: คุณรู้สึกอย่างไรเก่ียวกับความตาย ความตายของ
คุณและความตายของคนท่ีคุณรัก?

ฉันไม่ชอบคําถามน้ีเลย แต่ตอนท่ีสามีสุดท่ีรักของ
ฉันตายฉันมีคําถามมากมายในหัวใจ คําถามน้ีทําให้
นึกถึงภาพฮันน่ีอยู่บนตัก หลังจากได้ยินเสียงปังใน
ห้องนํ้าฉันวิ่ งไปเขานั่ งทรุดท่ีพื้ นความตกใจกลัวแบบ
ทําอะไรไม่ถูก เพราะไม่รู้ ว่าเกิดอะไรขึ้น การรอคอย
ที ่ แสนยาวนานด้ วยใจส ั ่ นระท ึ กระหว ่ า งรอรถ
พยาบาลและจบลงท่ีคุณหมอบอกว่า “คนไข้เสียชีวิต
ก่อนถึงโรงพยาบาล” แล้วจบลงท่ีฉันเดินไปส่งฮันน่ี
เข ้ าห้ องเย ็ นกลั บบ้ านคนเดี ยวทุ กอย่ างรวดเร ็ ว
เหมือนฝัน

ต่อมาได้พบคุณหมอจิตแพทย์ คุณหมอบอกว่าใน
ช่วงโควิดเราอยู ่ ในบรรยากาศของความเศร้ามีคน
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ตาย คนป่วยซึ่ งอาจกระตุ้นอาการได้ อย่างน้อยก็ช่วย
ให้ เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้ นและโล่งใจว่าไม่ได้ เป็นโรค
ร้ายอะไรๆ อย่างท่ีคิด

วันน้ันในปี 2549 กับวันน้ี 2563 มันคล้ายกันนะ
จู่ๆโควิดก็มาจําลองเหตุการณ์น้ันอีกครั้ ง ฉันไม่รู้ ว่า
เกิดอะไรขึ้น ฉันเผชิญหน้ากับความความตายความ
ไม่แน่นอนของชีวิต

New normal ท่ีไม่มีฮันน่ีจะเป็นอย่างไรแล้วฉันก็
ร้องไห้ออกมา

ตอนนั ้ นเองที ่ จํ าได้ ว่ าฉันตกใจมากขนาดไหน
ฉันเยียวยาความวิตกกังวลที่ เกี่ ยวเนื่ องจากการสูญ
เสียโดยทําความเข้าใจกับเรื่ องราวคือการสูญเสีย
สามีท่ีหัวใจขาดเลือดกระทันหัน และความเจ็บป่วย
ของคนในครอบครัวและตัวเอง ทําให้ฉันมักกลัวว่า
อาจจะป่วยหนักหรือตายกระทันหัน หรือคิดว่าจะมี
อะไรเลวร้ายเกิดขึ้น สมองฉันยังคงจดจําและตอบ
สนองอยู ่ ในโหมดตกใจกลัวนั้ นจึ งจําเป็นต้องรี เซ็ต
ใหม่เมื่ อรู ้ เท่าทันและเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้ นฉันก็รับ
มือกับโควิดและภาวะแพนิคครั้ งนี้ ใหม่ด้วยการฝึก
สมองให้ตระหนักว่า ตอนน้ีฉันปลอดภัยนะ
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ภาพการ์ตูน ช่วยให้ฉันได้ย่อยสลายความรู้สึกท่ียัง
ค้างอยู่ ในใจผ่านเรื่ องราวของเด็กหญิงกับพ่อท่ี เข้าใจ
ความรู้สึกจากการสูญเสีย

สอนให้ฉันเข้าใจว่าความเศร้าโศกเสียใจจากการ
สูญเสียอาจมีผลกับเราในระยะยาว การระบายความ
รู้สึกและมีคนเข้าใจ รับฟัง ช่วยได้มาก แทนท่ีจะเก็บ
มันไว้คนเดียว

วันน้ันฉันไม่รู้ จักคําว่า เศร้าโศกเสียใจเม่ือสูญเสีย
ฉันเคยคิดว่า ทําไมต้องเสียใจขนาดน้ัน การท่ีเศร้า
มากๆ เป็นอะไรท่ีไร้เหตุผล ช่วงแรกท่ีสามีจากไป
ฉันร้องไห้ไม่ออก ไร้ความรู้สึก งง เหมือนฝัน แต่ถัด
มากลับร้องไห้และคิดถึงสามีตลอดสามปี ไม่มีอะไร
มาแทนท่ีเขาได้ คล้ายเด็กน้อยในการ์ตูนน้ี

พอฉันบอกพ่อว่า สามีท่ีรัก ตายแล้ว พ่อพูดคําว่า
ช็อคน่าตกใจมากๆ พ่อรู้ ได้ยังไงนะน่ันคือสิ่ งท่ี เกิด
กับฉัน จําได้ว่าฉันถามคุณหมอว่า จริงเหรอค่ะ ใช่
ฉันช็อค ตกใจกลัว หัวใจเต้นเร็ว ทําอะไรไม่ถูก มึน
งงและยังค้างอยู่ ในโหมดน้ัน ภาพการ์ตูนช่วยให้ฉัน
เข้าใจการสูญเสียและความเศร้าโศกเสียใจว่าเป็น
เรื่ องปกติเม่ือคนท่ีรัก ผูกพันจากไปโดยไม่คาดคิด
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ฉันพูดกับพ่อว่า ฉันเสียใจท่ีเขาจากไปก่อนเวลา
อันสมควร เขาเป็นคนท่ีฉันรักมากๆ และเป็นคนแรก
ท่ีรักฉันจริง ๆ

เขาเป็นสามีสุดท่ีรักและเพื่ อนสนิทของฉัน

เขาเป็นของขวัญท่ีดีท่ีสุดในชีวิตฉัน

แล้วพ่อก็ปลอบใจฉัน ให้ลุกขึ้นเดินไปข้างหน้าต่อไป
คุณลุ งป ้ าที ่ ฉ ั น เจอผ่ านการออนไลน์ ช ่ วงโควิ ด
แนะนําให้ฉันเขียนบันทึกขอบคุณสามี 30 วัน ฉันก็
เขียนนะแม้จะไม่เข้าใจ การเขียนขอบคุณช่วยเปล่ียน
มุมมองฉันให้ได้ค้นพบสิ่ งใหม่ดีๆ ท่ีเก็บไว้ในความ
ทรงจําและมีสายตาใหม่ในการมองสิ่ งที่ เกิดขึ้ นมอง
ชีวิตท่ีผ่านมาและชีวิตวันข้างหน้า

ตอนสามีจากฉันไปฉันมองรูปเค้าแล้วตัดพ้อว่า
ทําไมถึงท้ิงฉันไป วันน้ีฉันบอกเขาว่าขอบคุณท่ีเป็น
ส่วนสําคัญในชีวิตฉัน แม้จะสั้นกว่าท่ีคิดแต่ยังดีกว่า
ไม่ได้เจอกันเลย จากการสูญเสียเป็นได้ของขวัญจาก
เสียใจกลายเป็นสุขใจและขอบคุณนะสําหรับสิ่ งดี ๆ

เครดิตภาพ จากหนังสือ พูดกับลูกอย่างไร ฟังลูกพูดอย่างไร

แบ่งปันเรื่องราว จอย
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คิดถึงยายจัง…

ดีใจท่ีได้พายายไปกินสุก้ี ท่ียายชอบมาก ท้ังวันเกิด
ยายและของแพรปีน้ี ดีใจท่ีได้น่ังจับมือยายในขณะ
ท่ียายยังอยู่ ดีใจท่ีได้บอกรักยายอยู่ เสมอดีใจท่ีได้เซย์
กู๊ ดไนท์กับยายทุกคืนดีใจที่ ได้คอยเป็นพวกยายเวลา
ยายโดนแม่กับป๊าดุตอนดื้ อและก็มีอีกหลายเรื่ องที่
เสียใจเพราะความเอาแต่ใจของตัวเองที่ บางครั้ งไม่
ค่อยน่ารักเท่าไหร่

แพรสัญญากับใจตัวเองว่าจะเรียนรู้ที่ จะเป็นคน
ที่ ดีขึ ้ นให้ ได้สิ ่ งที ่ ยายคอยสอนคอยบอกให้แพรใจ
เย็นๆบ้าง แพรจะพยายามทําให้ดีขึ้น แพรเชื่ อม่ันว่า
คุณความดีของยายที่ ทํามาทั้ งหมดและพระเมตตา
แห่งพระผู้เป็นเจ้าได้น้อมนํายายให้ได้ไปสู่ภพภูมิท่ี ดี

“สังขารคือทุกขเวทนาและเสื่ อมสลายตามกาล
เวลาแต่ความรัก ความดี ความทรงจําท้ังหมดจะอยู่
ในหัวใจตลอดไป” .............Rest In Peace

ถึงแม้จะเข้าใจ เตรียมใจมาแค่ไหนกับ “ความตาย
ความจริงของชีวิต” นํ้าตาก็ยังไม่หยุดไหลมันอาจ
ต้องใช้เวลาและเราจะเดินต่อไปให้ดีขึ้นกว่าเดิม.

