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“ขอบคุณมะเร็ง ขอบคุณความทุกข์ ขอบคุณจริงๆ ไม่ใช่แค่คำาพูด 

ขอบคุณประสบการณท์กุอยา่งทีเ่กดิขึน้ทีเ่ปน็ทนุสำาหรบัเรา ความเปน็กำาพรา้

เป็นของขวัญสำาหรับเรา”

จะมีสักกี่คนที่พูดขอบคุณความเจ็บป่วย และเคราะห์ร้ายที่เล่นงาน

ชีวิตปางตาย จะมีสักกี่คนที่พูดขอบคุณความยากลำาบากได้อย่างแท้จริง

จิ๋ม - อรทัย ชะฟ ูคือเจ้าของคำาขอบคุณประโยคนั้น เธอเป็นผู้ป่วย

มะเร็งปอดถึงสองครั้งในช่วงเวลากว่าสิบปี

แน่นอน เธอผ่านช่วงเวลาที่หมดหวัง ท้อแท้ โกรธแค้นเคราะห์ร้าย

และความเจบ็ปว่ยปางตาย แตด่ว้ยการเรยีนรูแ้ละสภาพแวดลอ้มบางประการ 

ทำาให้อรทัยแปรเปลี่ยนเคราะห์เป็นโชค เปลี่ยนความเลวร้ายเป็นความรัก 

และความงาม เปลี่ยนชีวิตด้านมืดสู่ความตื่นและความเบิกบาน

ด้วยการแปรเปลี่ยนเหล่านั้นเอง ทำาให้เธอไม่เพียงใช้ชีวิตอย่างสงบ

จากโรคร้ายเท่านั้น แต่ยังผันตัวเป็นอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาล

หลายแห่งในภาคเหนอืและภาคกลางตอนบน เปน็ผูช้ว่ยเหลอืทางใจแกเ่พือ่น

ผู้เจ็บป่วย กระทั่งสามารถหายจากโรคได้หลายราย

และสำาหรับผู้ป่วยที่ไม่หาย เธอยินดีเป็นเพื่อนเดินเคียงข้างสู่วาระ

สุดท้ายอย่างสงบ



5

หนงัสอืเลม่นีน้ำาเสนอตวัอยา่งประสบการณข์องอรทยัในฐานะผูป้ว่ย

ทีส่ามารถกา้วขา้มความทกุขท์ีถ่าโถม สูจ่ติใจทีเ่ปน็อิสระและเบกิบานแมย้าม

เจบ็ไข ้นอกจากนีย้งัมสีว่นทีน่ำาเสนอวธิคีดิและเทคนิคการดแูลทีเ่ปน็ประโยชน์

สำาหรับผู้ดูแล ไม่ว่าจะเป็นญาติ เพ่ือนผู้ป่วย หรือแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์

ก็ตาม

ประสบการณ์อันมีค่าน้ีไม่ได้อยู่ในตำาราใด หากแต่เกิดจากประสบการณ์

อันยาวนานที่ถักทอร่วมกันระหว่างอรทัยและเพื่อนผู้ป่วย ประสบการณ์ 

การดูแลทั้งที่ได้ผลและไร้ผล

“วันนี้คือของขวัญของชีวิต ประสบการณ์การเป็นมะเร็งและการดูแล

ผู้ป่วยระยะสุดท้ายของ อรทัย ชะฟู” จึงเป็นหนังสือคู่มือผู้ป่วยและผู้ให้ 

การดูแล เป็นหนังสือรวมชุดประสบการณ์ที่กลั่นกรองมาจากชีวิตของอรทัย 

ชะฟู และผู้ป่วยทุกรายที่เธอพบเจอ

กุศลใดๆ จากการจัดทำาหนังสือเล่มน้ี ผู้จัดทำาขออุทิศแด่เพ่ือนผู้จากไป

ทุกรายที่อรทัยให้การดูแล พวกเขาคือครูที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งมอบมรดกธรรมสำาคัญ

ทิ้งไว้เป็นเบื้องหลัง

กลุ่ม Peaceful Death
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ผู้หญิงคนนี้ชื่ออรทัย ชะฟู คนรู้จักเรียนขานว่า “จิ๋ม” ผู้หญิงที่หาก 

ไมรู่จ้กักนัมากอ่นจะไมม่วีนัเดาออกเลยวา่เธอเคยเปน็มะเรง็มาแลว้สองครัง้ 

โดยเฉพาะครั้งสุดท้ายหมอฟันธงบอกว่าจะมีชีวิตอยู่ไม่เกินสองปี เพราะ 

รูปลักษณ์ที่เห็น...หญิงสาวผมสั้น ร่างสูงโปร่ง ดูคล่องแคล่ว หน้าตาเป็นมิตร 

และท่าทางของเธอดูเข้มแข็งทรงพลังและมีชีวิตชีวายิ่งนัก

ยิ่งได้พูดคุยยิ่งเห็นถึงพลังภายในท่ีซ่อนอยู่ เพราะสิ่งท่ีเธอถ่ายทอด

ออกมาทั้งหมดล้วนเป็นประสบการณ์ตรงที่เธอเคยสัมผัส ทั้งเรื่องราวชีวิตที่

เข้มข้นและหักมุมราวกับนิยายหรือละครโทรทัศน์ ผสมเข้ากับประสบการณ์

การเป็นผู้ป่วยที่ “สุดเหวี่ยง” ที่ผ่านการต่อสู้และเอาชนะความเจ็บป่วยใน

หลายรูปแบบ และการอุทิศตนเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นงานที่ 

เธอทุ่มเทสุดหัวใจ ในฐานะ “งานยาใจ” เรื่องราวต่างๆ จึง “สด” “จริง” และ 

“น่าทึ่ง” ชนิดที่สะกดผู้ฟังให้อ้าปากค้างได้เลยทีเดียว

ความโดดเด่นของเรื่องราวของเธออยู่ที่วิธีการรับมือกับมะเร็งแต่ละ

คร้ัง ขณะท่ีคำากริยาท่ีคนท่ัวโลกรวมท้ังบ้านเรานิยมใช้กับมะเร็งคือคำาว่า “สู้กับ

มะเร็ง” เธอเองก็ผ่านภาวะการต่อสู้กับ “ตัวโรค” มาอย่างไม่ยอมแพ้ จนเมื่อ

มะเร็งมาเยือนรอบสอง เวลาแห่งชีวิตเหลือน้อย ทำาให้เธอไขว่คว้าความหวัง
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ต่างๆ ที่ผู้คนมาเสนอ และเหนื่อยอ่อนจนแทบไม่เหลือพลังชีวิต ในที่สุดเธอ

ก็ค้นพบหนทางว่าการ “สู้” มิใช่หนทาง หากแต่คือการ “อยู่ร่วม” กับมะเร็ง

อย่างไรเสียมากกว่า

เมื่ออยู่กับมะเร็งได้แล้ว เธอจึงค้นพบความสุขและความสงบสุขได้

อย่างง่ายดายแบบ “แค่เห็นพระอาทิตย์ขึ้น แค่ได้ยินเสียงนกร้องก็แสนสุข” 

ประเด็นสำาคญัอยูท่ีว่า่เธอมไิดต้ัง้ตวัเปน็ผูรู้ห้รอืกรูผููส้อนสัง่ แมเ้ธอจะ

ผ่านประสบการณ์การเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่โรคนั้นกลับมาเยือนเธอถึงสองครั้ง

สองครา รวมระยะเวลาถึงสิบห้าปี และการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วย

ระยะสุดท้ายมานับเคสไม่ถ้วนนานแปดปี แต่เธอมักพูดย้ำาเสมอว่าสิ่งที่เธอ

ทำาไมใ่ชส่ตูรสำาเรจ็หรอืการฟนัธง หากแตเ่ป็นแคเ่พียงแนวทางหรอื “ไกดไ์ลน”์ 

ที่เธอผ่านพบ

เธอเน้นย้ำาว่าในการดูแลผู้ป่วยซึ่งมีความหลากหลายทั้งตัวโรคและ

ตัวผู้ป่วยเอง สิ่งที่สำาคัญคือการใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดที่เรามีเพื่อมอง ฟัง 

สังเกต และตอบสนองไปตามกระบวนการที่เกิดขึ้นตรงหน้า หรือที่เธอเรียก

ว่าปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการ หรือ Process นั่นเอง
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เมื่อพูดคุยจึงเห็นว่า ประสบการณ์ตรงและการเคารพในความเป็น

มนษุยท์ำาใหเ้ธอสามารถถา่ยทอดเรือ่งราวผา่นทางการใชภ้าษาและสอดแทรก

อารมณ์ได้อย่างสวยงาม เข้มข้นและพอดี การตัดแต่งหรือบรรยายเพิ่มเติมดู

จะทำาให้สูญเสียความพอดีและความจริงแท้ของเรื่องราวไป ผู้เขียนจึงเพียง

แต่จัดลำาดับเรื่องราว โดยยังคงคำาพูดส่วนใหญ่ไว้อย่างพร้อมมูล รวมทั้งนำา

ผลงานที่เธอเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การนำาทางผู้ป่วยที่เคยเผยแพร่ใน 

เฟซบุ๊กส่วนตัวของเธอมาตีพิมพ์ในภาคท้ายสุดอีกด้วย

เธอเตม็ใจเปดิเผยเรือ่งราวของชวีติในหลากแงม่มุ แมจ้ะเปน็ภาคสว่น

ที่เธอบอกว่าเป็น “มุมมืด” ที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากพูดถึง เหตุเพราะจาก

ประสบการณก์ารพบปะผูป้ว่ยเรือ้รังเธอพบวา่ ผูป้ว่ยสว่นใหญล่ว้นมรีปูแบบ

หรือแพตเทิร์นของการใช้ชีวิตหรือวิธีคิดที่คล้ายคลึงกัน...เช่นเธอ... เธอจึง

หวังว่าเรื่องราวของเธอจะเป็นอุทาหรณ์ให้คนอ่านไม่มากก็น้อย ผู้เขียน 

เชือ่วา่คณุผูอ้า่นจะไดร้บัทัง้อรรถประโยชนแ์ละอรรถรสจากประสบการณอ์นั

ทรงคุณค่าของผู้หญิงคนนี้อย่างพร้อมมูล
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คำาถามแรกที่ผู้ป่วยมักร้องถามตัวเองเมื่อรู้ผลการวินิจฉัยของแพทย์

คือ “ทำาไมต้องเป็นฉัน” “ฉันป่วยเพราะอะไร” ซึ่งเป็นคำาถามที่ยากจะหา 

คำาตอบ ไม่เว้นแม้แต่อรทัยที่เฝ้าตั้งคำาถามที่ไร้คำาตอบอย่างเจ็บปวดและ 

สิ้นหวังมาเนิ่นนาน แต่เมื่อผ่านการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดมาสองครั้ง  

ได้เรียนรู้กระบวนการการทำางานของร่างกายและจิตใจอย่างลึกซึ้ง ทุกวันนี้

เมื่อย้อนกลับไปใคร่ครวญเรื่องราวที่ผ่านมาจึงรู้ว่าเธอป่วยเพราะเหตุใด

เธอบอกว่าหากภาพที่เห็นวันนี้เป็นภาพสีขาว ภาพของหญิงร่าง 

สงูเพรยีว ผมสัน้ ทา่ทางคลอ่งแคลว่ พดูจาฉะฉาน ดวงตาฉายประกายมุง่มัน่

และมั่นใจในตัวเอง ขณะเดียวกันก็มีรอยยิ้มที่เชื่อมความสัมพันธ์ ชีวิตที่ 

แล้วๆ มาของเธอก็คือสีดำา เพราะช่วงวัยเด็กจนถึงวัยก่อนสามสิบ เธอผ่าน

ชวีติดา้นมดืมาอยา่งโชกโชนราวกบัไมใ่ชชี่วติจรงิ แตเ่ป็นนยิายทีน่กัเขยีนตัง้ใจ

ปั้นแต่งให้ผู้อ่านเห็นถึงชีวิตที่สุดขั้วด้านสีดำาในภาคแรก ชีวิตที่ทำาให้เธอเป็น

มะเร็ง...เพื่อที่จะได้เห็นถึงชีวิตสีขาวที่แจ่มชัดในภาคต่อมา
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เราเติบโตมากับครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ แม่กับพ่อแยกกันตั้งแต่เด็ก  

สิ่งที่เห็นและรับรู้ตั้งแต่จำาความได้คือเราอยู่กับตายาย ภาพของแม่คือผู้หญิง

ท่ีนอนน่ิงๆ เหมือนเจ้าหญิงนิทราสลับกับผู้หญิงท่ีถูกขัง ตอนเด็กเรารู้ว่าผู้หญิง

คนน้ีเปน็แมเ่รา รูส้กึเหมอืนแมม่องมาและอยากรูจ้กั แตเ่ราไมส่ามารถเขา้หา

แม่ได้ คนอื่นจะบอกว่าอย่าเข้าไปใกล้แม่นะ แม่จะบีบคอเพราะแม่ไม่รู้ว่าเรา

เป็นลูก เราเลยไม่รู้ว่าสัมผัสของแม่เป็นอย่างไร

พอเราอายุเจ็ดขวบแม่ก็เสีย ตอนเขาเปิดโลงให้ดูหน้าแม่ ก็วิ่งเข้าไปดู  

ตอนเผาทีเ่ชงิตะกอนคิดวา่แมค่งรอ้น จับตน้ชนปลายไมถ่กูวา่แมห่ายไปไหน  

พอถามวา่แมไ่ปไหน คนกบ็อกวา่แม่อยูข่า้งบนสวรรคบ์นฟา้ กไ็มรู่ว้า่คอือะไร 

เพราะฉะนั้นตอนเด็กๆ เราจะชอบปีนป่าย ชอบอยู่ที่สูงๆ เผื่อจะเจอแม่ 

เราเติบโตมากับความโกรธความแค้นที่มีต่อพ่อและคนรอบข้าง จะมี

คำาถามอยู่เสมอว่าทำาไมทำาให้เราเกิดมาแล้วท้ิงเราไป เรามักได้ยินเร่ืองเล่าไม่ดี

ของพ่อมากมายจากคนในบ้านยาย ถึงแม้จะจำาหน้าพ่อไม่ได้และเกลียดพ่อ 

แต่เราก็ไม่อยากได้ยินใครพูดถึงพ่อในด้านไม่ดี คนชอบล้อเราเรื่องพ่อแม่  

และเราไม่ได้เป็นที่รักยาย ยายมักจะพูดว่าถ้าพ่อแม่เรายังอยู่ เขาก็ไม่เลี้ยง

เราหรอก เรารูส้กึวา่ยายไมร่กัเรา เขาเลีย้งตามหนา้ที ่แมแ่ละเราเปน็ตวัสรา้ง

ความอับอายให้เขา เพราะเมื่อก่อนผู้หญิงที่ถูกสามีทิ้งเป็นเรื่องน่าอับอาย
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เราเติบโตมาแบบน้ี เติบโตมากับความไม่สมบูรณ์ จะมีคำาถามว่าเกิดมา

ทำาไม ทำาไมทำาให้เราเกิดมาแล้วทิ้งเราไป แล้วชีวิตก็จะเด้งไปอีกด้านหนึ่ง  

เป็นเด็กนรก เด็กที่มีพฤติกรรมด้านลบ เรากลายเป็นเด็กไม่น่ารักและไม่รัก

ใครเลย เราจะออกจากบ้านตั้งแต่เช้า เราชอบไปขลุกอยู่บ้านเพื่อน กลับเข้า

บ้านตอนมืดๆ บ้านเป็นแค่ที่หลับท่ีนอน ไม่มีความหมายความผูกพันหรือ

ความอบอุ่น เพราะต่างคนต่างอยู่ เวลากินข้าวใครหิวก็กิน

เราถูกแยกให้อยู่คนเดียวต้ังแต่เด็กเพราะไม่มีพ่ีน้อง ตากับยายก็เล้ียงเรา

แบบธุระเยอะ พอพระอาทิตย์ตกดินและถึงเวลานอนเราจะเหงามาก เราจะ

หลับไปพร้อมกับเสียงพูดคุยเฮฮาของคนที่มาหาตาซึ่งเป็นคนมีหน้ามีตาใน

หมู่บ้าน ซึ่งเราโอเคเพราะรู้สึกว่ามีคนอยู่กับเราล้อมรอบตัวเรา เราไม่ได้อยู่

คนเดียว เราอยู่ในความกลัว เรากลัวผี แต่ไม่มีใครมาโอ๋เรา ตอนน้ันถ้าใคร 

มาถามว่าบ้านหรือครอบครัวคืออะไรเราจะเคว้งมาก มันเคว้งคว้างเหมือน

มองทะเล พอโตขึ้นเราเลยไม่ชอบทะเล

แล้วสุดท้ายทุกคนก็ตายจากไป เริ่มจากแม่ ตา พ่อ และยาย แต่เราก็

ไม่ได้มีความผูกพันกับคนเหล่านี้เลย กับญาติพี่น้องที่เป็นใหญ่เป็นโตมีหน้า

มีตาเราก็ไม่ได้ติดต่อสัมพันธ์
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เราหาเงินเองตั้งแต่เด็ก เราไม่อยากพึ่งพิงใคร เพราะการขอตังค์ 