แบ่งปันเรื่องและภาพโดย แพร
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เฉียบสุด น้องรัก
ความตาย.....เป็นของยั่งยืน

บอยเป็นมนุษย์อเนกประสงค์ มีบอยอยู่ มันอุ่นใจ
เป็นท่ีให้พึ่ งได้ ดูข้างหน้าหาช่องหาลู่ อํานวยความ
สะดวกเร่งปฏิกิริยาให้ได้อะไรท่ีรอไวขึ้น ไหนจะคอย
ระวังหลังให้เพื่ อนเสมอ

สรรหาของอร่อยมาให้กินถ่ายรูปสวยๆให้ขับรถมา
รับไปทําบุญ เดือดเน้ือร้อนใจป่วยไข้ทุกข์กายทุกข์ใจ

บอย....มีบอยน่ีแหละหยิบยื่ นพร้อมพุ่งช่วย คําพูด
น้อยๆปล่อยทีเด็ดล้วนๆ น่ีชีวิตมีแต่ได้พึ่ งบอยตัว
บอยเองจั ดการดูแลตั วเองได้ แบบไม่ต้ องพึ ่ งใคร
กับสีหน้าท่าทางแบบโคตรชิว เป็นตัวของตัวเองแบบ
บอยบอยท่ีไม่ค่อยดูบอยเท่าไหร่

ความบอยจะประทับอยู่ ในใจ นึกถึงเม่ือไหร่จะมี
แต่ความฉํ่าใจและความตลก มีรอยยิ้ม

อารู้ ว่าท่ี ท่ีบอยเดินทางไป เป็นท่ีดีท่ี เป็นท่ีหมาย
เพราะความดี กุศล ผลบุญ เป็นพาหนะพาบอยไป
อย่างงดงามท่ีสุด อาไม่ห่วงเลยสักนิด
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วิธีเดินทางของบอยสงบง่าย เหมือนบอยใช้ร่าง
กายน้ีครบเวลาแล้วก็ค่อยๆหลับพักไป ไม่ต้องป่วย
ต้องผ่าต้องกินยาสักกะเม็ด สงบ นวล ราบรื่ น

วันนี้พวกเรามาท่ีนิติเวชคนรักเอ็งเยอะมากแต่คน
เยอะก็คือมารอส่ง เราก็เลยได้เห็นความเฉียบท้ิงท้าย
ของนายภูธรการจัดการเอกสาร กระบวนการระเบียบ
ขั้นตอนท่ียากๆ น่าเวียนหัว น่าท่ึงท่ี วันน้ี

ความบอยก็ทําให้ทุกอย่างง่าย ราบรื่ น เหลือเชื่ อ
ไอ้น้องชายไปเป็นเทวดาอํานวยความสะดวกโชว์ให้
เห็นจะจะ

ขอบคุณบอย ท่ีเป็นครู ทําให้เราได้เห็นสัจธรรมว่า
ทุกคนก็อยู่ ในกฏของธรรมชาติ อนิจจังทุกขังอนัตตา
ได้พิจารณาพระธรรมคํ าสั ่ งสอนของพระ ศาสดา
และได้ปฏิบัติยกจิตยกใจให้เกิดปัญญาในยามประสบ
กับสิ่ งท่ี เราไม่ได้ปรารถนาน้ี ว่ามันคือธรรมชาติท่ี
ทุกคนต้องได้พบเจอ ให้เราผ่านเวลาน้ีไปด้วยความ
เข้าใจ

ชีวิตป็นของไม่ยั่ งยืน ความตายเป็นของยั่ งยืน
อันเราจะพึงตายเป็นแน่แท้
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อนุโมทนาที่ บอยเป็นครูทําให้ เห็นแท้ เป็นชีวิตที่
ไม่ติดหน้ีใครไม่ค่ังค้าง ใช้กําลัง แรงใจ เวลาในการ
ทําบุญทําประโยชน์เสียสละเก้ือกูลต่อผู้คน สร้างคุณ
งามความดี ท้ิงความทรงจําท่ีงดงามให้แก่คนท่ีได้
เคยใกล้ชิด วันตายลาจากโลกไปมีแต่คนรักคนอาลัย
สะสมเสบียงบุญไป ตายวันไหนอายุเท่าไหร่ก็ไม่ต้อง
กลัว จากน้ีไปคนอยู่จะอยู่แบบมีสติ ต้ังใจทําดี
รู้ จักอภัย ปล่อยวาง...เสียสละ ไม่ประมาทใจ

ดําเนินชีวิตให้ดีให้พร้อมตาย เดินทางไปแบบเท่ๆ
สบายๆ แบบบอยแบบน้ี

เป็นเกียรติเป็นบุญของอาท่ีได้เคยเจอบอย ได้มี
เวลาดีๆ ด้วยกันในช่วงหน่ึงของชีวิต

ขอบคุณนะบอย

อาตุ่ย

แบ่งปันเรื่องและภาพโดย อาตุ่ย
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พักให้สบายนะเตี่ย

วันน้ีเม่ือ 76 ปีท่ีแล้ว เต่ียเกิดในเรือบนแม่นํ้าสาย
นี้ วันนี้พาเตี่ ยมาส่งคืนให้แม่นํ้าบางปะกงดูแลเตี่ ย
ต่อ.....พักให้สบายนะเต่ีย…

มันเป็นกล่องเหล็กสีนํ้าเงินมีหูห้ิวสีดํา พื้ นผิวภาย
นอกมีรอยกระเทาะเห็นสนิมเป็นจุดๆ ด้านในอัดแน่น
ไปด้วยไขควงหลายขนาดและเครื่ องมืออ่ืนๆ เต็มไป
หมดมองเผินๆหลายคนคงเรียกมันว่ากล่องเครื่ อง
มือช่าง มันเคยเป็นของเต่ียมายาวนานหลายปีก่อน
ท่ีเขาจะรับมาใช้ในช่วงท่ี เข้ามารับช่วงกิจการร้านต่อ
จากเต่ีย นํ้าหนักของมันไม่ใช่น้อยๆ ครั้ งแรกท่ียกก็
รับรู ้ ได้ถึ งนํ้าหนักของมันซึ่ งคงหนักเท่ากับภาระที่
เต่ียถือมาท้ังชีวิต หลายครั้ งระหว่างถือเจ้ากล่อง
เหล็กน้ีเขาเคยแอบคิดว่าทําไมคนๆ หน่ึงต้องมาแบก
รับภาระมากมายมหาศาลขนาดน้ี

คืนนี ้ เขานั่ งมองมันอย่างนิ ่ งนานพร้อมคิดและ
รู้สึกอะไรไปไกลเสียงหมออธิบายอาการป่วยของเต่ีย
ยังก้องอยู่ ในหัว เขาเห็นเต่ียทํางานหนักมาตลอด
ชีวิตต้ังแต่เขาเด็กๆ แล้ววันหน่ึงเต่ียกับแม่ก็มาบอก
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ว่าเขาต้องไปอยู่ โรงเรียนประจําไปเรียนให้สูงที่ สุด
เท่าท่ีจะเรียนได้ ตอนน้ันเขาไม่เคยเข้าใจว่าทําไม
เด็กเล็กๆ คนหน่ึงต้องพ้นอกแม่เพื่ อไปอยู่ ไกลบ้าน
ต้ังแต่วัยน้ัน มองย้อนกลับไป มันคงเป็นหนทางหน่ึง
ที่ เตี่ ยคงหวังว่าเขาจะพ้นจากความลําบากที่ เตี่ ยเคย
เผชิญมา

เขายั งจํ าได้ดีสมัยยั งอ่ านหนังสือไม่ออกได้แต่
เที่ ยวถือหนังสือนิทานไปอ้อนวอนให้คนในบ้านอ่าน
ให้ฟังบางครั้ งก็ได้ฟัง แต่บางครั้ งต้องผิดหวังกลับมา
น่ังมองรูปใน หนังสือแล้วเดาเน้ือเรื่ องเอาเองจนหลัง
จากเข้าเรียนเขาก็เริ่มอ่านได้เอง

วันหนึ่ งเตี่ ยเรียกใช้ให้ไปซื้ อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
พร้อมกับให้เขาอ่านหนังสือพิมพ์ให้ฟัง ขณะกําลัง
อ่านไปเรื่ อยๆ เต่ียถามขึ้นมาว่า ดีม้ัยท่ีอ่านหนังสือ
ได้เองแล้ว ตอนท่ีถูกถามยังไม่ได้คิดอะไรมากแต่เม่ือ
มองย้อนกลับไปเขาถึงตระหนักได้ว่ านั่ นคือสมบั ติ
ชิ้นแรกท่ีเต่ียให้ติดตัวเขามา

ผ่านวันเวลามาเรื่ อยๆ เขาได้เรียนในสิ่ งท่ี เต่ียไม่
เคยเรียนได้ไปในท่ีๆเต่ียไม่เคยไป หลายครั้ งเม่ือกลับ
บ้ านมาเล่ าให้ เตี ่ ยกับแม่ฟั งในแววตาของทั ้ งคู ่ มี



192

ประกายราวกับได้ไปเห็นมาด้วยตัวเอง ในวันท่ีเขา
พ่ายแพ้กลับมาอย่างหมดรูป คนแรกท่ีบอกเขาว่าคน
เราแม้จะล้มไปก่ีครั้ ง แต่ครั้ งต่อไปอาจจะดีขึ้นก็ได้
คนเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแม้จะรู้ ว่าเต่ียก็ผิด
หวังแต่สิ่ งท่ี เขาได้รับคือ พลังสําหรับการเริ่มต้นใหม่

วันที่ เขาตัดสินใจจะกลับมาสานต่อกิจการที่ บ้าน
เมื่ อสิบปีก่อนก็เป็นช่วงเดียวกับที่ หมอเดินออกจาก
ห้องผ่าตัดมาบอกเขาว่าเต่ียเป็นมะเร็ง วินาทีน้ันโลก
ตรงหน้าเขาพังทลาย มันจะเป็นไปได้ยังงัยท่ี ผู้ชายท่ี
แข็งแกร่งท่ีสุดสําหรับเขาจะไม่สบาย ผู้ชายท่ีแทบไม่
เคยป่วยจะมาเป็นโรคร้ายขนาดน้ีได้ยังงัย

เม่ือท้ังบ้านผ่านวิกฤติครั้ งน้ันมาได้ เต่ียก็กลับมา
แข็งแรงเหมือนกับคนเดิมที่ เขาคุ้ นชินมาตลอดและ
เขาก็ เหมือนเริ ่ มนับหนึ่ งกับชีวิตใหม่โดยการเรียน
วิชาค้าขายและวิชาช่างต่างๆ จากเต่ียอีกน่ันแหละ

ผ่านวันเวลามาหลายปี เต่ียเริ่มถอยไปอยู่แถวหลัง
และเขาเข้ามายืนในจุดที ่ เตี ่ ยเคยอยู ่ ในหลายห้วง
อารมณ์เขารู้สึกว่า คนๆหน่ึงจะสามารถแบกรับภาระ
หลายอย่างมานานขนาดนี้ ได้อย่างไรแต่ไม่ว่าอย่างไร
เขาต้ องไม่ทํ าให้ คนทั ้ งบ้ านโดยเฉพาะเตี ่ ยต้ อง
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ผิดหวัง ในเม่ือเต่ียยกกล่องเครื่ องมือน้ีให้เขาข้างใน
ก็ควรต้องเต็มไปด้วยชัยชนะเหมือนอย่างที่ เตี่ ยเคย
ทํามาสิบกว่าปีคล้อยหลังผ่านไป คืนน้ีกลับจากฟัง
อาการป่วยของเตี่ ยที่ โรงพยาบาลเมื่ อมองเห็นกล่อง
เหล็กใบน้ี มันทําให้เขาต้องหยุดยืนมองมันพักใหญ่
พร้อมๆกับบอกตัวเองว่าคนเราแม้จะล้มก่ีครั้ ง ครั้ ง
ต่อไปมันอาจจะดีก็ ได้และเขาต้องพาคนทั้ งบ้านให้
อยู่ ได้ดี เหมือนที่ เจ้าของเดิมของกล่องเครื่ องมือนี้ เค
ยทํามาตลอดชีวิต.

แบ่งปันเรื่องและภาพโดย ปรีชา
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ยายคือครูผู้แจ่มใส
พร้อมอำลาโลก......ไม่ประมาท

ยายจันทร์ดี อายุได้ 95 ปี ตอนจากพวกเราไป
ยาย เป ็ นต ั ว อย ่ า งท ี ่ ด ี ท ี ่ ส ุ ด เ ร ื ่ อ ง ค ว าม เพ ี ย ร
ตอนพวกแม่เล็กๆ ยายเปิดร้านขายของชําในหมู่บ้าน
ท่ี ต้องเดินเท้าเข้าเมืองมาซื้ อของไปขายต้ังแต่เช้ามืด
ไปกลับก็น่าจะร่วม 25 กิโลเมตร

หลังจากผ่านการผ่าตัดมาแล้วทําการฟื้ นฟูรักษา
อยู่สองสามวัน แต่ด้วยความท่ีร่างกายยายอ่อนล้า
และไม่น่าจะสู้ กับบาดแผลได้ยายได้จากไปท่ามกลาง
ล ู กๆท ี ่ อย ู ่ ใ กล ้ ช ิ ดด ้ วยความสงบและความร ั ก
ไม่พยายามยื้ อยุดหยุดกระบวนการทางธรรมชาติที่ มี
ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นพื้ นฐานต้องขอขอบพระคุณ
ทุกท่านสําหรับทุกกําลังใจท่ีมีให้ ขอบพระคุณเลือด
ทุกหยดท่ีหลายท่านยินดีมาบริจาคเพื่ อต่ออายุยาย

คําว่ายาย มีความหมาย มากมายนัก
ได้รู้ จัก ความรักยาย ให้ลูกเหลนหลาน

ต้ังแต่อ้อน แต่ออด มายาวนาน
ได้เป็นหลาน หน่ึงในโหล ยายจันทร์ดี
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ถึงเวลา ยายจําจาก พรากจากร่าง
คําสอนสั่ ง ให้จดจํา นําวิถี

หม่ันสวดมนต์ รักษาศีล ทําความดี
ลูกหลานมี หลักปักม่ัน เพราะคํายาย

เก้าสิบห้า ปีท่ีผ่าน กาลฤดู
ยายคือครูคือแม่ท่ีแจ่มใส
พอต้องจากรํ่าลาย่อมอาลัย

ไว้ชาติใหม่เวียนจนครบให้พบพาน

ยายเตรียมพร้อมอําลาโลกไม่ประมาท
ไม่เคยขาดคอยทําบุญพร้อมลูกหลาน

ขอท้องฟ้าจักรวาลช่วยบันดาล
ให้สวรรค์โปรดเปิดรับยายกลับแดน

โอ้...อาลัยวิปโยคสุดโศรกศัลย์
น่ี เป็นวันลาจากแล้วหรือน่ี

ยายอุ้มเล้ียงกอดหอมแต่ต้นปี
หลานคนน้ีซาบซึ้ งในบุญคุณ
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ออกเดินทางก้าวไปสู่ชีวิตหน้า
สู่สวรรค์ชั้นฟ้าบุญเก้ือหนุน
ขออุทิศคุณความดีท่ีเป็นทุน

ให้โอบอุ้มวิญญาณยายไปสุดทาง

ด้วยรักและอาลัยอย่างไร้ประมาณ

หลานและเหลน ๆ

แบ่งปันเรื่องและภาพโดย ณัฐฬส วังวิญ�ู
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ฉัน(ต้อง)ขอบคุณโควิด19

ฉันเป็นสาวออฟฟิศ ท่ีบังเอิญได้รับเชื้ อโควิด 19
ในช่วงกลางเดือนเม.ย.ท่ีผ่านมา แต่ตอนน้ีฉันหายดี
แล้วความจริงจะพูดว่าเป็นเรื่ องบังเอิญก็ไม่ถูกต้อง
นักเพราะเราก็รู้ กันอยู่ ว่าโควิด19 สามารถติดต่อกัน
ได้ง่ายและเชื้ อก็แพร่กระจายได้รวดเร็วต้องพูดว่า
เป็นเพราะความประมาทมากกว่าและความไม่ระมัด
ระวังไม่ได้รักษาระยะห่างทางสังคมตามท่ีควรปฏิบัติ
จึงทําให้ฉันได้รับเชื้ อจากเพื่ อนร่วมงาน

ดู เหมือนว่าจะเป็นความโชคร้ายในมุมมองของ
ใครหลายๆคนท่ีรู้ข่าวของฉัน ซึ่ งฉันก็รู้สึกแบบน้ัน
ในบางส่วน แน่นอนว่าฉันทําให้ครอบครัวตกใจเป็น
ห่วงและวิตกกังวล ฉันต้องกักตัวเพื่ อสังเกตอาการ
ฉันต้องเข้ารับการดูแลรักษาท่ี Hospitel (สําหรับผู้
ป่วยที่ ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย)
และเม่ือออกจาก Hospitel แล้วก็ยังต้องกักตัวท่ีบ้าน
อีก 14 วัน ฉันจึงต้องหยุดงานเป็นเวลาเกือบ1เดือน
แต่ เหตุการณ์นี้ ได้สอนฉันในหลายๆสิ่ งและฉันมอง
เห็นแง่มุมของความโชคดีในหลายๆอย่าง ประการ
แรกฉันคิดว่าการพยายามดูแลรักษาสุขภาพให้ดีมา