แต่ละครั้งเราเจ็บปวด ต้องฟังเขาบ่นเรื่องผู้ใหญ่ที่เราไม่อยากรับรู้ เราคิดเอง

ว่าเราทำาให้เขาขายหน้า เขาเลี้ยงเราไม่ได้ เราเลยอยากอยู่ได้ด้วยตัวเอง  

พอหาเงินได้ก็รู้สึกเป็นอิสระ เราไม่ต้องพึ่งเขา แล้วเราก็ออกจากบ้านยายไป

อยู่กับทวด ซึ่งเป็นช่วงชีวิตวัยเด็กที่มีความสุขที่สุด

ตอนเป็นเด็กเราคิดว่าเราอยู่ได้ถ้ามีเงิน เราโตมาแบบด้านมืด หาสตางค์

เองต้ังแต่เด็ก ขายน้ำาเต้าปูปลา ขายเรียงเบอร์ ขายหวย เป็นหัวคะแนนเลือกต้ัง 

อะไรท่ีได้เงินเอาหมด ไปโรงเรียนไม่ได้ไปเรียนหนังสือ ไปขายโน่นน่ีพะรุงพะรัง 

ขายของแบบเจ้าเล่ห์ขี้โกง พอมีเงินเราก็เป็นผู้นำาแฟชั่น เป็นไฮโซบ้านนอก  

มีเงินฝากธนาคารออมสินทุกวันเสาร์ มีข้าวของท่ีทำาให้คนอิจฉา มีทุกอย่างท่ี

เป็นโดเรม่อน มีนาฬิกาดิจิตอล เราคิดว่ามันชดเชยเรา มันเป็นส่ิงเดียวท่ีทำาให้

เรารู้สึกว่ามีตัวตน เรามีความสุขกับการครอบครอง 

พอโตข้ึนกไ็ดม้าเรยีนมหาวทิยาลยัในกรงุเทพฯ แตไ่มไ่ดเ้ปลีย่นสงัคม 

และวิธีการทำามาหากินเลย ที่เรียนคือแหล่งหาเงิน เพราะการเรียนทำาให้เรา

รู้จักคนเยอะ เราขายหวย ขายเหล้า ขายของแบรนด์เนม เพราะนักศึกษา 

บางคนจะติดแบรนด์เนม เราใช้จุดอ่อนน้ีหากิน เวลาไปน่ังผับแถวทองหล่อ  
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เขาจะกินเหล้าย่ีห้อดีๆ เราก็ขายของพวกนี้ด้วย เขาเป็นเหยื่อเรา หากินกับ

ความโลภของคน หาเงินได้ตลอดชีวิต 

ถึงจะอยู่ในแวดวงสิ่งเหล่านี้ แต่มีเสียงหนึ่งบอกว่าเราจะต้องเป็น 

คนควบคุม เราคบเพ่ือนท่ีสูบบุหร่ีกินเหล้าแต่เราไม่ติด เพราะถ้าเราเมาเรา 

จะไม่มีอำานาจควบคุม บางคนกินเยอะๆ มันหลอน เวลาเพ่ือนเมาไม่ได้สติ  

เราเป็นคนเดียวท่ีเอาเพ่ือนอยู่ เรารู้สึกว่าเรามีอำานาจ แต่ถ้าเราพึ่งพาของ 

เสพติดเสียเอง อำานาจไม่ได้อยู่ที่เรา

ตอนนัน้เปา้หมายเราคอืหาเงินและการอยูเ่หนอืคนอืน่ มนัเหมอืนเรา

เอาชนะอะไรไม่รู้ เอาชนะเสียงสบประมาท เสียงคนที่ว่าเรา มองย้อนกลับ

ไป มันดี ในตอนนั้น เงินและการเหนือคนอื่นคือการเยียวยาเรา มันทำาให้เรา

ยิ่งเชื่อมั่นว่าฉันไม่ง้อใคร ฉันพึ่งตัวเองได้ ใครไม่รักฉัน ฉันก็ไม่สนไม่แคร์  

เราภาคภมูใิจกบัการมเีงนิ เราเชือ่ว่าถา้มเีงนิเราสามารถใชเ้งนิซือ้ทกุอยา่งได ้

แม้กระทั่งญาติที่เคยดูถูกเรา...มันเป็นความสะใจ

เราโตมากับความโกรธความเกลียดความแค้น บอกตัวเองว่าเราจะ

เป็นตัวเอง ไม่ศรัทธาใคร พออยู่ได้ด้วยตนเองก็กลายเป็นเชื่อมั่นตัวเอง  

มันก็เชื่อมโยงกับที่เราป่วย เพราะจริงๆ แล้ว สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่วิถีของเรา
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พอเรยีนจบมหาวทิยาลัย เราไปเทีย่วออสเตรเลยี พอเจออากาศหนาว

อาการป่วยเร่ิมออก ตอนแรกคิดว่าเป็นไข้ธรรมดา เพราะก่อนหน้าน้ันเป็นคน

แข็งแรง พอไปหาหมอ เขาไมไ่ดบ้อกวา่เปน็อะไร แตเ่ขาทำาหนา้ไมด่ ีเราอยาก

รู้คำาตอบ พอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งปอดก็ชาไปทั้งตัว รู้เลยว่าเข้าหูซ้ายออก

หูขวามันยังไง มันเหมือนมีแต่ร่างกาย ไม่มีวิญญาณแล้ว มันชาท้ังหมด  

แล้วก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเลย ตอนแรกรับไม่ได้ ตั้งคำาถามว่าทำาไมต้องเป็น

เราที่เพิ่งเรียนจบ ชีวิตกำาลังไปได้ด้วยดี มีแผนในหัวมากมาย

ตอนน้ันยังมีเงินก็ไปโรงพยาบาลเอกชน หมอวางแผนการรักษา 

ตามแพทย์แผนปัจจุบัน เช่น ให้คีโม ฉายแสง เราทำาตามข้ันตอนทุกอย่าง  

เรามัน่ใจวา่หมอเกง่ทีส่ดุ ยาดทีีส่ดุ และใครว่าทีไ่หนดกีไ็ปหมด ทัง้แผนปจัจบุนั

และทางเลือก เข้าทั้งคอร์สชีวจิต ธรรมชาติบำาบัด และหมอทิเบต

พอเริ่มป่วยก็หันไปกินอาหารสุขภาพ กลับไปเปิดร้านอาหารเพื่อ

สุขภาพที่เชียงราย เพราะอยากดูแลสุขภาพของตัวเอง ตอนนั้นเราเชื่อว่า 

เราเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้กับตัวเอง เราต้องหาย แล้วเราก็หาย และคิดว่าชนะแล้ว 

ใครๆ ก็มาหา มาคุยกับเรา คนเร่ิมมาปรึกษาเร่ืองรักษามะเร็ง เราเป็นกูรู  

เป็นผู้เชี่ยวชาญ เรื่องวิตามินท่องได้หมดเลย แต่ไม่ได้ขายอาหารเสริม  

เหมอืนอตัตาพอกพนูวา่ฉนัเอาชนะมะเรง็ได ้รูส้กึภมูใิจในตวัเอง ฉนัหายแลว้ 
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ฉันเก่ง ฉันเจ๋ง ใครๆ ก็ชื่นชมฉัน ตอนหลังมาเรียนรู้ว่าเราดูแลเฉพาะร่างกาย

ภายนอก แต่ไม่ได้ทำางานกับจิตวิญญาณของเราจริงๆ เราแค่ไม่กินเนื้อสัตว์ 

กนิผกัแบบปลอดสาร เราไปหาหมอทางเลอืกดงัๆ ใครวา่ดไีปหมด แตข่า้งใน

ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลย
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ผา่นไปเจด็ปอีาการปว่ยกลบัมาอกีครัง้ การปว่ยครัง้ทีส่องรนุแรงกวา่ 

ครัง้แรกมาก เหนือ่ยและไอเปน็เลอืด ตอนนัง่เครือ่งไปฟงัผลตรวจท่ีกรงุเทพฯ 

แลว้กลบัมาเชยีงรายเราไมโ่ทรหาใครเลย แมก้ระทัง่พีท่ีอ่ยูด่ว้ยกนั เพราะกลวั

คำาถามว่าไปตรวจแล้วเป็นอย่างไร ทำาไมมันกลับมาเป็นอีก มันเกิดอะไรขึ้น 

ขณะเดียวกันเราก็ถามตัวเองว่าทำาไมต้องเป็นเรา ฉันก็ดูแลตัวเองดีแล้ว  

เคร่งทุกอย่างเลย ฉันทำาทุกอย่างแล้ว นอนไม่เกินสี่ทุ่ม งดอบายมุขทั้งหมด 

แล้วทำาไมถึงกลับมาเป็นอีก

มองย้อนกลับไป เหมือนเราเดินผิดเส้นทาง เส้นทางน้ันไม่ใช่เส้นทางเรา 

ความเจ็บป่วยเป็นปัญญาของกาย เราเป็นคนเข้มแข็งมั่นใจตัวเองและอยู่ได้

ด้วยตัวเอง การป่วยต้องให้คนอื่นมาดูแล แต่เราเป็นคนด้ือ เขาส่งโจทย์มา

คร้ังแรกยังไม่รู้สึก ยังไม่เรียนรู้ เขาเลยส่งโจทย์ใหญ่ให้เป็นรอบสอง แรงกว่าเดิม

ป่วยคร้ังท่ีสองเห็นเลยว่าเราป่วยเพราะอัตตา ยึดม่ันถือม่ัน เห็นเลยว่า

เรารับไม่ได้ เสียใจมากกว่าคร้ังแรก เพราะรู้สึกล้มเหลว เสียหน้า หลบหน้าผู้คน 

ไม่อยากให้ใครรู้เลย เรานั่งร้องไห้ที่สนามบินนานสองสามชั่วโมง ไม่กล้าให้

ใครมารับเพราะกลัวคำาถาม จนคนเดินผ่านไปมาเริ่มสงสัย สุดท้ายก็เลือก 

ให้น้องคนหนึ่งมารับเพราะรู้ว่าเขาจะไม่ถามเรา เขาก็ไม่ถามสักคำา แค่ถามว่า

พี่อยากไปไหน เราบอกว่าพาพ่ีไปวัดหน่อย เขาพาไปวัดพระแก้วเชียงราย  
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เราไปน่ังน่ิงสงบ ตอนท่ีไหว้พระเราไม่ได้ขอให้ตัวเองหาย สิ่งที่ผุดขึ้นมาในใจ

และขอจากพระประธานตรงหน้าคือขอให้เรามีปัญญาในการใช้ชีวิตท่ีเหลืออยู่ 

ตอนน้ีขอแค่ปัญญาอย่างเดียวว่าเราจะจัดการและดูแลชีวิตตัวเองยังไง

ฉันเคยเขียนความรู้สึกเก่ียวกับเร่ืองน้ีไว้ในเว็บเพจบล็อกสปอต “ฤดูกาล

แห่งชีวิต” (http://kratingyim.blogspot.com/2009_01_01_archive.html)  

ในหัวข้อเรื่อง “หัวใจฉันแตกสลาย” ว่า...

หัวใจฉันแตกสลาย เมื่อหมอบอกว่า “มะเร็งของคุณกลับมาอีกแล้ว”

แค่นั้น...สมองและประสาทหูของฉันก็ไม่ได้ยินและรับรู้อะไร

คำาพูดของหมอผ่านหูซ้ายทะลุหูขวา

สมองไม่ได้บันทึกความทรงจำาใดๆ

ฉันคิดถึงแม่ เข้าใจเลยว่าอาการอัมพาตเป็นอย่างไร

จากกรุงเทพฯ ถึงเชียงรายฉันไม่กล้าเจอหน้าใคร

ฉันกลัวคำาถามมากมาย ฉันนั่งร้องไห้ 2-3 ชั่วโมง

มึนงงสับสนไปหมด โกรธโชคชะตาและคนรอบข้าง

ในใจมีแต่เสียงตัดพ้อและต่อว่า

พอคนเร่ิมมองและสังเกตเห็น ฉันจึงโทรหาเพ่ือนรุ่นน้องให้มารับ

ท่ีสนามบิน

ฉันขอบคุณเขามาก เขามารับและมองหน้าและถามเพียงว่า 

“พี่อยากไปไหน”
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ฉันต้องการที่ที่ให้กำาลังใจ บันดาลใจให้ฉันได้นิ่งสงบสติอารมณ์

ให้เสียงในหัวมันหยุดวิพากษ์วิจารณ์

ฉันคิดถึงวัด พอไปถึงฉันเข้าไปกราบพระประธานในโบสถ์

สิ่งที่ฉันขอก็คือปัญญาที่จะจัดการเวลาที่เหลืออยู่อย่างไร

ฉันตั้งคำาถามกับตัวเอง ทำาไมฉันรู้สึกแย่และสิ้นหวังมากมาย

ทั้งๆ ที่ก็เคยผ่านเหตุการณ์วิกฤติมาครั้งหนึ่งแล้ว

เสียงภายในใจค่อยๆ บอกฉันทีละนิด

ฉันหลงระเริงกับตัวเอง ยึดติดคิดว่าตัวเองเก่งแน่แล้ว

ฉันมีความฝันและกำาลังเริ่มต้นทำาในสิ่งที่ตัวเองรัก

เพิ่งเปิดร้านอาหารใหม่อีกร้านชื่อร้าน “ใส่ใจ” เป็นร้านในอุดมคติ

และตอนนี้ฉันกลับมาป่วยอีกรอบ

สภาพฉันเป็นแบบนี้คนอื่นต้องมองว่าฉันล้มเหลว

ไม่ประสบความสำาเร็จ

ไม่เก่งจริง

ฉันต้องเจ๊งแน่ๆ

ยึดติดทะนงตัวเองมากมายกับชื่อเสียง

อยากให้โลกนี้ดับสูญไปซะ

พลังแห่งความเงียบในโบสถ์
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และจังหวะการเต้นของหัวใจช่วยให้ความฟุ้งซ่านในหัวค่อยๆ ดับลง

ฉันนั่งหลับตาลงในความมืดของโลกภายนอกดับสูญ

ฉันค่อยๆ เห็นแสงรำาไรจากภายใน

ช่วยให้เห็นใจของฉันชัดเจนมากขึ้น

แสงที่สาดฉายลงไปในความมืดในใจฉัน

พอช่วยนำาทางที่ก่อเกิดปัญญา ที่ปัดเป่าอวิชชาออกไปจากใจ

“จงยอมรับสภาพร่างกายและชะตากรรมในปัจจุบันของเรา”
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ช่วงน้ันซึมเศร้าจนต้องพ่ึงยา มันเกิดข้ึนเพราะเราไม่เผชิญหน้า  

เราอยากหนี เราเคยแอก็ถฟีตลอดเวลา เพราะถา้อยูค่นเดยีวจะเหงาและเศร้า 

ตอนแอ็กถีฟก็ไม่เป็นอะไรหรอก สนุกกับการหาเงิน เป็นผู้หญิงเก่งที่เติบโต

ด้วยลำาแข้งของตัวเอง เจ๋ง เมื่อย้อนกลับไปดูอดีต ขณะที่คนอ่ืนบอกว่าเรา

เขม้แขง็ จรงิๆ แลว้มนัเปน็ความกลวัลว้นๆ แตเ่รากลบเกลือ่นความกลวัดว้ย

เสื้อเกราะที่ชื่อความก้าวร้าวเก่งแกร่ง เรากลัวคนอื่นจะทำาร้ายเรา เราก็เลย

ทำาร้ายคนอื่นก่อน

พอป่วยก็กลัวอนาคต เรากังวลกับอนาคตท่ียังมาไม่ถึงว่าถ้าเรานอนติด

เตียงแลว้ใครจะมาดแูล เราไมม่พีีน่อ้ง มศีตัรเูยอะแบบนีค้นอืน่จะสมน้ำาหนา้ 

เราคิดแต่เรื่องลบๆ แล้วความเศร้าก็เข้ามา เราอยู่กับอดีตและอนาคตแต่ 

ไม่อยู่กับปัจจุบัน สมมุติมีเวลาสองปี อยู่กับอดีตกับอนาคตก็หมดเวลาไป 

วันหนึ่งๆ แล้ว แทนที่เราจะใช้เวลาเต็มที่กับปัจจุบันอย่างเบิกบาน

เมือ่กอ่นเปน็คนหลบัยาก ไมห่ลบักลางวัน ไมช่อบกลางคนืเพราะกลวั 

การนอนหลับ เวลานอนหลับจะฝันร้าย ฝันว่าพ่อมาหาแล้ววิ่งหนี เวลาเรา

หนีอะไรสักอย่างจะเหนื่อยมาก เลยไม่อยากหลับ ตอนนั้นกลัวว่าจะเป็นบ้า

เหมือนแม่ แต่คาร์ล จุง (นักจิตวิทยา) เคยบอกว่าคนเป็นมะเร็งจะไม่เป็นบ้า 

คนเป็นบ้าจะไม่เป็นมะเร็ง คนเป็นมะเร็งเป็นพวกกังวล เครียด ช่างคิด  
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คนบ้าเครียดที่ไหน จริงนะ ถ้าเราไม่เป็นมะเร็ง เราอาจเป็นบ้าก็ได้ ตั้งแต ่