200

โดยตลอดน้ัน ไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกาย การกิน
อาหารท่ีมีประโยชน์ การพักผ่อนอย่างเพียงพอและ
การมีชีวิตท่ีสมดุลมันทําให้ฉันไม่ป่วยหนัก ร่างกาย
ฟื้ นฟูตนเองได้ ไวไม่มีอาการที่ รุ นแรงหรือเสี่ ยงต่อ
การเสียชีวิต

ประการต่อมาคือฉันรับรู้ ได้ถึงความรักความห่วง
ใยความปรารถนาดีและได้รับกําลังใจจากครอบครัว
เพื่ อนฝูง เพื่ อนร่วมงาน หรือแม้แต่คนรู้ จักท่ีฉันอาจ
จะลืมชื่ อเขาไปแล้ วด้ วยซํ้ าพลั งบวกเหล่ านี ้ และ
กัลยาณมิตรที่ ดีมีค่ามากพอที่ จะทําให้คนเรามีพลัง
ใจในการต่อสู้และก้าวเดินต่อไป แต่สิ่ งท่ีสําคัญยิ่ ง
กว่าคือพลังใจที่ มาจากตนเองและการมองโลกตาม
ความเป็นจริงและใช้ชีวิตอยู่ กับปัจจุบันขณะ ไม่ว่า
เราจะได้ รับวัคซีนจากใครๆหรือวัคซีนจากระบบ
บริการสาธารณสุข ถึงอย่างไรแล้ว เราต้องมีวัคซีนท่ี
เกิดจากการผลิตขึ้ นเองภายในความคิดและจิตใจ
ของเราซึ่ งจะช่วยให้ เราผ่านพ้นไปได้ ในทุกวิกฤต
และแน่นอนว่าชีวิตยังอีกยาวไกล ถึงอย่างไรเราอาจ
ต้องเผชิญวิกฤตในรูปแบบอ่ืนๆ อีกก็เป็นได้

ความโชคดีอีกประการหน่ึง คือการท่ีมีเจ้านายท่ีดี
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ที่ ใส่ ใจดูแลเรื่ องสวัสดิการให้แก่พนักงานทุกระดับ
บริษัทจึงได้ทําประกันโควิดทันท่วงที เมื่ อเริ่ มมีการ
ระบาดท่ีรุนแรงในระลอก 3 พนักงานจึงได้ประโยชน์
จากเงินประกันท่ีจะได้รับ ในเม่ือเราได้รับความช่วย
เหลือโดยมิได้คาดหวังมาก่อน ฉันจึงได้นําเงินท่ีได้รับ
บางส่วนบริจาคให้แก่ โรงพยาบาลและมูลนิธิหลาย
แห่งเพื่ อตอบแทนกลับคืนไปแก่สังคม

แง่มุมท่ี ดีเรื่ องสุดท้ายท่ี ทําให้ฉันได้บทเรียนท่ีทรง
คุณค่าคือการใช้ชีวิตตั้ งอยู่ ในความไม่ประมาทและ
ใช้ชีวิตในทุกวันอย่างรู ้ คุณค่ามากขึ้ นถึงแม้อาการ
ของฉันจะไม่รุนแรงหรือเฉียดเข้าใกล้ความตายแต่
อย่างใดแต่การท่ีต้องถูกกักตัวท่ี Hospitel เป็นเวลา
นานไม่สามารถออกไปไหนได้และอยู่อาศัยแต่ในห้อง
สี่ เหล่ียมแคบๆ ของโรงแรมร่วมกับคนแปลกหน้า (ท่ี
เป็นผู้ ติดเชื้ อเช่นกัน)และไม่สามารถทําอะไรได้ ใน
หลายๆอย่างเหมือนท่ีเคยเป็นมาอย่างอิสระ ชีวิตจึง
เหมือนถูกจองจําและขาดอิสรภาพชั่วคราว เม่ือกัก
ตัวครบกําหนด10วันและได้กลับบ้าน ฉันจึงตระหนัก
ถึงการใส่หน้ากากไปในทุกๆ ท่ีรวมท้ังขณะท่ีอยู่บ้าน
ด้วยเพราะไม่อยากเป็นผู้ แพร่เชื้ อหรือได้รับเชื้ ออีก
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ครั้ งซึ่ งที่ บ้านฉันมีคุณพ่อที่ สูงอายุและมีโรคประจํา
ตั วหลายอย่ างเราจึ งต้ องร ั กษาระยะห่ างงดการ
สัมผัสใกล้ชิดกันไปอีกนาน นอกจากน้ีฉันจะเตือน
ตนเองเสมอ ถึงการล้างมือบ่อยๆ หรือใช้แอลกอฮอล์
พ่นมือทุกครั้ งหลังหยิบจับหรือสัมผัสสิ่ งใดเวลาที่
ต้องออกไปนอกบ้าน

ในช่วงเวลาท่ีฉันต้องอยู่ ใน Hospitel เพื่ อพักฟื้ นมี
กิจกรรมไม่มากนักท่ีฉันสามารถทําได้ นอกจากการ
กินการนอน การดูหนังดูทีวี อ่านหนังสือ คุยกับเพื่ อน
ร่วมห้อง วัดไข้ วัดออกซิเจนและวัดความดันใน
ร่างกายซึ่ งทําวนๆไปเช่นน้ีอย ู่10 วัน แต่โชคดีท่ีเป็น
ยุคน้ีเป็นยุคแห่งอินเตอร์เน็ต ฉันจึงได้ท่องโลกกว้าง
และแสวงหาสิ่ งที่ อยากเรียนรู้ เพิ่มเติมเพื่ อใช้วลาให้
เกิดประโยชน์บ้าง ฉันได้ตระหนักในช่วงเวลาน้ันเลย
ว่าเวลาเป็นสิ ่ งที ่ คุณค่ามากและเราควรใช้ เวลาใน
ชีวิตให้เกิดประโยชน์และมีคุณภาพมากขึ้น ความเท่า
เทียมท่ีพระเจ้ามอบให้แก่เราทุกคนคือ ทุกคนมีเวลา
เท่ากัน แต่แต่ละคนน้ันเห็นคุณค่าของเวลาไม่เหมือน
กั นแบ่ ง เวลาและใช้ เวลาก็ ไม ่ เหมื อนกั นจึ ง เป็ น
ผลลัพธ์ท่ี ทําให้แต่ละคนมีวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกัน
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สุดท้ายน้ีฉันต้องขอบคุณโควิด 19 ท่ีผ่านเข้ามาใน
ชีวิตและทําให้ฉันได้บทเรียนที่ มีคุณค่าและยากต่อ
การลืมเลือน

.

แบ่งปันเรื่องโดย มุทิตา

แบ่งปันภาพโดย จุลพงศ์
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ใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกวัน

ประโยคท่ีเราชอบพูดอยู่บ่อยๆ ใช้ชีวิตให้มีความ
สุขทุกวัน... ไม่ต้องเป็นคนดีมากหรอกแค่ไม่เบียด
เบียนใครก็พอ

ไม่ เคยไปงานศพแล้วได้ยินว่ าคนตายไม่ดีอย่าง
โน้นอย่างน้ี พ่อแม่คนท่ีเรารักอยากได้อะไร ทําให้
เท่าท่ีทําได้ทําได้ทําเลย จะได้ไม่เสียใจทีหลัง ไม่รู้จะ
อยู่ อีกนานแค่ไหน ไม่รู้ ใครจะไปก่อนกันด้วยซํ้า…

หลายปีก่อนน้าเขยเคยพูดหน้าโลงศพญาติจน
รู้สึกแทงเข้าไปในใจ “หลานอยากให้พ่อแม่กินอะไร
หาให้เค้ากินตอนเค้ากินได้นะ ดูสิของหน้าโลงเยอะ
แยะคนในน้ันกินได้ท่ีไหน”

13 พฤษภาคม 2564 พี่ชายท่ีเคยให้เราขี่คอและ
พาไปซื้ อป๊อกกี้ ตอนเราเป็นเด็กน้อยไปร้องเพลงให้
คนดาวอ่ืนฟังซะแล้ว

เราไม่ค่อยได้ เจอกันหรอกไปเจอตัวเป็นๆอีกที
ตอนปีท่ีแล้วตอนแกเข้าโรงพยาบาล ไปหาแบบไม่
บอกใคร จังหวะพยาบาลกําลังเข็นเตียงไปห้องผ่าตัด
พอดี ยิ้มกว้างเลย ไม่คิดว่าจะได้เห็นเรา...ไม่บังเอิญ
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วันน้ัน...พูดกันไม่ก่ี คํา หัวใจพองโตกันท้ังคู่ ❤