จำาความได้ เราบอกกับตัวเองว่าเราจะไม่มีวันเป็นเหมือนแม่ แม่เป็นคนดี 

อ่อนโยน แต่จุดจบของคนดีต้องเป็นแบบนี้หรือ

พอกลัวก็เร่ิมนอนไม่หลับยาวๆ เลยต้องพ่ึงยานอนหลับ กินยาคร้ังแรก 

เม็ดเดียวก็หลับสบายๆ แล้วก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นๆ นั่นแหละจุดเริ่มต้น  

ตอนนั้นกินยาต้านอาการซึมเศร้าด้วย พอกินยาแล้วมีผลมาก เหมือนยาสั่ง

ไมใ่หค้ดิ พอไมคิ่ดจะอนัตรายมาก เวลาขา้มถนนเราขา้มไปเลย รถบบีแตรไล่

ก็ไม่รู้สึก อยากจะทำาอะไรก็ทำา เหมือนชีวิตซึมๆ ง่วงนอนตลอดเวลา รู้สึกว่า

ไม่ใช่ตัวเรา พี่ที่อยู่ด้วยกันบอกว่าเราเหมือนผีดิบเลย เราสะอึกกับคำานี้นะ 

เหมือนมีร่างกายแต่ไม่มีวิญญาณ คนที่อยู่ด้วยเขาก็ห่วงมากๆ เลยตัดสินใจ

หักดิบเลย ไม่กินยาต้านอาการซึมเศร้าและยานอนหลับอีกต่อไปแล้ว

ตอนเลิกกินยาใหม่ๆ ข้างในมันร้อน เหมือนอกจะแตกอย่างไรไม่รู้ 

บอกไม่ถูก มันสู้กันระหว่างตัวเองกับยา มีแวบหนึ่งอยากฆ่าตัวตาย เราอยู่

คอนโด บางทีก็อยากเอาหัวโหม่งตึกสูงๆ อยากจะจบความทรมานแบบนี้ 

เราไม่รู้ว่าอาการน้ีมันจะเกิดข้ึนตอนไหน เลยบอกพ่ีท่ีอยู่ด้วยว่าเวลาเขาไม่อยู่

เราไม่ไว้ใจตัวเอง ให้เก็บของมีคมซ่อนไว้
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มันทรมานข้างใน จริงๆ มันก็ความคิดนั่นแหละว่า คิดกังวลล่วงหน้า  

เราไม่ได้อยู่กับวันนี้ วันที่เรายังเดินได้อยู่ ยังไม่ติดเตียง ตอนนั้นเราทำางาน

ปกัผา้ มนัชว่ยได้เยอะนะ ตอนหลงัเราเลยทำางานกบัคนซมึเศรา้ เพราะเขา้ใจ

คนพวกนี้ดี จะมาบอกว่าให้คิดถึงพ่อแม่มันไม่ทันหรอก อาการเหมือนลง 

หลุมดำาคือวูบลงไปเลย ต้องมีกัลยาณมิตร เขาต้องรู้ว่าถ้ามันมาแล้วจะโทร

หาใคร 
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เรารู้ดีว่าโดยพื้นฐานและทุนเราไม่ใช่คนดี เราเป็นเด็กเกเร มีด้านมืด  

มีวีรกรรมเยอะ แม้กระทั่งกับพ่อก็มีประเด็นค้างคาใจ เลยกลัวว่าถ้าตายไป

ต้องตกนรกแน่ๆ เราเลยไม่อยากตาย เลยต่อรองกับชีวิต เราตระเวนทำาบุญ 

บา้ทำาบญุ ทำาบญุแบบหวงัผล ตอ้งทำาแบบนัน้แบบนี ้วิง่ไปหาหมอดกูต็อ้งหา

หมอดูที่ให้ทำาโน่นทำานี่ ถ้าหมอดูบอกว่าดวงชะตาขาด เราจะไม่เอาหมอคน

นี้แล้ว ก็ฉันยังไม่อยากตายนี่นา ต้องเลือกคนที่เข้ากับธงที่เราตั้งไว้ ต้องเสีย

คา่หมอดูแพงๆ บางทตีอ้งไปทำาพธิกีรรมแกก้รรม แตไ่มไ่ดป้รบัแกท้ีพ่ฤตกิรรม 

พอย้อนไปคิดก็ขำาตัวเอง เขาบอกให้ทำาอะไรเราก็ทำาหมดเลย 

สุดท้ายเราย่ิงแย่ลง เราเหน่ือย แล้วกลับมาพักและต้ังคำาถามกับตัวเอง

ว่ากำาลังทำาอะไรอยู่ พอพักแล้วมันกลับดีขึ้น เรารู้สึกว่า เออ...มันสบายกว่า 

ก็เกิดการยอมรับความเจ็บป่วยขึ้นมา
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“ถ้าเธอแก้โจทย์ตรงนี้ไม่ได้ เกิดมาอีกกี่ชาติเธอก็เป็นมะเร็ง” พี่เม 

(เมธาวี เลิศรัตนา) ท่ีอยู่ด้วยกันทุกวันนี้พูดคำานี้กับเรา ทำาให้ย้อนกลับไป 

เห็นว่าตอนป่วยครั้งแรกเราไม่ได้ทำางานกับข้างในของตัวเองเลย เวลาป่วย 

เราเลยไม่มีทีพ่ึ่งทางใจ เรายึดรูปแบบภายนอก ไปอบรมไปเข้าคอร์สทุกอย่าง 

แต่มันเป็นภายนอก เราไม่ได้ทำางานกับจิตวิญญาณของเราจริงๆ

พอมาทำาร้านอาหารสุขภาพก็จะเจอคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีแนวคิดที่ไม่ใช่

แค่เรื่องทางวัตถุอย่างเดียว การเปิดร้านอาหารสุขภาพเป็นช่องทางพบเจอ

กลุ่มคนรักสุขภาพที่เชียงราย เช่น หมอวิธาน ฐานะวุฑฒ์ (ผู้เขียนหนังสือ 

หัวใจใหม่ ชีวิตใหม่) อาใหญ่ (วิศิษฐ์ วังวิญญู ผู้ก่อตั้งสถาบันขวัญเมือง)  

ครูเกด (เกศสุดา ชาตยานนท์ ครูสอนโยคะ) แต่ตอนนั้นเรามองคนเหล่านี้

แบบไมถ่กูชะตา ปกตเิราเปน็คนเกลยีดคนงา่ยมาก จะมองโลกดา้นลบตลอด

เวลา แมก้ระท่ังตอนเจอครเูกดมากนิอาหารทีร่า้นกเ็หน็วา่ผูห้ญงิคนนีท้ำาอะไร

ช้ามาก กินช้า เมื่อไหร่จะกินเสร็จแล้วไปซะที เขาชอบถามแหย่ๆ หน้าตาก็

ยิ้มเหมือนยั่วโมโห เราก็โมโหว่าถามอะไรนักหนา เขามีบุคลิกตรงกันข้ามกับ

เราทกุอยา่ง เราชอบทำาอะไรเรว็ๆ เราไมช่อบยิม้ เพิง่มาฝกึยิม้ตอนหลงันีเ้อง 

เราแสดงออกชัดเจนว่าไม่ชอบ แต่ตอนหลังหมอวิธานแนะนำาให้เล่นโยคะ 

เลยต้องไปเรียนกับครูเกด
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ตอนนี้หัวใจเริ่มเปิดรับผู้คน จึงเริ่มเจอคนดีๆ 

เขา้มาในชวีติ ซึง่ความจรงิแลว้พวกเขาเริม่เขา้มาตอน

เราปว่ยครัง้แรก แตต่อนนัน้เราไมไ่ดเ้รยีนรูแ้ละเปดิรบั
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รู้จักจ๋ิมจากวันท่ีเห็นเธอเข้ามาทำากิจกรรม เรียนรู้กับกลุ่มกระบวนกร 

ดูเธอเป็นคนเปิดเผย และมีความต้ังใจจริงในการจะเยียวยาจิตใจ 

จิตวิญญาณของตวัเอง แรกๆ นัน้เธอจะเขา้รว่มวงไดอะลอ็ก หรอืสนุทรยี

สนทนาตลอดรายการ หากเพียงตอนท้ายๆ ที่เค้ากอดกัน จิ๋มก็มักจะวิ่ง

ออกนอกห้องประชุมเสมอ เธอว่ายังรับไม่ได้ ก็ไม่อยากเสแสร้ง เราเอง

รู้สึกว่าเธอจริงใจกับตัวเองดี

เรือ่งความสมัพนัธใ์นครอบครวั ตลอดจนชวีติวยัเยาว์ของเธอนัน้

ค่อนข้างเข้มข้น พ่อเป็นผู้มีอิทธิพล เรียกว่าเจ้าพ่อคงไม่มากเกินไป แม่ดูเป็น

ผู้หญิงอ่อนไหว และตายจากเธอไปแต่เล็ก จิ๋มเติบโตมาอย่างลูกกำาพร้า 

เดด็เดีย่ว เขม้แขง็ หา้วหาญ แกน่แกว้ ไมย่อมคน ขณะเดยีวกนักช็อบงาน

ฝีมือ แต่งตัวสวยงาม มีรสนิยม... เธอคือส่วนผสมท่ีลงตัวของท้ังพ่อและแม่ 

แต่น่ันก็เป็นด้านดีท่ีค่อยๆ เติบโต ละเอียดอ่อนข้ึนไปพร้อมกับวัยของเธอ

อย่างไรก็ตาม เมื่อเธอป่วยด้วยโรคมะเร็งปอด จากพลังงานอัน

เข้มข้นที่เธอก็รับถ่ายทอดอีกด้านมาด้วยนั้น เรื่องที่จะเล่าได้และประทับ

ใจไม่เคยลืม คือตอนที่เธอผ่านกระบวนการแล้วเขียนจดหมายถึงพ่อ

ที่จากไปนานแล้ว... ช่วงเวลาหนึ่งเธอมักจะฝันถึงเขา เขาต้องการจะมา
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รับลูกสาวคนเดียวคนนี้ไปอยู่ด้วย ในฝันเธอจะว่ิงหนีด้วยความกลัว 

ภาพบา้นทรงไทยในอดตี ความรนุแรงทีเ่มือ่พอ่แมจ่ากไป พีเ่ลีย้งกท็ำารา้ย

เธอ มันคงเป็นปกติวิสัยที่เธอยังไม่อาจจะให้อภัยเขาได้ พ่อตายจากไป

นานแล้วก็จริง แต่เขาก็ยังฝังแน่นอยู่กับจิตไร้สำานึกของเธอ เป็นความ

ผูกพันอันลึกซึ้ง

แลว้วนัหนึง่ ในสวนทีห่อ้งนัง่เลน่ของมูลนธิสิงัคมววิฒัน.์.. จ๋ิมอา่น

จดหมายที่เธอเขียนถึงพ่อให้ฟัง จำาเนื้อความไม่ได้ แต่พลังงานในวันนั้น

ไม่เคยลืม เป็นการส่ือสารอย่างแท้จริง และสัมผัสได้เลยว่าพ่อและจิตไร้สำานึก

ของเธอรบัรูแ้ลว้ เธอใหอ้ภยัพอ่ ดว้ยการเขยีนจดหมายถงึทา่น บอกทา่น

ราวกับว่าท่านมานั่งฟังอยู่ตรงหน้านั้นด้วยอย่างพ้นกาลเทศะ

หลังจากนั้น เธอก็ไม่ฝันถึงพ่ออย่างน่ากลัวเช่นก่อนนั้นอีกเลย 

เธอผ่านพ้นแล้ว เมื่อความโกรธได้รับการอภัยที่แท้จริง ท้ังร่างกายและ

จิตวิญญาณ ย่อมได้รับการเยียวยา 

จากวันที่หมอบอกว่าการกลับมาอีกครั้งของมะเร็ง จะทำาให้เธอ

เสียชีวิตในเวลาไม่เกินกำาหนด... วันนี้เกินกำาหนดนั้นมานานมากแล้ว 

เธอกลายเปน็มาเปน็ผูเ้ลอืก ผูก้ำาหนดชวีติตวัเองได ้เธอดำารงอยูเ่พือ่ดแูล

ผู้อื่น ทำางานซึ่งให้พลังกับท้ังคนที่เธอดูแล และตัวเธอเอง งานแห่งการ

ผ่านพ้น ก้าวข้าม ประตูสู่สภาวะใหม่ นำาประสบการณ์ของตัวเองมาใช้

เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
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สรปุคอืจิม๋เปน็หนึง่ในไมก่ีค่นทีเ่ปดิใจเรียนรู้งานกระบวนการอยา่ง

จริงใจ จริงจัง วางตัวเองลงเป็นเงื่อนไข เพื่อการเยียวยา รักษาร่างกาย

ผ่านจิตวิญญาณอย่างไม่ดัดจริต แม้เธอจะได้รับสิทธิพิเศษในฐานะ

คนป่วยกาย จากคนรอบข้างอยู่บ้าง แต่เท่าที่สังเกต ก็เห็นว่าเธอใช้มัน

อย่างเป็นประโยชน์ต่อตนเองตามวาระ ซึ่งวาระนั้นก็คือวาระแห่งการ

ดูแลคนทุกข์ ผู้ต้องการเพื่อนในการผ่านพ้น ก้าวข้าม หลากหลายระดับ 

ไม่ว่าจะจากระดับความคิด การงาน วิถีชีวิต ความตาย .. เธอคงจะเป็น

เพ่ือนที่ดีของผู้คนมากมาย โดยส่วนตัวแล้วเชื่อมั่นว่า เมื่อวันของเธอ

มาถึง จะเป็นวันอันดีงามอย่างแท้จริง ด้วยคนเรา อยู่อย่างไร ย่อมตาย

อย่างนั้น เมื่อชีวิตที่เป็นอยู่ของเธอ อุทิศเพื่อการตายที่ดีของผู้อื่น ก็ไม่มี

อะไรให้ต้องกังวลสำาหรับตนเองแล้ว 

ความกล้าหาญของพ่อ ถูกทรานสฟอร์ม ผ่านเปลี่ยนอย่าง

ละเอียดอ่อนกลายเป็นความไม่กลัวความตาย ความอ่อนโยนของแม่ 

ถูกทรานสฟอร์ม ผ่านเปลี่ยนอย่างละเอียดอ่อนกลายเป็นความงามซึ่ง

อยู่ในวิถีชีวิต
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ตอนเจอครูเกดเป็นช่วงพักฟื้นจากการรักษามะเร็งรอบสอง เรายัง 

เดินได้ไม่ค่อยดีนัก ยังใช้ไม้เท้าอยู่เลย ตอนนั้นออกกำาลังกายอย่างอื่นไม่ได้ 

เลยต้องเรียนโยคะ จริงๆ ไม่ได้ชอบโยคะเลย รู้สึกว่ามันช้า เบื่อมาก  

เวลาฝึกโยคะเสร็จจะดีใจมาก รู้สึกว่าโยคะไม่ตรงกับจริตของเรา เราเป็นคน

ทำาอะไรเร็ว ขี้หงุดหงิด โมโหง่ายมาก อารมณ์พุ่ง พลังงานเยอะ ชอบโวยวาย 

แตโ่ยคะมนัชา้ เราชอบออกกำาลงักายทีต่อ้งออกแรงเยอะๆ เมือ่กอ่นเวลาฝกึ

โยคะจะลุกน่ังเร็วมาก พอลุกปุ๊บก็จะหน้ามืดทันที จนครูตกใจต้องเตือนทุก

ครั้งและกดขาเราไว้

ก่อนฝึกโยคะครูเกดจะให้นั่งวาดรูปก่อนเพื่อทำาให้เราช้าลง ตอนฝึก

โยคะแรกๆ กง็งนะ ครจูะพดูทกุวนัว่าเฝา้ดแูละสงัเกต สงัเกตอะไร เฝา้ดอูะไร 

แลว้กจ็ะถามทุกวันว่าวันน้ีเป็นอย่างไรบ้าง แล้วให้เขียนบันทึกด้วยว่าวันน้ีรู้สึก

ยังไง ตอนน้ันเป็นคนไม่ชอบเขียน ก็เขียนแค่คีย์เวิร์ด คำาสั้นๆ เช่น ดี เบื่อ เซ็ง 

ทีจ่รงิเขาตอ้งการใหส้ำารวจขา้งในตวัเอง แลว้เรากค็อ่ยๆ ชา้ลง พอชา้ลงกเ็หน็

อะไรอีกเยอะ สังเกตเยอะขึ้น

คนอื่นเขาเรียนแค่ 10 วัน แต่เราฝึก 2 ปี ตอนฝึกมีท่าศพด้วยนะ  

เราเปน็คนไมช่อบนอน ไมช่อบผอ่นพกั แลว้ก็เหน็ความกลวัขา้งใน พอสงัเกต

รู้คือสังเกตแล้วอยู่กับมัน แล้วไม่หนี ทำาให้อยู่กับความกลัวได้ เออ...พออยู่
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กับมันจริงๆ ความรู้สึกกลัวก็หายไปเอง เริ่มเข้าใจคำาว่าไม่ฝืน พอสัมผัส 

ความหมายของคำาจริงๆ เราก็ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงตัวเอง

สำาหรับเรา การฝึกโยคะทำาให้เห็นสภาวะข้างในมากกว่าได้ท่าทาง

ต่างๆ เห็นความโกรธเกิดขึ้นยังไง เมื่อก่อนถ้าไม่ชอบเราก็จะเดินไปหาเรื่อง 

คือมันเร็วมากเลยนะ มันมีแรงดึงดูดบางอย่าง ครูเกดก็จะถามว่า มันเกิดได้

ยงัไง แลว้มาไดอ้ยา่งไร เรากบ็อกว่ากายจะรอ้นกอ่น แลว้ขากจ็ะไป เมือ่กอ่น

เราจะจับกายไม่ได้ ฝึกแรกๆ ก็ไม่ได้นะ บางทีเดินไปครึ่งทางแล้วเดินกลับมา 

เรารู้ทันว่ากำาลังเป็นอัตโนมัติอีกแล้ว พอนึกได้ พอสติมา เราก็จะหยุดกึก  

หันหลังกลับ แล้วหัวเราะตัวเอง ที่เราชอบหาเรื่องเพราะเราไม่ทันตัวเอง  

พออารมณ์มากระทบปุ๊บเราก็ตีกลับเหมือนลูกปิงปอง แต่ตอนหลังพอช้าลง 

เราก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วเกิดทางเลือกว่าเราจะปะทะหรือจะถอยกลับ  

ส่วนใหญ่เราเลือกถอย

พอเรียนรู้เรื่องภายในของตัวเอง มีสติและมีที่พึ่งทางใจมากข้ึนก็เริ่ม

ละ เลิกสิ่งที่เคยทำามาก่อนหน้านั้น เช่น การตกเป็นเหยื่อยาสมุนไพรและ

หมอดู 
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ตอนปว่ยครัง้ทีส่องหมอยนืยนัวา่จะอยูไ่ดไ้มถ่งึสองป ีเรารูส้กึหมดหวัง  

คดิวา่อยา่งไรกต็อ้งตาย แตต่อนนัน้คยุเรือ่งความตายกบัใครไมไ่ดเ้ลย เพราะ

เขาถือกันว่าเป็นลางร้าย พอคุยกับใครเขาก็จะตาแดงๆ เศร้าๆ รีบบอกว่า  

“ไม่เป็นไรๆ” แต่เราไม่ได้เศร้า เรารู้สึกว่าเราทุกข์ และหาทางออกไม่ได้

โชคดีที่อาใหญ่ให้หนังสือของพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล มาเล่มหนึ่ง  

เป็นหนังสือที่ระลึกงานศพของโยมแม่ของท่านที่กล่าวถึงเรื่องความตาย  

พออ่านหนังสือเล่มน้ีเหมือนได้คุยกับมิตรเลยนะ เรารู้สึกว่าหนังสือเข้าใจเรา 

หนังสือเล่มน้ีเป็นเพื่อนเรา หนังสือเล่มนี้ทำาให้เห็นว่าจริงๆ แล้วเรากลัวตาย

เพราะเรากลัวที่จะไม่มีตัวตน เพราะว่าเราเป็นคนที่มีอัตตาเยอะ

เนื้อหาในหนังสือบอกว่าอยู่อย่างไรก็ตายอย่างนั้น พออ่านหนังสือ

เสร็จก็เริ่มคิดว่าเราอยากตายแบบไหน อัตตาเราเยอะ เราเลยอยากตาย 

แบบอยากให้คนจำาเราได้ ก็เริ่มออกแบบงานศพของตัวเอง คิดว่าไหนๆ  

จะตายแล้ว ขอให้ตายแบบได้ทำาอะไรสนุกๆ ให้คนไม่ลืม ตอนนั้นทำาของ

ชำาร่วยงานศพของตัวเองไว้ พอลงมือทำามันก็สนุกมีชีวิตชีวา อยู่กับปัจจุบัน 

ถ้าไม่ทำาเราก็จะอยู่กับความคิด ความสงสารตัวเอง อารมณ์ลบๆ จะพาเราไป 

มันจะทุกข์ เศร้า เหนื่อย เพลีย สุดท้ายไม่มีพลังชีวิต ช่วงทำาของชำาร่วยมี 

เสียงบ่ันทอนเยอะมากว่าขนาดไม่ตายยังเฮ้ียนเลย ถา้ตายจะเฮีย้นขนาดไหน 

(หัวเราะ)
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และแล้ววันหนึ่ง เรา ผมกับจิ๋ม ก็ได้รู้สึกสนิทสนมกันยิ่งกว่าญาติ 

และมากกว่าการเป็นลูกศิษย์ เหมือนสายสัมพันธ์ท่ีกระชับม่ัน ผ่านวันเวลา

อันยากลำาบากและปีติสุข และต่างรู้สึกว่าเราได้เข้ามาเป็น “บ้าน” ให้กัน

และกัน

ถ้ามองในแง่มุมของการบำาบัดเยียวยา ในกาลต่อไป หากคนจะ

พดูถงึงานเยยีวยาของผม ก็จะเอย่อ้างวา่ หนึง่ในเคสทีส่ำาคญัย่อมเปน็จิม๋ 

ผมไดเ้ริม่ตน้ดแูลจิม๋ไปตามความเชือ่ ไปตามญาณทศันะทีโ่ผลป่รากฏมา 

ณ ขณะนั้นๆ ด้วยการทำาตามเสียงกระซิบภายในนั้นเอง ซึ่งต่อมา จิ๋มก็

ได้ใช้วิธีการเดียวกันนี้ไปดูแลคนไข้อื่นๆ คนทุกข์อื่นๆ ที่ผ่านเข้ามา คือ

เธอก็ใช้ญาณทัศนะเป็นเครื่องนำาทางเช่นกัน

จิ๋มกับผมเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือ ความกล้า ซึ่งมีรากที่มา 

โดยเฉพาะของจิ๋มนั้นมาจากชีวิตที่ค่อนข้างโหดร้าย ไม่ธรรมดาเลย 

จิ๋มอาจจะเล่าแล้วในส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ก็ได้ ผมก็มีวัยเด็ก

ที่อาจกล่าวได้ว่าคล้ายคลึงกัน คือผมเป็นเด็กกำาพร้า แม้ไม่ได้ดิ้นรน

เอาตัวรอดอย่างเข้มข้นเช่นจิ๋ม แต่ในทางจิตใจ ผมก็มีความรู้สึกมาตลอด
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เวลาแห่งช่วงวัยเด็กว่า ผมต้องดูแลจิตใจตัวเอง ด้วยความเป็นคนแกร่ง

กล้านี้เอง ได้เป็นแรงส่งให้เรามาเจอกัน และได้มีโอกาสมาเรียนรู้ร่วมกัน

มองในแงข่องศษิย ์จิม๋เปน็ศษิย์คนหนึง่ทีถ่า่ยโอนวชิาของผมระดบั

ไหมฟ้าไปได้ คือ “ความไร้กระบวนท่า” จิ๋มเรียนรู้เร็ว และปรับประยุกต์

พลกิแพลงไดอ้ยา่งใจ และในยามคบัขนั จิม๋กจ็ะมญีาณทสันะนำาพาเสมอ 

คือไม่เคยมีทางตัน

จิม๋เปน็ศษิยท์ีไ่มร่งัเกยีจการกอ๊ปปี ้เวลาคดิอะไรไมอ่อกเธอกเ็ปดิ

ใหแ้บบแผนพลงังานของผมเขา้ไปสงิสูเ่ลย และกส็ามารถแกไ้ขสถานการณ์

ออกมาได้ เธอไม่ติดอัตตาตัวตนอะไรอย่างคนรุ่นใหม่เลย เพราะถึงท่ีสุด

แล้ว มนุษย์เราก็เป็นอะไรได้ทุกสิ่งอย่าง และในท่ีสุด เราก็เป็นทั้งหมด

นัน่เอง การคำานงึถงึอตัลกัษณต์ามยคุสมยัของคนยุคนีก้เ็ปน็เรือ่งน่าหวัรอ่

ไปเสียมากกว่า

จิ๋มยังเป็นตัวอย่างของการขยายเครือข่ายของงานเช่นนี้ออกไป

อย่างกว้างขวาง สิ่งนี้ผมเองเริ่มเรียนจากครูของผม สุลักษณ์ ศิวรักษ์ 

อาจารย์เคยสอนผมว่า หากต้องการขยายงานหรืออยากไปร่วมงานกับใคร 

ให้ถามพวกเขาก่อนว่า มีอะไรที่เราจะรับใช้พวกเขาได้บ้าง จิ๋มเป็นเช่นนี้ 

เธอเป็นจิตอาสาที่ทำางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย จ๋ิมจึงเป็นที่ยอมรับ

ของคนทำางานจริงอย่างกว้างขวางออกไปทุกที
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จิ๋มด้วยความที่มีใจนักเลง (ความเป็นนักเลงมองในแง่หนึ่งก็เป็น

ของดีนะครับ) จิ๋มพร้อมจะทำางานกับใครก็ได้ ที่ไหนก็ได้ โดยไม่มีค่าตัว

ใดๆ เลยก็ได้ แต่แล้วในที่สุดคนก็จะเกรงใจ และจิ๋มก็จะมีงานทำาอย่างยุ่ง

เกือบตลอด ซึ่งบางทีจิ๋มก็เหนื่อยเกินไป อันนี้ถ้าจิ๋มสามารถสร้างสมดุล

ให้ตัวเองได้ ด้วยการมีเวลาหยุดบ้าง หลีกเร้นบ้าง อาจจะสามารถเขียน

อะไรดีๆ ออกมาได้อีก

สุดท้าย จ๋ิมน่าจะเป็นตัวอย่างท่ีวงการแพทย์พยาบาลควรจะเปิดใจ

โดยไมต่ดิยดึในกรอบคดิผู้เช่ียวชาญอยา่งคบัแคบ องคค์วามรูแ้ละปญัญา

ปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องจิตใจนี้ไม่ควรเอากระบวนทัศน์วิทยาศาสตร์เก่า

มาจับ ควรเปิดใจให้กว้าง อ่อนน้อมถ่อมตนและสามารถเรียนรู้จาก

สามัญชนได้ ยิ่งสามัญชนอย่างจ๋ิมที่สามารถทะลุทะลวงการเรียนรู้ออก

ไปนอกกรอบตามตำารา เข้าถึงแก่นของการดูแลจิตใจผู้ป่วย ตลอดจนเข้า

สู่ขอบเขตของความไร้กระบวนท่าด้วยแล้ว นับได้ว่าเธอย่อมเป็นทรัพยากร

บุคคลอันมีค่า (ซ่ึงตอนนี้จิ๋มก็สามารถสื่อสัมพันธ์กับโรงพยาบาล

ต่างจังหวัดบางแห่งได้อย่างผสมกลมกลืนอย่างดียิ่ง) ผู้เชี่ยวชาญกับ

สามัญชนหากช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จะยังประโยชน์วงการสาธารณสุข

ให้เจริญงอกงามได้อย่างเกื้อกูลโลกยิ่งนักแล
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ตอนแรกเราไม่ยอมรับความตาย เราหนี เราไม่เผชิญหน้ากับความตาย 

ตอนหมอบอกว่าถ้ากินยาตัวนี้จะแค่บรรเทาไม่ให้ก้อนเนื้อลาม เราจะอยู่ได้

ยาวนานทีส่ดุแคส่องป ีแต่โรคไมห่ายนะ เรากค็ดิวา่กนิกต็ายไมก่นิกต็ายนีน่า 

ตอนนั้นคิดเยอะนะ สับสนว่าจะไปต่อโดยเลือกรักษาตามแนวทางที่หมอ

แนะนำา หรือกลับมาดูแลคุณภาพชีวิตของตัวเอง พออ่านหนังสือที่บอกว่า 

อยู่อย่างไรก็ตายแบบนั้น ก็ตั้งคำาถามกับตัวเองว่า เราอยากมีชีวิตแบบไหน 

เราอยากตายแบบไหน แบบพึ่งยาที่ทำาให้ง่วงซึมตลอดเวลาหรือเปล่า 

จังหวะนั้นเราได้เจอพี่เม พี่เมได้เล่าให้ฟังว่า หมอประสาน ต่างใจ  

ใช้วิธีกอดคนไข้ญี่ปุ่นที่ตัวแข็งเพราะเป็นอัมพาต แล้วคนไข้ก็ตัวนิ่มขึ้น เราก็ 

“เอ้ย! มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอ” ตอนแรกเราไม่รู้จักเรื่องพวกนี้เลย...การดูแล

ด้วยใจ ซึ่งคนละด้านกับเรา เลยได้มุมมองใหม่ พอรวมกับการมองโลกมุม

ใหม่จากการเรียนโยคะเรื่องการสังเกตกาย กายเราจะเป็นตัวบอกทั้งหมด  

เราก็เริ่มเข้าใจเรื่องราว
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พอใจศิโรราบกับความเจ็บป่วยแล้ว มันก็เกิดความคิดว่าไหนๆ เราจะ

ตายแล้ว ชีวิตเราต้องการอะไร เราอยากได้อะไร และได้คำาตอบที่ก่อนหน้า

นั้นเราหาไม่เจอ...อยู่อย่างไรก็ตายอย่างนั้น ตอนแรกก็งง แต่พอลงมือทำาจึง

รู้เลยว่า “การเตรียมตัวตายคือการเตรียมตัวท่ีจะอยู่” โดยเร่ิมต้นด้วยการเลือก

ก่อนว่าเราอยากจะตายแบบไหน คือถ้าเราเข้าใจจริงๆ เราจะทำาวันนี้ให้ดี

เรื่องแบบนี้ถ้าอธิบายให้คนที่ไม่เคยได้สัมผัสด้วยตัวเองแบบเรา 

จะเข้าใจยาก สิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นจังหวะ มันค่อยๆ เข้ามา ทำาให้เราค่อยๆ 

ยอมรับและศิโรราบกับความตาย พอเราศิโรราบกับมันจริงๆ เราก็เห็นว่าเรา

อยากตายแบบไหน และเมื่อได้คำาตอบก็กลายเป็นผลที่ทำาให้เราอยู่และเป็น

ในทุกวันนี้ สิ่งสำาคัญคือเราต้องตอบตัวเองให้ได้นะว่า “ถ้าเราไม่อยากตาย 

แลว้เราอยากอยูเ่พือ่อะไร” บางทีเรากต็อบตวัเองไมไ่ด ้ไมอ่ยากตายแตก่ไ็มรู่้

ว่าอยากอยู่เพราะอะไร

ส่วนเราตอบตัวเองว่าเราอยากมีชีวิตอยู่ เพื่อแบ่งปันความรัก 

ประสบการณ ์กบัผูป้ว่ยคนอืน่ๆ  ชว่งทีเ่ราป่วยนัน้เราได้รบัแรงบนัดาลใจและ

การช่วยเหลือดูแลจากอาใหญ่ อย่างตอนเช้าๆ เราจะไปเดินออกกำาลังกาย

ทีส่นามบนิเกา่ของจังหวัดเชียงราย อาใหญจ่ะกอดเรากอ่นออกเดนิ เนือ่งจาก

สภาพร่างกายของเรายังไม่แข็งแรง เดินได้เพียง 50 เมตรก็จะเหนื่อยแล้ว  

อาใหญ่ไม่ฝืนใจเรา ไม่ยัดเยียด หากยอมรับความเป็นตัวเราว่าทำาได้เพียง 

แค่นี้
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มีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ีสองเป็นมะเร็งที่สมอง เขาแพ้คีโมทุกครั้ง 

เขาพูดว่าพ่อแม่ต้องมาดูแลเขา แทนท่ีเขาจะเป็นฝ่ายดูแลพ่อแม่ เราถามกลับ

ไปว่าตอนน้ีถ้าอยากมีชีวิตอยู่ อยากมีชีวิตอยู่เพ่ืออะไร เขาบอกว่าอยากดูแล

พ่อแม่ พอถามว่าทำาไมเขาถึงเลือกเรียนพยาบาล เขาบอกว่าเขาอยากเป็น

พยาบาลที่เข้าใจคนไข้ บางคนตอบไม่ได้นะ เราเลยบอกว่าก่อนไปทำาคีโมให้

อธิษฐานว่าคีโมจะทำาให้เราได้กลับมาดูแลพ่อแม่และได้เป็นพยาบาลสมดัง

ต้ังใจ วันหน่ึงเขาส่งรูปวันรับปริญญามาให้เรา เราดีใจน้ำาตาไหล เขาหายและ

กลับไปเรียนต่อจนจบ การเจ็บป่วยและความตัง้ใจอยากมชีวีติอยู่ของเขากลาย

เป็นทุนให้เขาได้ดูแลพ่อแม่และดูแลคนไข้แบบเข้าใจ
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ในทีส่ดุกร็ูว้า่เราอยากอยูเ่พือ่อะไรและอยากใหค้นจดจำาเราแบบไหน  