หลังผ่าตัด เราไปหาพี่ ท่ี โรงพยาบาลอีกทีได้คุย
พักใหญ่พาคนไข้คนเฝ้าไข้หัวเราะแผลแทบแตกจบ
ตรงท่ีกินข้าวเยอะๆนะพี่ แล้วก้อมีเมียเถอะนะ อยาก
ให้มีคนดูแล พี่ยิ้มอ่อนๆและบอกเราว่า “พอมีคุยๆ
กันอยู่” แหม่...ตอบยังกับหนุ่มสาวแรกรุ่น

เมื่ อวานนี้พี่ ชายอีกคนโทรแจ้งข่าวฟีดเต็มหน้า
facebook ได้รู้หลายเรื่ องราวผ่านคนรอบตัวพี่ ได้รู้
ถึงความเก่งความชื่ นชมความเคารพฯลฯ เยอะแยะ
มากมาย คิดว่าถ้าเป็นเรา...คงจะดี ถ้าเรามีโอกาสได้
อ่านบางอย่างอาจเป็นเรื่ องท่ีเราไม่เคยได้ยิน

ฉะนั้ นใครจะบอกว่าเราดีอย่างงั ้ นอย่างงี ้ อยาก
แนะนําว่าเราทําไม่ดีอย่างน้ันอย่างน้ี บอกเรา....ตอน
เรายังอยู่ รับรู้และน่าจะทําแบบนั้นกับทุกๆคนที่ เรา
รักหรือไม่รักก็ตาม

ใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกวันนะ

วง...ได้กล่าวไว้

แบ่งปันเรื่องและภาพโดย วงศ์สุวรรณ พรหมสถิต
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รุ่นพี่ในวิชาชีวิต...เขียนถึงแม่
เมื่อคราวแอดมิดรอบที่ 2

แม่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคไต แต่ป่วยเพราะเซลล์ในร่าง
กายเสื่ อมสิ่ งน้ันคือ ร่างแหเอนโดพลาสซึม ทําหน้าท่ี
ลําเลียงสารอาหารไปกระจายให้กับเซลล์ในร่างกาย
เป็นตัวจับโปรตีน ท่ีเรียกกันว่าโปรตีนไข่ขาว

พอร่างแหอันน้ีเสื่ อม ร่างกายแม่ก็จับโปรตีนไม่ได้
เซลล์ในร่างกายซึ่ งต้องอาศัยโปรตีนทํางานก็ผิดปกติ
นํ้าก็รั่ วออกมาตามแขนขาจนบวม (นํ้าหนักแม่ขึ้น 20
กิโลกรัม)

นํ้าท่วมเข้าปอดทําให้ เหนื่ อยและอาจช็อกได้ มี
ท้องเสีย มีไข้แต่ไม่มีติดเชื้ อ ค่าไตปกติ ระบบร่าง
กายท้ังหมดจะรวนๆรัวๆ ประมาณน้ีไม่ใช่โรคแต่เกิด
จากความเสื่ อมของอวัยวะ

ไตแม่ยังทํางานปกติ ฉี่ ได้ ไม่ต้องฟอกไต คือปกติ
ในปัสสาวะคนเรา จะมีโปรตีนรั่ วออกมามากน้อยต่าง
กันแต่ของแม่โปรตีนรั่ วออกมาหมดเลยค่ะ เหมือนจะ
ไม่น่ากลัวแต่หมดไปหลักแสนเป็นค่าห้องและค่ายา
กับเวชภัณฑ์นอกบัญชี
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ใช้หมอเฉพาะทางปลํ้าประมาณ 3-4 คน คือ หมอทาง
เดินหายใจ หมอไต หมอทางเดินอาหารและหมอท่ี
ดูแลประสานทุกหมอซึ่ งเป็นอายุรแพทย์

แม่ต้องทานยาจําพวกสเตียรอยด์(ยากดภูมิ)ท่ีอาจ
ทําให้ร่างกายเสี่ยงติดเชื้ อง่ายขึ้น และใช้เวลาฟื้ นฟู
อีกหลายเดือน

ขอบคุณทุกกําลั งใจที่ ส่ งให้ทั ้ งคุณแม่และดิชั ้ น
ผู้ซึ่ งเดินผ่าดงโควิดร่วมเดือน

สิ่ งท่ีได้เรียนรู้จากแม่

1.แม่เป็นคนท่ีสู้ กับสภาพร่างกายตัวเองแบบสุด ๆ
เริ่มต้ังแต่เป็นเส้นเลือดในสมองตีบช่วงอายุ 50 กว่าๆ
แม่เลยเลิกขับรถไปโดยปริยายหลังจากเส้นเลือดใน
สมองตีบครั้ งน้ัน แม่ก็ไปหาหมอตามนัดทุกครั้ งเพื่ อ
หาหมอและรับยามากินทําแบบน้ีมา 20 กว่าปี
สามารถใช้ชีวิตได้ปกติโดยไม่เคยมีอาการ stroke
หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต ใด ๆ

จนเริ่มเข้าอายุ 70 ถึงเริ่มผ่าตัดเปล่ียนกระดูก
ท่ีเสื่ อมเป็นไทเทเนียมเริ่มจากกระดูกสันหลัง 8 ข้อ
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ซึ่ งทรุดลงมาทับเส้นประสาทตอนนั้ นแม่ เดินขาไม่
เท่ากันแล้วพอผ่าเสร็จทุกอย่างก็กลับมาปกติ

ตามมาด้วยเปลี่ ยนสะบ้าหัวเข่าขวาและซ้ายเป็น
ไทเทเนียม ซึ่ งการผ่าตัดเปล่ียนกระดูกท้ังหมดผ่าน
ไปด้วยดีแม่กลับมาเดินได้แบบแฮปปี้ มีก็แต่ผ่าตัด
ครั้ งล่าสุดคือ ตัดถุงนํ้าดีท้ิงซึ่ งตัดไปช่วงเดือนมีนาคม
และทํ าให้แม่สุขภาพไม่ค่อยดีมาจนถึ งตอนนี ้ คื อ
ระบบขับถ่ ายมันรวนและต้ องเปลี ่ ยนพฤติ กรรม
การกินซึ่ งแม่ไม่เปล่ียน

2.แม่เป็นคนไม่แอนต้ี ยาไม่แอนต้ีการกินยาหรือ
แม้กระท่ังผ้าอ้อมผู้ใหญ่คือ เราเคยบ่นเรื่ องความจู้ จ้ี
เจ้าจักรวาลของแม่ให้เพื่ อนฟังผ่านโซเซียลบ่อยมาก
จนหลายคนอาจเข้าใจว่ าแม่จู ้ จี ้ ทุกเรื่ องแต่ เปล่ า
อะไรท่ีจะช่วยให้หายเจ็บหายป่วย ช่วยให้การรักษา
ดีขึ้นแม่ไม่เคยเก่ียง แถมคุ้นเคยไวมาก

ขณะที่ คนแก่หลายคนจะแอนตี้ เรื่ องเหล่านี้ เยอะ
หลักๆคื อไม่ ไว้ ใจหมอไม่ ไว้ ใจแม้กระทั ่ งผ้ าอ้ อม
ผู้ใหญ่ว่ามันจะซึมซับอะไรได้แบบในโฆษณา สุดท้าย
จบท่ีไม่ขี้ ไม่เยี่ยวถ้าต้องใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ อันน้ีก็คง
ลําบากคนดู และลําบากลูกหลานท่ีต้องตามเช็ด
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3.ทุกครั้ งที่ ผ่าตัดแม่เชื่ อเสมอว่าฉันจะต้องกลับ
มาแข็ งแรงเหมือนเดิมอันนี ้ เป็นจิตวิทยาทะยาน
อยากแบบแม่คืออยากกิน อยากช็อปป้ิง อยากเดินดู
ต้นไม้ในบ้าน อยากน่ันอยากน่ี มันกลายเป็นตัวบังคับ
ให้แม่ฮึบกลับมาใช้ชีวิตปกติ เสมอพูดอีกอย่างว่ า
ชีวิตมันมีแรงจูงใจ มีเป้าหมาย อะไรทํานองน้ัน

ขณะที่คนแก่บางคนถ้าหมอบอกว่าต้องผ่าตัดอาจ
จะรู้สึกท้อแท้หรือหมดอาลัยตายอยาก กลุ่มน้ีร่วง
ง่ายมากคือร่วงไปตั้ งแต่วันที่ หมอบอกว่าต้องผ่าตัด
แล้วแต่แม่ไม่เคยมีอารมณ์น้ัน ตัดก็ตัดผ่าก็ผ่า ท้ังท่ี
แม่มาจากยุคท่ีการแพทย์ยังไม่เจริญ แต่แม่ก็สามารถ
ข้ามปมอันน้ีไปได้อย่างอัศจรรย์