ชีวิตเรามีแต่ทำาให้คนอื่นเป็นทุกข์ เราเลยอยากทำาตัวให้เป็นประโยชน์  

เราอยากแบ่งปันสิ่งที่เราได้เรียนรู้ให้ผู้อื่น เมื่อก่อนก่อนนอนจะอธิษฐานว่า

เราอยากมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนคำาอธิษฐานใหม่ว่าถ้าเรายัง 

เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้ก็ขอให้เรามีลมหายใจที่จะดำารงชีวิตอยู่ แล้วเดิน 

ไปโรงพยาบาล บอกเจ้าหน้าที่ว่าอยากทำางานกับกลุ่มผู้ป่วย ถ้าคิดว่าเรา 

เป็นประโยชน์จะให้ทำาอะไรก็ได้

พอเขาบอกให้ไปทำางานกับเด็กป่วย ก็ตกใจนะ เพราะเราไม่ได้รักเด็ก  

พอเด็กเห็นเราแล้วเด็กร้องไห้แล้วเราทำาอะไรไม่ถูก แต่บอกตัวเองว่าในเมื่อ

เราบอกวา่ไมม่เีงือ่นไขใดๆ กจ็ะลองทำาด ูเริม่จากทำาเรือ่งงา่ยๆ เชน่ เลา่นทิาน

ให้เด็กฟัง สอนเด็กเพ้นต์สีบนก้อนหิน เราไม่ได้เรียนด้านนี้มาเลย แต่เอา

ประสบการณ์จากตอนเรียนโยคะมาใช้ คิดว่าหากเราได้อะไร คนอ่ืนก็น่าจะ 

ได้เหมือนเรา ผลก็คือเด็กโอเค

ต่อมามีโครงการสุขแท้ด้วยปัญญาของ สสส. (สำานักงานกองทุน

สนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ) เราเขยีนขอโครงการด้วยกระดาษแผน่เดยีว 

ใช้ชื่อโครงการ “ฤดูกาลแห่งชีวิต” บอกว่าก่อนจะตายเราอยากทำากลุ่มผู้ป่วย

มะเร็ง โดยเอาเจ้าหน้าท่ีกับคนป่วยมาคุยกัน ความจริงการพูดคุยของกลุ่ม 
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ผู้ป่วยมะเร็งมีมาก่อนหน้านี้ แต่ยังไม่ได้เช่ือมโยงถึงคนดูแลและเจ้าหน้าที่  

เพื่อให้มองเห็นกันและกัน ทำายังไงให้ต่างคนต่างไม่คาดหวังกัน ต่างคนต่าง 

รับผิดชอบตัวเอง ไม่ต้องเอาความรับผิดชอบไปให้คนอืน่

เราเปน็คนทีไ่มศ่รทัธาความรกั เพราะโตขึน้มาในครอบครวัทีล่ม้เหลว  

เราไม่เช่ือว่าในโลกน้ีจะมีใครรักใครจริง ทัศนคติความรักของเราก็คือรักแบบ 

หนุ่มสาว คือความรักแบ่งไม่ได้ สมัยก่อนเพ่ือนมีแฟนเรายังโกรธเลย เราคิดว่า

เขาไม่รักเราแล้ว ถ้าเธอมีแฟนเธอก็ไม่รักฉันแล้ว เราคิดว่าความรักมันแบ่ง 

ไมไ่ด้ ความรกัมนัหมด เรากต็ดัเขาออกจากวงจรชวิีตเราเลย ตอนหลงัพอเรา

เข้าใจเรื่องแบบนี้ก็เป็นจุดให้เราทำางานจิตอาสา

พอทำาจริงๆ ก็ได้เรียนรู้ว่ามันคือการปฏิบัติธรรม ได้เห็นอัตตาตัวเอง

ละเอียดขึ้นและรู้จักวางด้วย บอกไว้เลยว่าเวลาเราทำาแบบนี้เขาจะชื่นชม 

เราว่าเราเหมือนนางฟ้า คนป่วยที่รู้สึกทุกข์ เวลาเราไปพูดคุยกับเขาหรือเรา

ไปช่วยเขา ทำาให้เขาสามารถยิ้มได้และคลี่คลายความทุกข์ข้างใน เขาจะรู้สึก

ขอบคุณและมองเราแบบยกย่อง เราก็ต้องดึงตัวเองไม่ให้ลอย เราต้องฝึก

วางตัววางใจด้วยว่าจริงๆ มันไม่ใช่ เราเป็นฝ่ายมาเอาจากเขา เขาเป็นครูของ

เรา เพราะเขาทำาให้เราเห็นตัวเอง เราไม่ได้มาให้หรอก เรามารับจากเขา

มากกว่า เขาทำาให้เราได้สัมผัสคุณค่าของตัวเราเองจริงๆ ทำาให้เรารู้สึกว่าเรา

ก็เป็นคนที่มีประโยชน์คนหนึ่งที่สามารถดูแลคนอื่นได้ 
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อย่างเช่นมีเด็กบางคนท่ีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ พอเราไปป้อนข้าวให้ 

เขาปัดจานทิ้งเลอะเต็มตัวเรา เราจะทำายังไง มันทำาให้เรานึกถึงสภาพตอนที่

เราป่วย เราก็ใช่ย่อยที่ไหน เราจะเข้าใจเลยว่าเราดูแลความทุกข์ของเราไม่ได้ 

เราถึงเอาออก ส่งต่อความทุกข์ให้คนอื่น พอเราเข้าใจความจริงอันน้ี มันก็

ทำาให้เราให้อภัย เขาเป็นทุกข์ เราเข้าไปผิดจังหวะ ตัวเราเองเราก็เคยเป็น 

แบบนั้น มันพัฒนาเป็นความเมตตาและความรักอย่างแท้จริง 

พอทำากลุ่มมะเร็งก็ดูแลกันตั้งแต่ต้นไปถึงจนวาระสุดท้ายของเขา 

บางทีพอเราไปโรงพยาบาลจะเป็นสัญลักษณ์ว่า อ้าว คนนั้นใกล้จะไปแล้ว

หรือ คนที่หายก็มีนะ และคนที่เขาอยู่กับมะเร็งได้ก็มี บางเคสสองปีแล้วก็ยัง

อยู่ได้ เราได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราได้ทำาว่าหายหรือไม่หายจากมะเร็งอาจจะ 

ไม่สำาคัญเท่ากับในแต่ละวันแต่ละช่ัวขณะของชีวิต เราได้สัมผัสกับความสุข

สงบในใจไหม

โรคมะเร็งไม่ใช่จุดจบของชีวิต แต่อาจเป็นการเร่ิมต้นใหม่ เราเลือก

ท่ีจะมองบวกหรือลบก็ได้ จะปล่อยให้โรคร้ายมากําหนดชะตาชีวิตของเรา 

หรอืจะใหโ้อกาสปรบัเปลีย่นตวัเอง กลบัมากําหนดชะตาชวีติของตนเอง 

การแพ้หรือชนะไม่ได้อยู่ที่การจากไป แต่อยู่ที่การใช้ชีวิตในขณะที่มี 

ลมหายใจอย่างมีความหมาย
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พอทำางานจิตอาสาก็เหมือนการไปรับคีโม เราลืมอาการป่วยตัวเอง

จนพีท่ีด่แูลพดูวา่เดีย๋วนีเ้ราไมค่อ่ยไดเ้ขา้โรงพยาบาลเลยนะ เลยรูส้กึตวัว่าเรา

ป่วยน้อยลง เมื่อก่อนโรงพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของเรา สามสี่วันแอดมิตที 

และไปตรวจล่าสุดไม่พบเซลล์มะเร็งแล้ว

เด๋ียวน้ีเราป่วยกาย แต่ใจไม่ร้อนรน พอเราฝึกสังเกตกาย กายจะเป็น

ตัวบอกทั้งหมด เมื่อมาผนวกกับใจที่ศิโรราบ และตั้งคำาถามว่าไหนๆ เราจะ

ต้องตายแล้ว ชีวิตเราต้องการอะไร เราอยากได้อะไร ซึ่งก่อนหน้านั้นเรายัง

หาไม่เจอ เพราะใจไม่นิ่ง ไม่สงบ เลยร้อนรน เหนื่อยและวิ่งหาวิธีทุกอย่าง

เพื่อยื้อชีวิตตัวเอง พอเราปรับความคิดข้างในได้จริงๆ ไม่ใช่ปรับแค่วิถีชีวิต

ภายนอกเหมือนที่ผ่านมา ก็รู้สึกว่าเราสัมผัสกับความสุขได้ง่ายขึ้น 

เม่ือก่อนไม่เคยต่ืนเช้ามามองดอกไม้บาน ดูพระอาทิตย์ข้ึน ช่ืมชม

สายลมแสงแดด เพราะใช้ชีวิตเร่งๆ รีบๆ ตอนนี้รู้สึกว่าเมื่อนิ่ง สงบแล้ว

เห็นความงาม ไม่ต้องด้ิน ไม่ต้องวิ่งหาความสุข เมื่อก่อนเราวิ่งหาความสุข 

ความสขุของเราคอืการครอบครอง เมือ่กอ่นเปน็คนทีห่าเงนิงา่ย พออยาก

ได้อะไรแล้วได้น่ันคือความสุข แล้วก็วิ่งหาอีก แต่นี่เรามองดอกไม้ก็มี

ความสขุแลว้ ไดย้นิเสยีงนกรอ้งกเ็พราะดี ทัง้ๆ ทีเ่มือ่กอ่นนีรู้ส้กึวา่รำาคาญ 

รู้สึกว่าคุณภาพชีวิตดีกว่าเมื่อก่อน
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หากรวมระยะเวลาการเจ็บป่วยครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน เธอเป็นผู้ป่วย

มาสิบห้าปีแล้ว ส่วนการทำางานจิตอาสาดูแลผู้ป่วยเกิดขึ้นหลังการเจ็บป่วย

ครั้งที่สอง รวมเวลาแปดปี อย่างไรก็ตามระยะเวลาไม่สำาคัญเท่ากับ

ประสบการณ์ตรงที่เข้มข้น ซึ่งเป็น “ของจริง” อันเป็นองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่า

ต่อผู้ป่วย ญาติ และเพื่อนฝูง ซึ่งสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในกรณี  

“ฉันป่วย” และ “เธอป่วย”
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มะเร็งคือครูคนสำาคัญที่สอนให้เธอเรียนรู้และรู้จักชีวิต และเป็น 

คำาสอนที่เธออยากแบ่งปัน มิต่างจากผู้อื่น เธอผ่านการลองผิดลองถูกมา 

นับไม่ถ้วน ทั้งตั้งคำาถาม ตื่นตระหนก ทุ่มเทรักษาโดยพุ่งเป้าไปที่การกำาจัด

ตัวโรคโดยลืมนึกถึงสภาพจิตใจและคุณภาพชีวิต สุดท้ายเมื่อยอมศิโรราบ 

ยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นอย่างไม่ดิ้นรนขัดขืน ทำาจิตใจให้แจ่มใส ก็สามารถอยู่

ร่วมกับมะเร็งได้อย่างไม่ทุกข์ร้อน แล้วความสุขก็ตามมา
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เมื่อก่อนเรามัวแต่ตัดพ้อชีวิตและโชคชะตา เราโทษคนอื่นหมดเลย 

คนอื่นผิดหมดเลย คนอื่นไม่ดี เราคิดว่าอารมณ์มีผลต่อโรคนะ เมื่อก่อนเรา

เป็นคนที่อันโน้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ วันไหนอารมณ์เสีย หงุดหงิด เรารู้เลยว่า

เราจะเพลีย เหนื่อยท้ังวัน โมโหใครบางคนมาเราก็จะเพลีย ต้องนอน  

เห็นชัดว่าอารมณ์มันมีผลต่อโรค มันทำาให้เราเจ็บป่วย พอเห็นและปรับ

ทัศนคติข้างใน การหาหมอของเราลดลง เราลืมไปเลยนะว่าเราป่วย  

จากเมือ่กอ่นขา้งบา้นจะได้ยนิเสยีงสตารต์รถตอนตสีองตสีามเพือ่ไปแอดมติ

เพราะเราหายใจไม่ออก ตอนหลังเราไปหาหมอน้อยลง
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คนทีโ่ฟกสัตวัโรคเปน็คนกงัวลเยอะ เวลาเราโฟกสัทีต่วัโรค มนับัน่ทอน

พลังชีวิตเรา ทั้งๆ ที่ข้างในสำาคัญกว่า เราเห็นหลายๆ คนท่ีมีชีวิตอยู่ได้ 

ทั้งๆ ที่ป่วย มันไม่ใช่เรื่องหายไม่หาย แต่คนจะสู้เพราะอยากหาย เราต้อง

ทันตัวอยากของเรา พอเราบอกให้เขาปล่อย ไม่ต้องโฟกัสที่ตัวโรค โฟกัสที่

วนันีต้ืน่ขึน้มามแีรง ฉันอยากจะทำาอะไร ฉนัอยากจะกนิก๋วยเตีย๋ว ฉนักกิ็นได ้

ให้โฟกัสแค่นี้ แววตาเขาเป็นประกายขึ้นมาเลย บางคนปล่อยได้จะรู้สึกหลุด 

เขาจะลั้ลลากับชีวิต อาการทางกายมันเป็นอะไรช่างมัน ดูที่ใจเรา แต่เรามัก
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จะมองสิ่งที่เราขาด เราไม่ได้มองที่ว่าเรามีอะไร ตัวเราเองก็เคยเป็นแบบนั้น 

มองสิง่ทีเ่ราไมม่ ีแลว้กว็ิง่ตามหา เราไมรู่ว้า่เรามอีะไรอกีตัง้เยอะ มนัมทีนุอกี

ตั้งเยอะในตัวเรา เราไม่ได้ให้โรคหายเลยนะ แต่เราจะอยู่กับโรคที่เราเป็น

อย่างไร กลับมารับผิดชอบชีวิตของเราเอง
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น่าเสียดายที่น้องบางคนที่เราเคยดูแล เขามาดีมาก ลุกไปไหนได้ 

อาการไม่ทรุด เดิมทีเขากินอาหารสุขภาพมาตลอด เขากินอาหารแมคโคร 

ไบโอติก และรักษาคีโมด้วยจนหยุดคีโมได้ แต่เขาอยากให้สุขภาพแข็งแรง 

กว่านี้ เลยตกหลุมอาหารเสริม เขามาเล่าให้ฟังว่าเขากินเห็ดหลินจือหรือ

สาหร่าย เขาปฏิบัติธรรม เราเลยบอกว่าให้ทันตัวเองนะว่าเรากินเพราะ 

เราอยาก เราไมพ่อใจในสิง่ทีเ่รามอียู่ ไมพ่อใจวา่มนัดกีว่าเดมิแลว้ แตเ่ราอยาก

ให้ดีกว่าเดิมอีก เลยใช้วิธีเหมือนเร่งปุ๋ยตัวเอง เขาบอกว่า ณ วันนั้นเขาเห็น

ตัวเองแล้วและจะหยุดกิน แต่เขากินไปแล้วเป็นสัปดาห์ อาการทรุดลง  

มีอาการไตวาย มันไม่ทันแล้ว

ตอนไปทำางานกบักลุม่ผู้ปว่ย เราจะย้ำากบัคนไขว้า่จะรกัษาแบบใดกไ็ด้

ที่ตนเองเชื่อ ศรัทธา แต่ขอให้มีปัญญาด้วย ถ้าคุณศรัทธาคุณเชื่อแบบไหนก็

ขอให้ไปให้สุดทาง แล้วสังเกตตัวเอง เราจะย้ำาให้ระวังเรื่องอาหารเสริมเสมอ 
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ช่วงที่เรายังไม่ยอมรับการเจ็บป่วย เราโง่มาเยอะแล้ว เราเสียเงินไปกับเรื่อง

พวกนีเ้ยอะ สดุทา้ยมนัเหนือ่ย เราไมไ่ด้ตำาหนคินเหลา่นีเ้พราะรูว้า่มันจะเปน็

แบบนี้ เขาจะเอาทุกอย่าง บางคนกินน้ำามนต์หายก็มี เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร 

แตข่อใหค้ณุกลบัมาดแูลการใชช้วีติเถอะ เราใหค้วามสำาคญัเรือ่งคณุภาพชวีติ

เรือ่งแบบนีม้นัไมไ่ดเ้ขา้ใจทเีดยีว มนัคอ่ยๆ ผา่น เหมอืนทีเ่ขาบอกวา่ 

โงม่ากอ่นฉลาด เราผา่นตรงนัน้มากอ่นจงึเขา้ใจวา่ทำาไมคนถงึวิง่หาไสยศาสตร ์ 

ต่อชะตาอายุ แก้กรรม ทำาพิธีกรรมต่างๆ ทำาไมคนถึงต้องพึ่งอาหารเสริม  

ยาครอบจักรวาลรักษาสารพัดทุกโรค เวลาทำากิจกรรมกลุ่มกับคนไข้เราจะ 

บอกเลยว่า ใช้ดีๆ นะ มันไม่มีหรอกยาครอบจักรวาล เราอยากหายแต่เรา

ไม่มีปัญญา ถ้าเราไม่ทันความอยากหายของตัวเองจะเสียตังค์เยอะ
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เคยรู้สึกไหมว่า แม้จะมีใจเต็มร้อยในการไปเยี่ยมไข้ แต่ไม่รู้จะวางตัว

อยา่งไรใหถ้กูใจผูป้ว่ย ขณะเดยีวกนักย็งัคงความเปน็ตวัของตวัเอง ทำาอยา่งไร

จะให้การไปเยี่ยมไข้เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องเสแสร้งหรือทำาตาม

ประเพณทีีค่นสว่นใหญเ่ขาทำากนั แม้รูว้า่จะไมเ่ปน็ผลดทีัง้กบัตัวเราและผูป้ว่ย 

การเยีย่มไขท่ี้ประสบความสำาเรจ็ทัง้ในมมุผูเ้ยีย่มและผูป้ว่ยจะเกดิขึน้

ได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจถึงความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ โดยเฉพาะมนุษย์ที่

เจ็บป่วย ซึ่งนอกจากป่วยกาย ส่วนใหญ่จิตใจยังอ่อนแออีกด้วย
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การแจง้ลว่งหนา้ทำาใหผู้ป้ว่ยสามารถเลอืกบอกไดว้า่จะให้มาเยีย่มหรอื

ไม ่มคีนปว่ยจำานวนมากทีไ่มอ่ยากใหค้นเหน็ตวัเองตอนอยูใ่นสภาพออ่นแอ 

อยากพักผ่อน หรือไม่พร้อมจะต้อนรับคนมาเยี่ยมบางคน เราเป็นคนป่วย

ประเภทที่ถ้าโทรมและไม่พร้อมจะไม่ต้องการให้ใครมาเยี่ยม แต่หากมีคนมา

เยี่ยมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะโกรธมาก และถ้าไม่อยากเจอหน้าใครจะทำาเป็น

นอนหลับไปเลย เราเป็นคนป่วยที่ร้ายกาจมาก (เน้นเสียง)
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คนเยี่ยมต้องไปอย่างมีคุณภาพและไปเมื่อใจพร้อม คนป่วยมักขาด

พลังงานชีวิต เขาต้องการอะไรท่ีสดช่ืน เราควรนำาพลังงานชีวิตและความมี 

ชีวิตชีวาไปฝากเขา คนไปเย่ียมควรทำาตัวปกติ ไม่ส่งพลังลบ เช่น ความโศกเศร้า 

กังวลใจ และไม่ส่งเสียงเชียร์เกินสภาพร่างกายของคนป่วย เพราะจะทำาให้ 

คนป่วยเครียดและแสร้งทำาตัวเข้มแข็งทั้งๆ ที่ร่างกายไม่ไหว

จากประสบการณ์คิดว่าเรื่องพลังงานสำาคัญที่สุด เรามักสงสารผู้ป่วย

ทีเ่ปน็คนทีเ่รารกัและมกัทนเหน็คนทีเ่รารกัทรุนทรุายไมไ่ด ้ถา้เราไมท่นัตวัเอง

เราจะส่งพลังงานลบในนามความสงสารและความเศร้าให้เขา กรณีแม่ลูก 

จะเหน็ชดั เวลาแม่เห็นลูกเจ็บ ถ้าเป็นไปได้แม่อยากเจ็บแทน และพูดบางอย่าง

ออกไปแบบอัตโนมัติ เช่น อดทนนะ หรือเดี๋ยวก็หาย เราจะบอกแม่เลยว่าแค่

เอื้อมมือไปจับมือลูกและ “อยู่ด้วยนะ” เหมือนเราเจ็บไปกับเขา แค่นี้ก็พอ

ส่วนพวกอ่อนไหวง่ายมักจะไม่ทันตัวเอง เช่น ไปเห็นสภาพคนป่วย

แล้วในใจคิดว่า โอ้...ลูกยังเล็ก น่าสงสาร... แทนที่จะไปเยี่ยมให้เขาสบายใจ

กลับกลายเป็นคนทำาให้เขาแบกรับภาระมากขึ้น ขอให้รู้เท่าทันตัวเอง  

ถ้าใจไม่พร้อมก็ไม่ควรไป
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สิ่งที่ผู้ป่วยอยากได้มากที่สุดคือ “ความเข้าใจ” ดังนั้นผู้ไปเยี่ยมจึงควร

ไปแบบเพือ่น ไมใ่ชไ่ปแบบผูรู้ห้รอืผูส้ัง่สอน ผูป้ว่ยอยากไดแ้คเ่พือ่นซึง่เอือ้ให้

เราทำาในสิ่งที่อยากทำา แต่ไม่ต้องพยายามมากเกินไปแบบผิดปกติ ขอให้

เหมือนเดิม คนป่วยไม่ต้องการความสงสารเพราะมันยิ่งทำาให้เขารู้สึกแย่  

เท่าทีท่ำางานกบักลุม่คนป่วยมาและเก็บข้อมูลนะ เป็นแบบน้ันหมด เขารู้สึกว่า

เขาต้องการคนท่ีเข้าใจเขา แต่ไม่ใช่ความสงสาร มันต่างกันนะ ความสงสาร 

ทำาไปแววตามันฟ้อง เขาจะรับรู้เร็วมาก แต่เขาจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้น  

เราไม่ต้องการคนเห็นใจหรือคนสงสาร แต่เราต้องการคนที่เข้าใจ (เน้น)

วิธีการคือยอมรับเขาทุกสภาพและให้เขาผ่านพ้นภาวะยากๆ นี้ไป 

ให้ได้ ตอนเราดูแลเคสพี่ดิวซึ่งเป็นเคสที่ประทับใจ ไม่ว่าเขาจะเจอภาวะ 

อะไรก็แล้วแต่ เราจะบอกว่า เราจะผ่านไปด้วยกันนะพี่ หรือเคสหมอที่เป็น

มะเร็งตับ ก่อนหน้าน้ันแข็งแรงมาก เป็นผู้หญิงเก่งที่พึ่งตัวเอง เราแค่ไปเยี่ยม

และเขียนการ์ดมันดาลา (การ์ดอวยพรให้กำาลังใจ) ให้ว่า “เราจะผ่านพ้นไป

ดว้ยกันนะ” ตอนหลงัเขาบอกวา่ ขอบคณุมากๆ ทีเ่ราไมไ่ด้อะไรมาก ไมเ่ยอะ 

โดยส่วนตัวคิดว่ายิ่งเยอะยิ่งแย่ ยิ่งเราพยายามมาก อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ 

อย่างที่เราคิด ถ้าเราสบายๆ บางทียังงงเลยว่า เราไม่ได้ทำาอะไรเลย
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การฟังเป็นสิ่งสำาคัญ ไม่เพียงแค่ฟังจากภาษาพูดเท่านั้น ยังมีภาษา

กายและภาษาใจอีกมากมายที่ผู้ป่วยอยากสื่อสารให้เรารู้ มีเคสหนึ่งลูกสาว

เปน็คนบอกวา่แมท่ีเ่ปน็ผูป้ว่ยเปน็คร ูแมช่อบสอนคนอืน่ แตไ่มช่อบใหค้นอืน่

สอน ตอนไปเยี่ยมเราไม่ได้ทำาอะไรเลย เราไม่ได้เป็นฝ่ายพูด วันหนึ่งๆ ก็ไป

น่ังฟังแกเล่าเร่ืองไปอยู่ต่างประเทศกับลูกสาว เหมือนเราได้ไปเท่ียวต่างประเทศ 

ได้ฟังสิ่งที่แกประทับใจ คนไข้คนนี้เป็นเคสแรกของโรงพยาบาลเชียงรายที่ทำา

พินัยกรรมชีวิตแบบละเอียดมาก ทั้งหมดนี้เกิดจากตัวคนไข้เอง เม่ือได้เล่า

ออกมาคนไขก้เ็หน็ด้วยตวัเองวา่ตอ้งเตรยีมอะไร ทัง้ๆ ท่ีเราไมไ่ดพ้ดูหรอืถาม

เรื่องเตรียมตัวตายเลย
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บอ่ยครัง้ทีไ่ดร้บัคำาถามวา่จะไปเยีย่มผูป้ว่ยควรวางตวัและพดูอย่างไร  

เราถกูทำาใหเ้รือ่งงา่ยๆ เปน็เรือ่งยากและเปน็เรือ่งของมอือาชพี เชน่ ตอ้งพดู

อย่างไรเมือ่ไปเยีย่มไข ้เราเจอเคสแบบนีเ้ยอะมาก คนชอบโทรมาหาแลว้ถาม

ว่าจะไปเย่ียมคนนี้ จะไปพูดอย่างไรเพื่อให้กำาลังใจเขา คนจะติดว่าต้องพูด

อย่างไร 
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เราไม่เห็นด้วยท่ีคนจะพุ่งไปท่ีการพูด ความจริงไม่ต้องพูดเลย ภาษากาย

จะบอกเอง เมื่อเจอกันแค่ส่งยิ้ม ส่งพลังงานดีๆ ให้ก็พอ เป็นพลังงานที่เรา

อยากเข้าหา เวลาเราป่วยเรามักจะเข้าหาคนและเลือกคนที่สนับสนุนเราได้ 

เราจะไมเ่ลอืกคนทีพ่ดูเยอะๆ และไมฟ่งัอะไรเราเลย คนคนนัน้จะเปน็คนแรก

ที่เราจะไม่เลือก

ถ้อยคำาที่เราเคยใช้กับผู้ป่วยและดีมากคือ “เราจะผ่านพ้นมันไป 

ด้วยกัน” “ยินดีนะถ้าหากจะให้ช่วยอะไร” หรือ “ขอให้เขาเป็นครู เราจะ 

เรียนรู้ไปด้วยกัน” หรือแค่บอกว่าขอให้เขาผ่านความยุ่งยากนี้ไปได้ ก็เป็น

พลังงานที่ดีแล้ว ซึ่งรวมถึงการไปเยี่ยมในกรณีอื่นๆ เช่น การไปงานศพแม่

เพื่อน เราจะจับมือและส่งสายตาให้เพื่อน ไม่ต้องพูดอะไรด้วยซ้ำา บางคน 

ไม่ถนัดกอดก็จับมือและมองตาแล้วยิ้มให้ แค่นั้นเอง สำาหรับเราขอให้พูดให้

สั้นที่สุด พลังมันมากกว่าคำาพูด บางคนพยายามมาก ยิ่งพยายามยิ่งน่าเบื่อ 

ใจเราจะปิดเลย
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พอเป็นมะเร็ง คนมักชอบถามว่าทำาไมถึงเป็น เราเบื่อคำาถามนี้

เพราะตอบมามากแล้ว ท่ีสำาคัญคือเราเองก็ไม่รู้ว่าทำาไมถึงป่วย เราไม่อยาก

อยู่กับส่ิงน้ี เพราะมันบั่นทอนจิตใจ ถ้าอยากเล่าก็จะเล่าเอง
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มคีนประเภทหน่ึงทีเ่มือ่พบเห็นผูป้ว่ยมกัแนะนำาธรรมะทีเ่คยไดย้นิ

ได้ฟงัมา เชน่ คนเรากเ็จออยา่งนีแ้หละ ปลงเสยีเถอะ เกิดแก่เจบ็ตายเป็น

ธรรมดาของชีวิต หรือแล้วแต่เวรกรรม ให้ดูจังหวะ อย่ารีบร้อนแนะนำา

ธรรมะ ขอให้เป็นธรรมชาติ ในผู้ป่วยที่มีความเกรงใจจะเพียงแค่รับฟัง 

หรอืทำาเปน็ไมไ่ดย้นิ ผูป่้วยทีข่ีห้งดุหงดิอยา่งเราจะหนัหลงัหนหีรอืทำาเปน็

นอนหลับ บางคนอาจจะโต้ตอบกลับอย่างไม่พอใจ ธรรมะอาจช่วยได้

ในช่วงที่ผู้ป่วยอยู่ในภาวะที่จิตใจเข้มแข็งและอยากเรียนรู้พัฒนาตัวเอง 

แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในภาวะอ่อนแอ และต้องการความเข้าอกเข้าใจ 

ไม่ใช่การสั่งสอนแนะนำา
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มีคนจำานวนไม่น้อยที่เมื่อไปเยี่ยมไข้เขาจะพยายามค้นหาและ

แนะนำาวิธีการรักษาพยาบาลท่ีดีที่สุดแก่ผู้ป่วยด้วยความหวังดี เช่น 

ตอนเชา้ใหท้ำาอยา่งนัน้ ตอนเยน็ใหก้นิอยา่งนี ้หรอืลองใชส้มนุไพรตวันัน้

ตัวนี้สิ คนรู้จักหรือดาราคนนั้นกินหายมาแล้ว

สิ่งหนึ่งที่คนเยี่ยมไข้ควรตระหนักคือ หากผู้ป่วยอยากหายเขาจะ

หาวิธีการเอง ให้เขาร้องขอหรือเขาถามก่อนค่อยพูด และที่สำาคัญไม่ควร

เสนอวิธีการรักษาและยาเหมือนการขายตรง ตอนเราป่วยมีคนมาขายยา

เยอะมาก พอเราหายปว่ยกม็คีนมาตดิตอ่ใหเ้ป็นคนขายยา เพราะสามารถ

เอาตัวเองอ้างอิงได้ แต่การกระทำาดังกล่าวถือเป็นบาป คนเจ็บป่วยย่อม

อยากหายและจิตใจอ่อนแอ ใครมาแนะนำาอะไรถ้าเห็นว่าคนแนะนำา

น่าเชื่อถือหรือฟังดูดีก็มักจะโน้มเอียงไปทางเชื่อถือ หากปรารถนาดีต่อ

ผู้ป่วยอย่างแท้จริง ควรเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยเลือกแนวทางรักษาเองอย่าง

มีวิจารณญาณ
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คำาคำาหน่ึงท่ีดูเหมือนจะเป็นคำาติดปากในการเย่ียมไข้หรือให้กำาลังใจ

ผู้คนในสังคมไทยไปแล้วคือ “สู้ๆ” เราไม่อยากได้ยินคำาว่า “สู้ๆ นะ” หรือ 

“เป็นกำาลังใจให้นะ” มันเป็นการกระตุ้นและทำาให้คนป่วยต้องแสร้งทำาว่า

เราจะแย่ไม่ได้ เพื่อนคนหนึ่งเป็นพยาบาลและเป็นมะเร็งเต้านม เขาบอก

ว่าไม่ชอบเลยเวลามีคนโทรมาแล้วบอกว่า “เป็นกำาลังใจให้นะ” หรือ 

“สู้ๆ นะ” เขาไม่อยากได้พลังงานแบบนี้

สิ่งที่ทำาให้เรามั่นใจเรื่องนี้มากขึ้นคือตอนจัดกิจกรรมให้จิตอาสา

ทำาตุ๊กตาและนำาไปมอบให้แก่เด็กป่วยเรื้อรัง เราจะให้คนทำาเขียนคำา

อวยพรใส่ไปด้วย โดยให้ภาวนาว่าถ้าคนท่ีเรารักไม่สบาย เราจะบอก

อะไรกบัเขา บางทกีส็งสยัวา่ทำาไมตุก๊ตาสวยๆ ทีค่ดิวา่จะขายออกเปน็ตวั

แรกๆ กลับไม่มีใครเลือก โดยวิธีการเราจะอ่านคำาอวยพรให้เด็กฟังก่อน 

ใครอยากได้ให้ยกมือ พบว่าเด็กจะเลือกตุ๊กตาจากคำาอวยพรมากกว่า

ความสวยงามของตุ๊กตา และคำาอวยพรที่เด็กไม่ค่อยเลือกคือ “สู้ๆ” และ 

“อดทนนะ” 
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จากประสบการณ์การเจ็บป่วยของเราและการจัดกิจกรรมต่างๆ 

เหล่านี้ทำาให้เรากล้าบอกว่าคำาคำานี้ไม่ได้ผล ส่วนคำาอวยพรที่เด็กๆ เลือก

เร็วที่สุด มักเป็นคำาที่แสดงว่าเรารับรู้ความรู้สึกของเขา เช่น “ถ้าหนูเหงา

หนูกอดตุ๊กตาตัวนี้นะ” “เวลาหนูเจ็บหนูกอดตุ๊กตาน้าแน่นๆ นะ” หรือ 

“อยู่เป็นเพื่อนหนูนะ”
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เวลาไปเยี่ยมคนป่วยเราสามารถคุยเรื่องอื่นได้ ไม่จำาเป็นต้องคุย