จะมีก็แต่การป่วยคราวนี้ ที ่ แม่รู ้ สึกว่ าหนักหนา
และบ่นท้ออยู่บ่อยๆ ซึ่ งสาเหตุหลักๆ คือการถูกห้าม
และการกํากับดูแลที่ เข้มงวดแบบที่ ไม่ เคยมีมาก่อน
แม่เลยรู้สึกว่าการป่วยครั้ งน้ีในวัย 75 ปี ช่างหนัก
หนาเหมือนถูกจับมัดมือมัดเท้า แม้แต่นํ้าเปล่ายังให้
กินได้แค่วันละ 2 ขวดเล็ก (1,200 ml) งดนํ้าซุป
นํ้าแกง เป็นต้น

ท้ังน้ี คนแก่ทุกคนมีประสบการณ์และสิ่ งท่ี เค้ารวบ
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รวมมาท้ังชีวิต เขาจะเป็นในแบบท่ีเขาคิดและเข้าใจ
เก่ียวกับโลกและชีวิตน้ี อย่าไปข่มขืนข่มขู่ มองและ
ปฏิบัติกับเค้าแบบท่ีเค้าเข้าใจ เก็บความเข้าใจของ
เราไว้ ในลิ้ นชักของเราอันนี้ คือหลักการดูแลคนแก่
ท่ีดีท่ีสุด นอกน้ันได้แต่สัญญากับตัวเองว่าเราจะเป็น
คนแก่ให้ได้อย่างดี ไม่เป็นภาระใคร

แบ่งปันเรื่องและภาพโดย ทวารัตน์
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ความเจ็บป่วยของฉัน
และธรรมะช่วยรักษา

ในปีพ.ศ.2560 ดิฉันมีอาการเจ็บป่วยโดยมีอาการ
ปวดจุ กแน่นท้องต้ องไปพบแพทย์ที ่ โรงพยาบาล
แพทย์ฉีดยาให้นอนพักสังเกตอาการ 1 ชม. หลังจาก
อาการดีขึ้ นให้กลับบ้านแนะนําการปฏิบัติตนเองให้
รับประทานอาหารอ่ อนๆหลีกเลี ่ ยงอาหารรสจั ด
พยาบาลยื่ นใบให้ไปรับยามารับประทานต่อที่ บ้าน
ดิฉันได้ทํ าตามคําแนะนําช่วงแรกลําบากเรื่ องการ
รับประทานอาหาร

สองสัปดาห์ต่อมาอาการปวดจุกแน่นท้องก็ เริ ่ ม
เป็นอีกจึงไปโรงพยาบาล แพทย์ฉีดยาให้นอนพัก
สังเกตอาการเช่นเดิมเมื่ อดีขึ้นก็ให้กลับบ้านแพทย์ให้
ยาแผนปั จจุ บ ั นและยาสมุ นไพรมาร ั บประทาน
อาการก็ดีขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่หาย แพทย์จึงส่งตัวไป
รักษาที ่ โรงพยาบาลประจํ าจั งหวัดเพื่ อหาสาเหตุ
แพทย์ตรวจจ่ ายยามารับประทานนัดดูอาการทุก
1 เดือน การรักษาผ่านมาได้ 3 เดือนอาการดีขึ้น
เล็กน้อยแต่ไม่หายความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน ปวด
เวลากลางคืน เวลามีอาการปวดนอนไม่ได้ต้องน่ังก้ม
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หน้ากอดหมอนร้องไห้แทบทุกคืน ความเจ็บป่วยส่ง
ผลทางด้านร่างกายและจิตใจ

อยู ่ มาวันหนึ่ งดิฉันไปทําบุญที่ วัดนี ้ เป็นประจํ า
พระอาจารย์เห็นก็ถามว่าโยม วันน้ีดูหน้าตาอิดโรย
เหมือนคนไม่ได้นอน เป็นอะไร ดิฉันตอบพระอาจารย์
ว่าดิฉันมีอาการปวดจุก แน่นท้องปวดทรมานแทบทุก
คืนแพทย์ก็ตรวจไม่พบว่ าเป็นโรคอะไรกินยาก็ ไม่
ห า ยพอหมดฤทธ ิ ์ ย า ก ็ ป วดทรม าน เหล ื อ เ ก ิ น
พระอาจารย์ท่ านแนะนําให้ ไหว้พระสวดมนต์ท่อง
พุทโธๆ ให้ฝึกมองทุกข์เวทนา จะได้ลดความเจ็บปวด
ดิฉันก็ทําตามท่ีพระอาจารย์ แนะนํา แต่เวลาปวดจุก
แน่นท้อง ทรมาน การไหว้พระสวดมนต์ ท่องพุทโธ ๆ
ทําไม่ค่อยได้ เพราะเวลาปวดมาก จิตใจมันว้าวุ่น
คิดอะไรไม่ออก ยามเจ็บป่วย เราคิดอะไรไม่ออก
ทําให้จิตตก

ต่อมาดิฉันไปทําบุญที่ วัดอีกพระอาจารย์ เห็นจึง
ถามว่าเป็นอย่างไร หายป่วยหรือยัง ดิฉันตอบท่านว่า
ยังคะ พระอาจารย์บอกว่าให้น่ังสมาธิจะได้เกิดสติ
ปัญญามองเห็นแนวทางต่ อสู ้ ก ั บอาการเจ็บป่ วย
พระอาจารย์ ให้ข้อคิดเพื่ อให้ฉันนํามาปฏิบัติด้ วย
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ตนเอง วันต่อมา ดิฉันได้ไหว้พระ สวดมนต์ น่ังสมาธิ
ดิฉันมองถึงความเจ็บปวดที่ เป็นอยู่ และคิดว่าเวลา
กลางคืนซึ่ งมีอากาศเย็นความเย็นนี่ เองทําให้ เกิด
อาการเจ็บปวด ฉันนําเอากระเป๋านํ้าร้อนห่อผ้าหนาๆ
วางบริ เวณท้องขณะนอนจึ งช่วยทุ เลาอาการเจ็บ
ปวดลง

เรื่ องของธรรมะเป็นเรื่ องท่ี ดีในยามเจ็บป่วย ทําให้
มีสติและเกิดปัญญา สามารถผ่อนคลายความเครียด
จิตใจสบายแก้ไขปัญหาได้ และเวลาป่วยเราต้องการ
กําลั งใจและอยากได้จากคนในครอบครัวเพื่ อเป็น
เรี่ยวแรงต่อสู้ กับอาการเจ็บป่วย เม่ือใจพองโตมี
ความสุข ความเจ็บปวดก็ลดลงเป็นเรื่ องมหัศจรรย์

เม่ือดิฉันปวดทรมานมานาน 6 เดือนแล้ว
รับประทานอาหารได้น้อย นํ้าหนักเริ่มลดลง หน้าตา
ซีดเซียว ดิฉันตัดสินใจไปตรวจท่ีโรงพยาบาลศูนย์
แห่งหนึ่ งแพทย์ได้ตรวจจ่ายยามารับประทานและ
นัดว่าอีก 2 สัปดาห์ มาตรวจส่องกล้องระบบทางเดิน
อาหารหลังจากได้ส่องกล้องฯแล้วแพทย์แจ้งว่า ลําไส้
กระเพาะอาหารมีการติดเชื้ อมาก แพทย์แนะนําให้
รับประอาหารรสจืด หลีกเล่ียงอาหารรสจัดให้ออก
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กําลังกายลดภาวะเครียดซึ่ งส่งผลถึงลําไส้/กระเพาะ
อาหารได้ และให้ยาต้ านเชื้ อมารับประทานดิ ฉัน
ร ั บประทานยาประจ ํ าท ุ กว ั นและปร ั บ เปล ี ่ ยน
พฤติ กรรม เร ื ่ อ งอาหารร ั บประทานอาหารท ี ่ มี
ประโยชน์ เช่น ผักผลไม้ ปลา หลีกเล่ียงอาหารรสจัด
เครื่ องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ นํ้าอัดลม ชากาแฟ เป็นต้น

ดิฉันได้นําเรื่ องธรรมะการไหว้พระสวดมนต์นั่ ง
สมาธิมาช่วยในการดูแลอาการเจ็บป่วยจนเกิดทุกข์
เวทนาในชีวิตประจําวันและนึกถึงมูลเหตุของโรค ๘
ประการเพื่ อชี วิ ตที ่ ไม ่ประมาทในเรื่ องการดูแล
สุขภาพตนเอง ๑.อาหาร ๒.อิริยาบถ ๓.ความร้อน
และเย็น ๔.อดนอนอดข้าวอดนํ้า ๕.กล้ันอุจจาระ
กล้ันปัสสาวะ ๖.ทํางานเกินกําลัง ๗. ความโศกเศร้า
เสียใจ ๘. โทสะมาก

ขอขอบคุณผู้ ท่ี อ่านเรื่ องดิฉัน เป็นเรื่ องเตือนใจว่า
การเกิดโรคต่างๆเพราะเรามองข้ามเรื่ องการดูแล
สุขภาพในการใช้ชีวิตประจําวัน