เรื่องการเจ็บป่วยหรือเรื่องการพัฒนาจิตวิญญาณเลย ทำาตัวเหมือนปกติ 

เหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อน เคยคุยอย่างไรก็คุยอย่างนั้น คนป่วยอยากได้

เพื่อนที่เอื้ออาทร แต่ไม่ต้องการความสงสาร เพราะจะยิ่งทำาให้เขา

รู้สึกแย่ เราแค่อยู่กับเขาตรงนั้นจริงๆ และดูว่าเขาอยากได้หรืออยากพูด

อยากคุยเรื่องอะไร ถ้าเขาไม่ไหวไม่อยากคุยเราก็ยอมรับเขา และบอกว่า

จะอยู่เป็นเพื่อนเงียบๆ แค่นี้ก็พอ
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คนเฝา้ไขห้รอืคนดแูลคอืผูท้ีอ่ยูก่บัผูป้ว่ยเกอืบตลอดเวลา ความเขา้ใจ 

ความต้องการของผู้ป่วยจึงเป็นส่ิงสำาคัญ มิเช่นนั้นอาจทำาให้เกิดภาวะ

ตึงเครียดขึ้นมาได้ นอกเหนือจากสิ่งที่ควรทำาและไม่ควรทำาเพื่อให้ตรงกับ

ความต้องการของผู้ป่วยข้างต้น คนเฝ้าไข้หรือผู้ป่วยควรทำาความรู้จักและ

เข้าใจกันอย่างลึกซึ้ง
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คนดแูลตอ้งหมัน่สงัเกตกริยิาอาการของผูป้ว่ย ชว่งทีเ่ขาเจบ็ปว่ยหรอื 

ปวดมากๆ ไม่ควรพูดอะไร เพราะเขาจะอยู่กับความปวด ไม่เปิดหูฟัง เมื่อ

สังเกตแล้วควรมีการพูดคุยกันในช่วงเวลาที่อาการดีขึ้น ส่วนใหญ่ทั้งผู้ป่วย

และคนดแูลมกัเกรงใจกนั คนปว่ยไมก่ลา้บอกคนทีอ่ยากดแูลแตว่างตวัไมถ่กู 

ส่วนคนดูแลก็กลัวคนป่วยเข้าใจผิดคิดว่าไม่อยากดูแล เพื่อทำาให้เกิดความ

เข้าใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย ควรหาช่องทางบอกกันตรงๆ

ตอนเราป่วยเราคุยกับพี่ที่ดูแลที่เขาพยายามมาก (เน้น) เราคุยว่าเรา

เป็นคนป่วยอารมณ์รุนแรง เวลาเราปวดแล้วเราเหวี่ยง พี่ไม่ต้องถามว่าเจ็บ

ตรงไหน เพราะเราปวดมาก ถ้าทนไม่ได้และบอกไม่ได้จะยิ่งรำาคาญ ขอให้
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เงียบๆ นิ่งๆ ถ้าพี่ลนลานจะกระตุ้นให้เราโกรธและปวดยิ่งขึ้น ขอให้พี่นิ่งๆ 

ไมต่อ้งพดูหรอืทำาอะไรเลย เพียงสง่ความรูส้กึใหเ้ราผา่นพน้เหตกุารณน์ีไ้ปได ้

แค่พ่ีอยู่ตรงน้ันและคอยสังเกตเรา ให้เรารู้สึกว่ายังมีคนอยู่กับเรา เราก็พยายาม

ดูแลตัวเองอยู่ ขอให้ส่งพลังงานด้านบวกให้เราอย่างเดียว ไม่ต้องลนลาน  

ไม่ง้ันจะทะเลาะกัน พอคนป่วยหงุดหงิดแล้วคนเฝ้าก็จะไม่ไหว

=5,R'$BT/:CT=,M;5*1GT<-O$P"@:E'
เราเช่ือว่าพลังงานที่เราส่งไปและสิ่งที่ผู้ป่วยศรัทธาจะช่วยได้มาก  

ผู้ดูแลต้องค้นหาว่าสิ่งใดที่คนไข้ศรัทธาเพื่อช่วยเขาอีกทาง

เราต้องคอยสังเกต มีเคสหน่ึงเป็นมะเร็งตับ ทรุดเร็วมาก เราไปเย่ียมเขา

แล้วสังเกตเห็นว่าเขาใส่พระ แสดงว่าเขามีความเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่ เลยลอง

พูดว่า “นึกถึงหลวงพ่อที่อยู่ในคอหรือสิ่งที่พี่ศรัทธานะ ขอให้มาคุ้มครองพี่ 

เอาพลังของท่านมาช่วยดูแล” เขาจะเชื่ออะไรก็ได้ แต่ขณะนั้นต้องเอามาให้

เป็นประโยชน์ แล้วเขาก็ผ่านไปได้ เขาหลับไป ไม่กระวนกระวาย บางทีเขา

ไมม่สีต ิเราตอ้งชว่ยใหเ้ขามสีต ิชว่ยใหเ้ขานกึถงึสิง่ทีม่อีำานาจเหนอืเขา แทนที่

การพุ่งเป้าต่อสู้กับความเจ็บปวด บางทีไม่ต้องสู้ และไม่ต้องศิโรราบ แค่

เปลี่ยนจุดสนใจเท่านั้น วิธีการคือเวลาเราไปเยี่ยมหรือเห็นสิ่งใดเราก็ถามว่า

สิ่งนี้ใครให้ ต้องคอยสังเกต หากมีจังหวะก็ถาม มันจะเป็นข้อมูลทั้งหมด 
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“ถา้ฉนัยงัมปีระโยชนต์อ่โลกใบนีก็้ขอใหม้ลีมหายใจทีจ่ะมชีวีติอยู”่ คอื 

คำาอธิษฐานทีอ่รทยักลา่วตอ่หนา้พระประธานในวนัทีรู่ว้า่มะเร็งกลบัมาเยอืน 

อกีครัง้ หลงัจากนัน้เธอกเ็ริม่ทำางานดแูลผูป้ว่ยเดก็ และตอ่มาขยายไปสูผู่ป้ว่ย

เรื้อรัง เช่น ผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งมักจะต่อเนื่องจนหลายเคสนำาไปสู่ระยะท้ายของ

ชีวิต 

เกือบสิบปีท่ีผ่านมา การดูแลผู้ป่วยแต่ละรายล้วนสร้างความประทับใจ

และสอนธรรม และทำาให้เธอละเอียดอ่อนต่อการดูแลความรู้สึกของตัวเอง 

ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วยมากขึ้นและไม่สิ้นสุด

&'8A"5<- O?A"5<-
การเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะท้ายต้องพร้อมทั้งกาย 

และใจ ในผู้ป่วยบางรายเราต้องยกตัว พลิกตัวเพื่อเช็ดถูเพื่อความสะอาด  

ดงันัน้รา่งกายตอ้งแขง็แรง แตส่ิง่ทีส่ำาคญัยิง่กวา่คอืความพรอ้มทางด้านจติใจ 

เพราะผูป้ว่ยเรือ้รงัหรอืผูป้ว่ยระยะท้ายมกัมสีภาพจิตใจทีห่ดหูส่ิน้หวงั ซึง่เปน็

พลังงานด้านลบที่พร้อมจะส่งต่อมาถึงคนรอบข้างได้ทุกเมื่อ
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ดงันัน้หากเปน็ไปได ้เม่ือรา่งกายและจติใจเราไมพ่รอ้ม ควรหลกีเลีย่ง

การเข้าไปเผชิญหน้ากับผู้ป่วย เพราะผู้ป่วยจะรับรู้ถึงพลังงานด้านลบจากเราได้ 

ก่อนท่ีจะไปช่วยเหลือคนอ่ืนเราต้องดูแลตัวเองก่อน ถ้าเราไปช่วยเหลือคนอ่ืน

แต่ไม่ดูแลตัวเองก็จะไม่มีพลัง แต่ถ้าดูแลตัวเองมากไปก็กลายเป็นเห็นแก่ตัว 

แต่ถ้าเสียสละมากไปก็ไม่ได้ดูแลตัวเอง มันต้องสมดุล เราจะรู้ว่าอันไหน

เยยีวยาเรา เชน่ กนิอาหารทีด่ตีอ่สขุภาพ ออกกำาลงักาย มพีืน้ท่ีทำางานศลิปะ

ทำามือ และทำางานจิตอาสา

ในด้านจิตใจ เวลาเราดูแลคนไข้จะเกิดความผูกพันกับคนไข้ บางเคส

เราดูกันมานาน รู้จักสนิทสนมกันดีมาก เวลาเขาจากไป เราจะอาลัยอาวรณ์ 

ซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่ต้องมีวิธีดูแลตัวเองด้วย เราต้องพร้อมสูญเสียคนที่ 

เราดูแลนะ เมื่อเห็นการจากไปอย่างสงบของเด็กคนหนึ่งเป็นความงดงาม  

ในวนิาทน้ัีนเราจะเกดิความปีต ิไมใ่ชป่ตีเิพราะเราทำาใหเ้ขาไปด ีแตเ่ปน็ปตีวิา่

นี่คือความจริงของชีวิต เป็นสิ่งที่เราต้องเจอ ถ้าเราจะไปเราก็อยากไปแบบ

สงบแบบนี้

ในฐานะผู้ดูแล เราเป็นคนหนึ่งในวงจรสนามพลัง ถ้าเราเศร้ามันจะ 

สง่ผลตอ่เขาและคนทีอ่ยูก่จ็ะเศรา้ตามไปดว้ย เมือ่เราเปน็ตน้แบบ เราสามารถ

เปน็ตวัสนามพลงัทีด่งึญาตคินไขไ้ด ้บางครัง้คนท่ีตามมาดูการทำางานของเรา

เปน็คนฐานอารมณ ์เขาจะรูส้กึเยอะ และกระทบเรว็มาก มนัเกดิขึน้แว่บเดียว

เท่านั้น เราจะเห็นชัดเลยว่าถ้าเรานิ่งแล้วนำาพาคนไข้ไปอย่างสงบ คนดูงาน

และญาติจะรับพลังจากเรา
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นาทีสุดท้ายเราจะให้คนที่ไปทำางานกับเรากราบและขอบคุณคนไข้  

ในเคสที่เราอยู่ด้วยจนจบกระบวนการหรือเขาหมดลมแล้วและเราไปทัน  

เราก็จะขอบคุณที่เขาเป็นครูเรา ขอบคุณที่เขาทำาให้เราได้เรียนรู้ เราจะพูด 

จากใจ เห็นได้ชัดว่าจากบรรยากาศเศร้าๆ คนกำาลังร้องไห้ตาแดง พอเรา 

เข้ามาและเหนี่ยวนำาพลังตรงนี้ได้ เราจะเห็นรอยยิ้มผุดขึ้นมาบนคราบน้ำาตา 

เวลาเขากลับไปทำาเองและเราไม่อยู่ด้วย เมื่อเขาไม่มั่นใจ เราก็จะให้

เขานึกถึงช่วงเวลาที่เราทำาให้ดู ช่วงเวลาที่สงบนิ่ง สิ่งสำาคัญคือตัวเขาต้องไป

ให้พ้นจากความสงสาร ถ้าผู้ป่วยจากไป เราควรยินดีกับเขา ไม่ใช่ยื้อยุดหรือ

โศกเศร้าเสียใจ

*IGT<-@T,01#P"@:E'
ในบางเคสเราต้องอาศัยศรัทธา โดยเฉพาะศรัทธาต่อสิ่งที่เราทำาอยู่ 

เคสคนไข้เป็นคนงานพม่า เขาป่วยหนักและอยากกลับบ้าน ปกติเราจะ

พยายามอยา่งทีส่ดุเพือ่ใหเ้ขาไดก้ลับบา้น แตเ่คสนีโ้ดยเงือ่นไขทำาไมไ่ด ้เพราะ

บ้านเขาอยู่ที่ประเทศพม่า เราถามว่าถ้าไม่ได้กลับบ้านรองลงมาเขาอยากไป

เสียที่ไหน เขาบอกว่าอยากไปที่ที่เขาคุ้นเคยคือหอพัก เราเดินออกมาด้วย

ความมนึงง ไมรู่ว้า่จะทำาอยา่งไร เพราะรูว้า่เจา้ของหอพกัเปน็ผูห้ญงิจนีทีเ่ชือ่

ว่าความตายเป็นเรื่องอัปมงคล แต่เราต้องไปคุยกับเจ้าของหอพักเพื่อให้ 

คนงานพม่ากลับไปตายที่หอพัก
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ตอนนั้นใจยังเต็มไปด้วยศรัทธา ไปไหว้พระ เราขอให้คนป่วยได้ในสิ่ง

ทีเ่ขาปรารถนา ขอให้มีทางเป็นไปได้ ขอให้เขาไปอย่างสงบ พอไปคุยกับเจ้าของ

จึงพบว่าเขาชอบทำาบญุ คยุไปคยุมาสดุทา้ยเกดิปาฏหิารยิ ์เขายอมใหค้นปว่ย

กลบัมาอยูห่อพกั เขาเหน็และอยูด่ว้ยตลอด และปรบัทศันคตวิา่เขาไดท้ำาบญุ

ครั้งยิ่งใหญ่ ถึงจะทำาบุญเป็นแสนๆ แต่ยังไม่รู้สึกภูมิใจเท่าการทำาบุญครั้งนี้

เลย

นอกจากนี้คนไข้ยังอยากให้แม่มาจากพม่า เราก็ประสานงานให้  

ตอนนั้นเรามีเครือข่ายที่มีเพื่อนทำางานตรวจคนเข้าเมือง จึงช่วยประสานให้

ไปรับ และมีคนช่วยเรื่องค่าใช้จ่าย

เราพบว่าพอศรัทธาทุกอย่างก็มาเอง เราได้ทำาในส่ิงท่ีอยากทำา ส่ิงสำาคัญ

คือเราต้องหาให้เจอว่าเขาอยากได้อะไร บางทีเรายึดที่คำาพูดไม่ได้ เช่น  

เขาบอกว่าอยากกลับบ้าน แต่จริงๆ แล้วเพราะอยากกลับไปเจอคนที่รัก  

เช่นเคสนี้ที่อยากกลับบ้านเพราะอยากเจอแม่
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เรื่องการปล่อยวางก็สำาคัญนะ ไม่อย่างนั้นเราจะรู้สึกผิดกับตัวเอง  

เรามีเคสที่ติดเราและขู่ว่าจะฆ่าตัวตาย เขาป่วย พิการ ถูกลูกทิ้งและซึมเศร้า

จนต้องกินยา นอนโรงพยาบาลมาแปดเดือนแล้ว ไม่ยอมกลับบ้านเพราะไม่มี

ใครดูแล ตอนจะส่งกลับบ้าน เราช่วยประสานงานกับอาสาสมัครสาธารณสุข

หมู่บ้าน (อสม.) เพื่อจัดสถานที่ให้เขาสามารถดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุด  

เราไปจัดบ้านให้เหมาะกับการอยู่อาศัย หารถมือสองและให้เด็กอาชีวะไป 

ปรับแต่งเพ่ือให้พอเหมาะกับสภาพร่างกาย พอเราไปดูแลเยอะๆ เขาก็เรียกร้อง

มากข้ึน พอได้รถช้าก็โทรมาต่อว่าและส่งข้อความแรงๆ เช่น “แทนที่คุณจะ

ทำาบุญ กลายเป็นคุณทำาบาป...” และขู่ว่าจะฆ่าตัวตาย 

เราเข้าใจภาวะเขานะ ถามตัวเองว่าคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ และคุยกับ

น้องสาวท่ีดูแลเขาซ่ึงอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกัน บอกว่าเราคิดอย่างไร เพราะ

ก่อนหน้าน้ีเราให้คำาปรึกษาน้องสาวเขาด้วย น้องสาวเขาก็เข้าใจ จากนั้นก็ส่ง

ข้อความไปว่า “ชีวิตเป็นของลุง อยู่ที่ลุงเลือก จิ๋มให้โอกาสลุงแล้ว มันอยู่ที่

ลงุวา่ลงุจะใหโ้อกาสตวัเองมัย้ ถา้ลงุเลอืกจะทำาแบบนี ้จิม๋ไมไ่ดรู้ส้กึผิด เพราะ

จิ๋มได้ทำาเต็มที่แล้ว ขณะที่จิ๋มให้ลุง จิ๋มให้เต็มที่ สิ่งที่ลุงเลือกไม่เกี่ยวกับจิ๋ม” 

หลงัจากนัน้คนไขก้ลบัดขีึน้ จากทีเ่คยมองโลกในแงล่บกห็นัมาเหน็ความดงีาม

ของคนอื่นมากขึ้น รู้จักขอบคุณและรู้จักรอ
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มีคนมาถามเราหลายคนว่าเราดูแลตัวเองอย่างไร ง่ายๆ คือทำาให้ดี