แบ่งปันเรื่อง โดย นฤมล แบ่งปันภาพโดย นิลวรรณ
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เมื่อฉันเป็น 1 ใน 4 หมื่นคน

วันน้ี ...ครบรอบ 1 เดือน (26 พค. 64) ท่ีได้รู้ ว่า
ผลการตรวจคัดกรองโควิดเป็นผลบวก ก่อนหน้าน้ีไม่
คิดเลยว่าจะเป็น 1 ใน 4 หม่ืนคนท่ีติดโควิด (ณ
ช่วงเวลาน้ัน) เพราะม่ันใจในวิถีชีวิตของตนเอง ไม่ไป
ในท่ีเสี่ยง ไม่สังสรรค์ ใส่แมสและล้างมือบ่อยมาก

ด้วยวิถีชีวิตช่วงก่อนสงกรานต์ของทุกปีจะกลับ
มาบ้านท่ีอําเภอหาดใหญ่ สงขลา หน้าท่ีหลักคือการ
ซ่อมแซมบ้าน เก็บกวาดบ้าน ตัดหญ้า ตัดต้นไม้ รื้ อ
รังนก ขัดสนิมเหล็ก ทาสี ท้ังฝุ่นและกล่ินทินเนอร์
จึงมีอาการระคายคออยู่สัก 2-3 วัน แล้วก็หายไป
ตามมาด้วยอาการไข้ตํ่าๆในช่วงเย็นวันท่ี 13เมษายน
แอบคิดในใจจะติดเชื้ อในกระแสเลือด(เชื้ อเขตร้อน)
แบบท่ีเคยเป็นรึป่าวน้า…

แต่คราวน้ีไข้ไม่สูงเท่าครั้ งก่อนเลยน่ิงนอนใจ รอบ
แรกไปโรงพยาบาล วันท่ี 16 เมษายน วัดไข้ไม่มีจึง
ไม่ได้พบหมอกลับมาบ้านซื้ อยาพาราฯ มาทานและ
วัดไข้ตลอด 2 วันผ่านไป อาการไข้ยังไม่ดีขึ้น จึงกลับ
ไปโรงพยาบาลอีกครั้ ง
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เช้าวันท่ี 18 เมษายน พยาบาลซักถามอาการ
เบื้ องต้น วัดไข้ ไม่มีไข้อีกเช่นเคย แต่คราวน้ีได้พบ
หมอและเช็คอาการเบื้ องต้น หมอแจ้งว่า “อาการ
แบบน้ีไม่ใช่โควิด” วันน้ันเลยได้แอดมิดแต่เช้า ได้รับ
ยาฆ่าเชื้ อ เจาะเลือดหาเชื้ อไข้เลือดออกชิกุนคุนยา
และอ่ืนๆ รวมท้ัง x-ray ปอด

ผลเจาะเลือดครั้ งแรก เกล็ดเลือดตํ่า เม็ดเลือดขาว
ตํ่าจนน่าเป็นห่วงเป็นเหตุให้ต้องพบหมอผู้ เชี่ยวชาญ
โรคเลือด และโรคติดเชื้ อเพิ่ม เจาะเลือดเพิ่ม ผ่านไป
3 วัน อาการไข้ยังคงอยู่ ขึ้นๆ ลงๆ แต่เกล็ดเลือด
เริ่มสูงขึ้นหมอจึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ โดยรับยา
ไปรักษาตัวต่อท่ีบ้าน

แต่วันนั ้ นเริ ่ มมี เสมหะจมูกเริ ่ มไม่ค่อยได้กลิ ่ น
เอาว๊ิกมาทาจมูก รู้สึกทําไมว๊ิกเพิ่ งซื้ อมาเก่าเร็วกล่ิน
จางหายเร็วจัง ส่วนล้ินก็รับรสแปลกๆ จากการกินนํ้า
ส้มกล่อง รู้สึกว่าเด๋ียวน้ีเขาใส่เกลือด้วยหรือ...?

ช่วงบ่ายวันเดียวกัน พยาบาลมาวัดสัญญาณชีพ
ก่อนกลับบ้านปรากฏว่ าค่ าออกซิ เจนค่อนข้างตํ่ า
สังเกตเห็นพยาบาล...เอ๊ะ...! แล้ววัดใหม่อีกรอบ
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แต่ไม่มีการแจ้งใดๆ เม่ือกลับถึงบ้าน ทานยาฆ่าเชื้ อ
ยาขับเสมหะตามหมอสั่ งร่วมกับสมุนไพรฟ้าทะลาย
โจรร่วมด้วย

วันท่ี 24 เมษายน มีโทรศัพท์มาแต่เช้าแจ้งข่าวว่า
ผมได้ตกอยู่ ในกลุ่มเสี่ยง เพราะเพื่ อนท่ีไปเจอมาเม่ือ
วันท่ี 12 เมษายน ผลตรวจติดเชื้ อโควิดยืนยันแล้ว
จึ งรีบไปตรวจที่ โรงพยาบาลเดิมเพราะมีนัดฟังผล
เลือดในวันน้ันพอดี

เม่ือไปถึงได้รับแจ้งว่า จะรับตรวจโควิดเฉพาะผู้ใช้
สิทธิ์ประกันสังคมของโรงพยาบาลเท่าน้ัน และต้อง
รอคิวตรวจ 3 วัน ไม่ทันการณ์แน่ จึงไปโรงพยาบาล
เอกชนอีกแห่งหน่ึงซึ่ งได้ติดตามข่าวอยู่ รู้ ว่ามีตรวจ
และรักษาผู้ป่วยโควิดด้วย อัตราค่าตรวจคือ 3,900
บาท กลับไปรอฟังผลท่ีบ้าน

วันท่ี25 เมษายน เกือบ 6 โมงเย็น เจ้าหน้าท่ี
โทรแจ้งว่า ผลเป็นบวก ติดเชื้ อโควิด พรุ่งน้ีตอนเท่ียง
จะมี รถมารับที ่ บ ้ านและพาไปส่ งที ่ โรงพยาบาล
หาดใหญ่เพื่ อตรวจคัดกรองอาการ ก่อนส่งไปรักษา
ต่อในสถานท่ีท่ี จัดไว้ให้ ในใจคิดว่าอาการคงไม่หนัก
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แต่พอตกคํ่า เริ่มหายใจไม่สะดวก ไอ เวลาไอจะหอบ
หน้ามืดและเหน่ือยมาก 2 ทุ่ม จึงโทรกลับไปท่ี
โรงพยาบาลเพื่ อจะขอเข้าโรงพยาบาลก่อนอย่าง
น้อยขอออกซิเจนในเบื้ องต้น ปรากฏว่าพยาบาลรับ
เรื่ องให้คุยกับหมอเพื่ อประเมินอาการคุยสักพัก
หมอแจ้งว่า ยังน่าจะไหวอยู่ ให้ไปซื้ อยาแก้ไอมาทาน
ลดอาการไอ

วันท่ี 26 เมษายน เวลา 13.15 น. เดินทางถึงโรง
พยาบาลหาดใหญ่ ประตูผู้ ป่วยโควิดแยกผู้ป่วยอ่ืนๆ
จะเปิดรับผู้ ติดเชื้ อจากทุกที่ ในหาดใหญ่และอําเภอ
ใกล้เคียงมาคัดกรองอาการหนักเบา และส่งต่อไปยัง
สถานที ่ ท ี ่ จ ั ดไว ้ ให ้ ผมขอคั ดกรองคนแรกวั ดค่ า
ออกซิเจนในเลือดได้ 84 พยาบาลวัดซํ้า ได้เท่าเดิม
ถือว่าอาการค่อนข้าง หนักจึงได้ถังออกซิเจนกับสาย
เสียบจมูกเพื่ อพยุงอาการไปก่อน คุณหมอประสาน
ไปยังโรงพยายาลม.อ.สักครึ่ งชั่ วโมง รถพยาบาลก็มา
รับพร้อมต่อสายออกซิเจนบนรถและวัดค่าออกซิเจน
ไปตลอดทาง จนถึงเข้าหอผู้ป่วยโควิด ชั้น 5

ผลการ X-Ray ปอดวันแรก มี ฝ้าเด่นชัดบริเวณ
ปอดซ้ายด้านล่าง วันน้ันได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ทันที
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ต่อเน่ืองเป็นเวลา 10 วัน กระบวนการรักษาตามสูตร
ด้วยยาสเตอรอย ยากันล่ิมเลือด ฯลฯ และขอยาถ่าย
กับยานอนหลับเพิ่มด้วย

ความทรงจํากับภาพพยาบาลในชุด PPE ทุกคน
เหมือนกันหมดเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี คุณหมอพูด
คุยผ่านโทรศัพท์บ้าง ใส่ชุด PPE เข้ามาตรวจบ้าง
อาจารย์หมอเข้ามาฟังเสียงปอดถือว่าเสี่ ยงเพราะ
ต้องเปิดหน้าใส่หูฟังใกล้ชิดคนไข้

ตลอดการรักษาได้ต่อท่อออกซิ เจนเข้าจมูกอยู่
ประมาณ 5 วัน ห้ามลุกจากเตียง ระหว่างน้ันต้อง
นอนควํ่าตะแคงซ้ายขวาและนอนหงายเพื่ อให้ปอด
ได้ฟื้ นฟู

หลังจากถอดท่อออกซิเจนต้องเดิน 6 นาทีและ
วัดออกซิ เจนในเลือดเพื่ อดูการทํางานของปอดว่า
ดีขึ้นหรือยัง ซึ่ งถ้าค่าออกซิเจนสูงกว่า 95 ถือว่าดี
เดินไปมาอยู่ ในห้อง 2 วัน วัดค่าออกซิเจนได้ผ่าน
เกณฑ์ก็ ได้ เวลาย้ายเตียงไปอยู ่ ห้องสั งเกตอาการ
เป็นห้องความดันลบเช่นเดียวกันเป็นห้องกระจก
ห้องเดี่ ยวที่พยาบาลสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลา
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เราต้องวัดสัญญาณชีพเองวันละ 3 เวลา แจ้ง
พยาบาลผ่านทางไลน์ ย้ายมาอยู่ ห้องสังเกตการณ์ 2
คืนเป็นอันเสร็จพิธี ผ่านการเก็บตัว หมอลงความเห็น
ให้กลับบ้านได้ในวันท่ี 5 พฤษภาคม นัดญาติมารับ
คนไข้ โดยจะต้องนําคนที่ ใกล้ชิดมาตรวจคัดกรอง
เชื้ อด้วย

บ่าย 2 ทีมพยาบาลในชุด PPE เคลียร์พื้ นท่ี
ตลอดเส้นทางเดินลงมาจุดรับส่งผู้ป่วย วันน้ันมีคนไข้
ได้กลับบ้าน 7 คน หลังจากน้ีมีจะมีการทําวิจัยร่วม
กับอาจารย์หมอเจ้าของไข้ ต่อไปอีก 1 เดือน

วันน้ี เรายังอยู่รอดปลอดภัย กักตัวครบตามหมอ
แนะนํา คนใกล้ชิดไม่มีใครติดเชื้ อด้วย ปอดยังคงทํา
งานไม่เต็มร้อย แต่ก็ดีขึ้นเรื่ อยๆ

ผ่านวันน้ันมาได้ โดยไม่ได้เป็น 1 ใน 400 คนท่ี
จากไป ณ ช่วงเวลาน้ันทําให้รู้ ว่าสิ่ งใดคือสิ่ งสําคัญใน
ชีวิต ขอบคุณโรงพยาบาล ม.อ. คุณหมอ พยาบาล
กัลยาณมิตรท่ีดี คอยช่วยเหลือห่วงใย ครอบครัวท่ี
แข็งแรงไม่มีใครติดเชื้ อเพิ่มขอบคุณพี่ๆเพื่ อนๆน้องๆ
ท่ีส่งกําลังใจและความปรารถนาดีมาเป็นกําลังใจ

แบ่งปันเรื่องและภาพโดย อนุวงศ์ แซ่ต้ัง
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กัปตันโอบแอร์ งานศพในฝัน
ของเด็กชาย Home school

“โอบบุญ” คือชื่ อแรกของหนูต่อมาเปล่ียนเป็น
“โอบรักษ์” และชื่ อสุดท้ายท่ีหนูต้ังเอง “โอบแอร์”

หนูชอบเครื่ องบิน หนูฝันตลอดว่าอยากเป็นนักบิน
โตมาจะขับเครื่ องบินพาแม่เท่ียวรอบโลก แม่จัดงาน
ธีมเครื่ องบินให้หนูด้วยเวลาอันจํากัด เป็นเรื่ องเป็น
ไปได้ยากไม่มีใครรับจัดงานให้แม่ งานศพต้องแบบ
เดียวกันเท่าน้ันจริงๆเหรอ แม่อยากให้หนูยิ้มกับสิ่ งท่ี
แม่ทําให้

แม่ทําเรื่ องขอฝากร่างหนูกับโรงพยาบาลราชวิ ถี
เป็นเวลาสามวัน เพื่ อสร้างความทรงจําสุดท้าย

ยากนะกับการเพนท์ โลงรู ปเครื่ องบินน่ าร ั กๆ
แต่ก็มีคนใจดีทําให้เราเพ้นท์นานกว่า 5 ชม. พอเสร็จ
พี่ เค้าบอก ผมทําให้น้องไม่คิดค่าแรง ผมยินดีมากท่ีมี
โอกาสทําให้น้องและเป็นประสบการณ์ครั้ งแรกเกิด
มาเพิ่ งเพนท์โลงศพ และเป็นโลงเด็กน้อย เค้าบอกว่า
มีความสุขมากท่ีเห็นแม่ยิ้มได้ เพราะได้ทําให้ในสิ่ งท่ี
ลูกชายแม่ชอบ ขอบคุณมากจริงๆ
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หนูโชคดีท่ีน้าจอยเป็นเจ้าของร้านดอกไม้ มีน้าระ
เป็นผอ.นักพัฒนา ท้ังน้าจอย้าระนําทีมงานมาสร้าง
สวนสวรรค์ เสร็จในพริบตาสวยงามตามความต้อง
การของแม่โดยมีน้าตาลคอยประสานงานให้ ทําให้
ด้วยใจไม่คิดค่าใช้จ่าย

ทุกคนทําให้หนูเพราะเค้ารักหนู

งานเราในยุคโควิด โดนจํากัดจํานวนผู้ร่วมงานท้ัง
หมดไม่เกิน 20 คน อาจดูเหงาแต่เต็มไปด้วยความ
อบอุ่น หนูอยู่ ท่ามกลางคนท่ีหนูรัก มาร่วมงานด้วย
ความเอ็นดูหนูวันเผามีคนมาเกิน 20 คน แต่ทางวัด
อนุโลมให้ การส่งหนูกลับสวรรค์เต็มไปด้วยความทรง
จําท่ีสวยงาม ท้องฟ้าเปิดสว่าง พร้อมให้หนูขึ้นโบย
บินขอบคุณทุกคนที่ มาร่วมงานและร่วมทําบุญใน
งานน้องเงินส่วนที ่ เหลือจากการทํ าบุญแม่นํ าไป
บริจาคให้การกุศลท้ังหมด

น้องโอบหลับในเช้าวันเสาร์ 22 พฤษภาคม
ออกซิเจนตํ่าชีพจรตํ่า แม่ปฎิเสธการใช้เครื่ องช่วย
หายใจและการป๊ัมหัวใจ รวมถึงการใช้ยากระตุ้นทุก
ชนิดเพราะร่างกายน้องไปต่อไม่ ได้แล้วติดเชื้ อใน
กระแสเลือดและภาวะไตวาย ร่างกายเสียหายหมด
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แล้วแม่ไม่อยากเห็นลูกทรมานแค่ยื้ อเวลาโดยการ
ใส่เครื่ องช่วยหายใจ มันไม่ช่วยอะไรเลย

ยกเว้นกรณีน้องเหน่ือยหอบ เราขอให้หมอใช้ยา
กดภูมิฉีดให้น้อง แต่เราก็ไม่ได้ใช้

น้องโอบหลับไป 1 วัน จนเราคิดว่าน้องจะจากไป
โดยไม่ลืมตาอีกแล้ว คืนน้ันพ่อเฝ้าน้องจนถึงตีสี่และ
แม่ลุกมาเฝ้าต่อเพราะไม่อยากให้น้องจากไปโดยไร้
การรํ่าลาแต่แม่เพลียมากเพราะอดนอนมาหลายคืน
เผลอหลับหลับๆ ต่ืนๆ และลุกมาดูน้องโอบเป็นระยะ
น้องโอบยังหลับไม่ต่ืน

และเช้ามืดวันอาทิตย์ท่ี 23 พฤษภาคม หนูลืมตา
มาลาพ่อและแม่และจากไปอย่างสงบ 19 นาทีท่ีรํ่าลา
เป็นเวลาท่ีมีความหมายกับแม่มาก

ก่อนจากลาจิตสุดท้าย เราจับมือกันและกันสบตา
กันเป็นครั้ งสุดท้าย แม่บอกหนูไม่ต้องกลัวหนูแค่
นอนหลับ ถ้าหนูต่ืนมาไม่เจอแม่ หนูแค่มองไม่เห็น
แม่ แม่อยู่ตรงน้ี อยู่ข้างๆหนูเสมอ ลูกหลับตาพร้อมๆ
กับเสียงกล่อมของแม่ .........หลับชั่ วนิรันดร

แบ่งปันเรื่องและภาพโดย แม่ผ้ึง
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