ที่สุด ณ ตอนนั้นอยู่กับคนตรงหน้าเต็มที่ เวลาเราออกจากห้องหรือออกจาก

บ้านเขา นั่นเป็นชีวิตของเขา และเรามีชีวิตของเรา เราจะไม่เสียใจ บางคนจะ

บอกว่าเสียดายอย่างโน้นอย่างนี้ ที่จริงเป็นเรื่องของเราทั้งหมด เราเสียดาย

หรือเสียใจเพราะเราไม่ได้ทำาในสิ่งที่ควรจะทำา ณ สถานการณ์ตรงนั้น
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เราเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองและยึดง่าย การทำางานแบบนี้ทำาให้ 

ได้ขัดเกลาตัวเอง ช่วงแรกๆ ถ้าไม่โกหกตัวเองเราจะเห็นว่า อ๋อ...มันสำาเร็จ

เพราะฉัน เราต้องทันตัวเอง ไม่อย่างงั้นเราจะไปแบบฮีโร่เลย สำาหรับเรามัน

คือการปฏิบัติธรรม มันจะเห็นละเอียดขึ้นๆ จากเดิมท่ีคิดว่าตัวเองสำาคัญ 

ตอ้งมเีราอยูใ่นขณะนัน้ จนถงึขัน้ไมต่อ้งมเีราก็ได ้ทัง้หมดมนัไมใ่ชเ่รา ทัง้หมด

มันคือจักรวาล

ถ้าชั่วโมงบินเราสูงขึ้นๆ เราจะได้เรียนรู้จากคนไข้ เราไปให้เขา

เป็นครู ไม่ใช่ไปช่วยเขา ถ้าเราไปแบบไปช่วยเขา เราจะวางตัวเองอยู่

เหนอืกวา่เขา พอเราบอกวา่เราไปใหเ้ขา เราจะเปน็ผูส้อน เราจะเอาอะไร

ไม่รู้ไปให้เขา แต่ถ้าเราไปในฐานะนักเรียน เราจะได้เรียนรู้ เช่น เวลาเรา

ไปเหน็คนไขท้ีย่งัไมห่ลดุ ก็จะเตอืนตวัเองวา่เราจะเปน็แบบนีห้รอื เราจะตาย
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แบบนี้หรือ แต่เราก็ทำาใจไม่ได้ทุกเรื่องหรอกนะ บางอย่างโจทย์ก็ยังวนเวียน

มาหาอยู่ เช่น มีคนที่เราเกลียด คนที่เราไม่ชอบมาให้เราดูแล เขาจะตายแล้ว 

เราจะอภัยให้เขามั้ย
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พอทำาไปสักพักก็พบเคสที่ทำาให้ได้เรียนรู้ว่าหากเราติดต่อเฉพาะตัว 

ผู้ป่วยและไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับญาติ พอถึงสถานการณ์ที่ยากลำาบาก ญาติ

จะตัดสนิใจไมไ่ด้ เคสนีเ้รากบัผูป่้วยคยุและเลือกวธิกีารรกัษาไว้หมดแลว้ และ

ญาติรับรู้ว่าจะไม่ยื้อชีวิต เช่น ไม่เจาะคอ หรือใส่เครื่องช่วยหายใจ แต่เมื่อ

เวลานั้นมาถึง พอหมอถามว่าจะให้ใส่ท่อช่วยหายใจหรือไม่ ญาติซ่ึงเป็นพ่อ

ไม่รู้จะทำาอย่างไร เลยตัดสินใจให้หมอใส่ท่อช่วยหายใจ พอใส่สักพักคนไข้ 

ไม่ยินยอม พยายามดึงออก ก็เลยต้องมัด พอพ่อเห็นภาพลูกถูกมัดก็รู้สึกเจ็บ

ปวดมาก เขาโทรมาหาเราว่าเขาอยากถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วเอาลูกกลับ

บา้นควรทำาอยา่งไร เราบอกใหเ้ขาไปคยุกบัหมออกีรอบหนึง่ ระหวา่งนัน้แฟน

ของคนไขท้ีไ่ปประชมุตา่งจงัหวดัและจะขึน้เคร่ืองบนิมาถงึตอนเยน็กโ็ทรศพัท์

ไปบอกคนไข้ให้รอก่อน อย่าเพิ่งไป พอแฟนของคนไข้โทรมาเล่าให้เราฟัง  

เรารีบบอกแฟนของคนไข้ว่าเปล่ียนคำาพูดใหม่จะดีกว่านะ หากบอกอย่างนั้น

เขาจะทรมาน ใหโ้ทรศพัทไ์ปหาคนไข้และบอกวา่ไมต่อ้งรอนะ ถา้พร้อมจะไป
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เมื่อไหร่ก็ไป สักพักแฟนคนไข้ก็โทรมาบอกเราว่า พอบอกอย่างนั้นคนไข้ก็ 

ไปเลย

เราจะใหค้ณุคา่เรือ่งความสมัพนัธก์บัคนทีด่แูล ไมใ่ชเ่ราสำาคญัคนเดยีว  

เวลาเราไมอ่ยูเ่ขาจะสามารถจดัการเองได ้เราแค่บอกแนวทางให้ แลว้ทิง้เบอร์

ไว ้บอกวา่ถา้เกดิอะไรขึน้และตดิขดัสามารถโทรหาเราได ้ถ้าเขาสามารถทำาได้

ด้วยตัวเอง มันจะช่วยเยียวยาเขาด้วย เขาก็จะไม่รู้สึกหรือผิดติดค้าง เพราะ

เขาได้ทำาดีที่สุดแล้ว

ในกรณีผู้ป่วยระยะท้ายนี้เราจะเตรียมญาติให้พร้อมสำาหรับการ “ส่ง” 

และพยายามให้ญาติเป็นคนทำาบทบาทนี้ คนที่ห่วงใยกันและกันจริงๆ และ

อยู่กับคนไข้ตลอดคือญาติ และเป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างญาติกับผู้ป่วย 

บางทีญาติก็น้อยใจว่าคนไข้ไม่ฟังเขาเลย คนไข้จะฟังแต่เรา กลายเป็นว่าเรา

มีอิทธิพลกับคนไข้ เราต้องระวังบทบาทของเรา เราต้องตระหนักว่าเราไม่ได้

อยูก่บัผูป้ว่ยตลอดเวลา ถา้เกดิอะไรขึน้ และเราไม่ไดฝ้กึญาตหิรอืไม่ไดใ้หญ้าติ

เรียนรู้ไปกับเรา สิ่งที่เราทำาไปทั้งหมดจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย

กระบวนการนีถ้อืเปน็การเยยีวยาญาตดิว้ย ญาตจิะไมม่คีวามรูส้กึผดิ

หรือติดค้างต่อคนป่วย และภูมิใจที่สามารถดูแลผู้ป่วยได้ด้วยตัวเอง มีเคส

หนึ่งคนไข้เป็นห่วงแม่มาก เราก็คุยกับแม่ของเขาว่า แม่จะคุยอย่างไรก็ได้ให้

เขาวางใจว่าแม่สามารถดูแลตัวเองได้ แม่บอกว่าเคยบอกก่อนหน้านั้นแล้ว 
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และบอกวา่แมภ่มูใิจในตวัเขา เรากบ็อกวา่ถา้มอีาการไมด่ ีกบ็อกย้ำาๆ หลายๆ 

ครั้งว่าแม่ดูแลตัวเองได้นะ และให้บอกว่าถ้าคนไข้พร้อมที่จะปล่อยวางก็ไป

เลยนะ

แล้วเขาก็ตายในอ้อมกอดแม่ มันเกิดจากการคุยกันก่อนหน้าน้ัน เรามี

คีย์เวิร์ดให้ญาติ เราเตรียมญาติเพื่อที่เมื่อถึงเวลานั้นเขาจะทำาได้ด้วยตัวเอง 

และกลายเป็นว่าแม่ก็ได้เยียวยาตัวเอง แม่ไม่ได้รู้สึกผิดกับลูกอีกแล้ว เพราะมี

ช่วงหน่ึงท่ีแม่รู้สึกผิดทีแ่มไ่มไ่ดเ้ลีย้งไมไ่ดด้แูลลกู แตเ่ราไมไ่ดไ้ปแกป้มหรอืแตะ

เรื่องนั้นเลย แต่ให้กระบวนการได้เยียวยาตัวมันเองในจังหวะที่เหมาะสม

มีครอบครัวหนึ่งที่เราเตรียมการไว้หมดทุกอย่างแล้ว แต่ไม่ได้อยูด่้วย 

คนไข้จากไปในวันรุ่งขึ้น ลูกสาวที่อยู่ด้วยรู้สึกว่าได้ทำาเต็มที่ พอเขาได้ทำา  

เขาดีดนิ้วเลย บอกว่าเขาทำาดีที่สุดแล้ว ไม่มีความโศกเศร้าเลย มันสวยงาม

มาก

บางทีเราได้ญาติมาเป็นแนวร่วมเร่ืองการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

เพราะหลังจากเจอประสบการณ์ตรงแบบนี้ ทำาให้เขาอยากทำาแบบเราบ้าง  

มีเคสหนึ่งท่ีเราประทับใจ เราดูแลแม่ของพี่ที่เป็นพยาบาลอยู่ต่างประเทศ  

เขาไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลย เขาบอกว่าก็เคยได้ยินนะ แต่ไม่เคยสนใจ เมื่อแม่

เขาเสียแล้วและจะกลับต่างประเทศ เขาบอกเราว่า “เดี๋ยวพี่จะกลับไปเรียน

เรื่องนี้” เรารู้สึกโอเคมากที่เรื่องนี้ขยายออกไป 
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คนไข้แต่ละรายมีความเชื่อความศรัทธาที่แตกต่างกัน เคสแรกๆ เรา

เรยีนรูว้า่การทำาบางอยา่งไมใ่ชค่วามตอ้งการของคนไข ้แตเ่ปน็ความตอ้งการ

ของญาตคินไข ้มเีคสหนึง่ชว่งทีค่นไขก้ำาลงัแย่ พีส่ะใภข้องคนไขช้อบไปวดัและ

ชอบสวดมนต์ จึงสวดมนต์ให้คนไข้ฟัง แล้วคนไข้ก็ชัก พอคนไข้ฟื้น เขาบอก

ว่าเขากลัว วันหลังไม่ต้องสวดมนต์นะ ไม่ใช่ว่าสวดไม่ดี แต่จังหวะไม่ใช่ 

เราตอ้งหาใหไ้ด้วา่อะไรคอืประสบการณท์ีด่ทีีส่ดุสำาหรบัเขา วธิกีารคอื

เราจะคุยกับเขาหรือญาติก่อนว่ามีสิ่งใดที่เขาชอบ สิ่งท่ีเขาอยู่ด้วยแล้วมี 

ความสุข บางรายชอบการปั่นจักรยาน การปั่นจักรยานคือสิ่งที่ทำาให้เขามี

ความสุขและให้ความสำาคัญ เราก็เอาจักรยานเป็นทางเข้า เรานำาทางว่า 

ตอนนี้เหมือนเดินทางนะ เหมือนตอนปั่นจักรยานแล้วมีลมมาปะทะหน้า  

เคสนี้ไม่ได้ใช้ยามอร์ฟีนเลย หมอบอกว่าอย่าฝืนอย่าทรมาน ถ้าอยากได้

มอร์ฟีนให้พยักหน้า คนไข้ส่ายหน้าแล้วก็ไป ถ้าเราหาสิ่งที่เชื่อมโยงกับเขาได้ 

เขาจะเข้าถึงเร็วและสงบ

มีอีกเคสหนึ่งเป็นเด็กวัยรุ่น เขารู้ตัวว่าอยู่ในระยะสุดท้าย เราถามว่า

อยากทำาอะไร เขาบอกว่าอยากทำาบุญ เราถามว่าถ้าทำาบุญจะอธิษฐานขอ

อะไร เขาบอกว่าถ้าตายขอให้พ่อมารับด้วย เราก็ตีความว่าเหมือนอยากให้ 

มีคนอยู่ด้วย สำาหรับเราแต่ละเคสทำาให้เราละเอียดมากขึ้นๆ เคสนี้ใส่บาตร
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ไม่ใช่เพราะอยากใส่บาตร มันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ในคำา เรารู้แล้วว่า เขาไม่ได้อยาก

ทำาบญุ แตไ่มอ่ยากโดดเดีย่ว เพราะเขาถกูท้ิงใหอ้ยู่กบัโรงพยาบาล ดว้ยความ

ขัดสนด้านเศรษฐกิจ แม่เลยต้องไปทำางาน เขากลัวว่าจะไปโดยไม่มีใคร  

เลยอยากให้พอ่ทีเ่สยีไปแลว้มารบัดว้ย เคสนีเ้ราบอกพยาบาลและหมอ และ

บอกกับคนที่เกี่ยวข้อง บอกแม่เขาว่าถ้าเขาจะไป ให้บอกว่า “อยู่ด้วยนะๆ” 

ตลอดเวลา

คุณลุงคนหน่ึงเป็นอดีตผู้อำานวยการโรงเรียน เขาเป็นคนทำาบุญสุนทาน

เยอะมาก แต่สิ่งที่เขารู้สึกดีทุกครั้งคือการร้องเพลง “อย่างไงก็รัก” ของทูล 

ทองใจ เราไปเยีย่มทไีรกร็อ้งเพลงนีใ้ห้ฟงั เลยถามวา่เพลงนีม้คีวามหมายอะไร

กับลุง เขาบอกว่าเป็นเพลงที่ร้องจีบภรรยาสมัยเป็นครูน้อยด้วยกันตอนเธอ

เดินผ่านห้อง เวลาเราไปเยี่ยม เราไม่ได้ทำาอะไร ไปให้เขาร้องเพลงให้ฟัง  

เราพบว่าภรรยาของเขายังอยู่และมีชีวิตผูกพันกันมาก เพราะลูกอยู่คนละที่ 

เขาห่วงว่าถ้าเขาไม่อยู่ภรรยาจะไปตลาดอย่างไง สุดท้ายเขาตายไปแบบ 

หน้ายิ้ม บทส่งคือเพลงอย่างไงก็รัก

อีกเคสหนึ่งเป็นผู้หญิงท้องและเป็นมะเร็งและตั้งใจเอาลูกไว้ เธอให้

ลูกฟังเพลง “อ่ิมอุ่น” ตั้งแต่ในท้อง จึงมีความเชื่อมโยงกับเพลงนี้ ในช่วง 

วาระสุดท้ายมีการเถียงกันระหว่างญาติกับสามีว่าจะใช้อะไรเพื่อเป็นบทส่ง 

ญาตสิายปฏบิตัธิรรมอยากเปดิบทสวดส่ง แตเ่ราคยุกนักอ่นแลว้วา่เธออยาก
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ฟังเพลงอิ่มอุ่มเพราะเธอจะได้เชื่อมโยงกับลูก มีการเถียงกันและเกิดความ 

ไม่สงบ เราก็บอกว่าถ้าอย่างงั้นพบกันคนละครึ่งทาง เปิดธรรมะก่อนก็ได้ แต่

ต้องเปิดอิ่มอุ่นด้วย เพราะเรารู้ว่านาทีสำาคัญเขาต้องฟังเพลงนี้ในจิตสุดท้าย 

แต่เสียงบทสวดเปิดไม่ออก ทั้งๆ ที่เขาซ้อมมาแล้ว (หัวเราะ)
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ตราบใดท่ีเรายังไม่ได้ลงมือทำา มันไม่สมบูรณ์แบบอยู่แล้ว และไม่จำาเป็น

ต้องสมบูรณ์แบบ ตอนทำาเคสแรกๆ ชั่วโมงบินยังไม่เยอะ เราได้เรียนรู้จาก

ความผดิพลาด และจะละเอยีดประณตีขึน้เรือ่ยๆ สดุทา้ยพบวา่กระบวนการ

จะทำางานของมันเอง เราไม่ได้ทำาอะไร เราแค่เฝ้ามอง 

การฟังสำาคัญกว่าการพูด ฟังและสังเกตด้วย เวลาเขาพูดเร่ืองอะไร

แล้วตาเป็นประกายแสดงว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อเขา มันจะเป็นแผนที่ที่เรา 

จะไปต่อกับเขาเอง ซึ่งมันจะเกิดจากตัวเขาเอง ไม่ใช่นำาเสนอจากฝ่ายเรา  

แล้วผลลัพธ์ก็จะเกิดขึ้นเอง สำาคัญคือเราต้องอยู่กับเขาจริงๆ เมื่อก่อนตอน

ยังมีประสบการณ์ไม่มาก เราฟังแล้วจะคิดหาวิธีการ เวลาฟังแล้วสมองเรา 

จะคิดไปด้วย เรามักคิดเร่ืองหาคำาตอบ แต่เราต้องตัดทิ้งท้ังหมด ณ ขณะนั้น 

ถ้าอยู่กับคนคนนั้นจริงๆ แล้วคำาตอบจะออกมา มันไม่มีสูตรสำาเร็จ บางเคส

ทำาแล้วเวิร์ก แต่คนทุกคนไม่เหมือนกัน 
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เราให้ความสำาคัญเรื่องจังหวะมากๆ นะ บางคนใจร้อนรีบสะสาง

เยียวยาเรื่องบางเรื่องเร็วไป แต่ถ้าไม่ใช่จังหวะก็จะล้มเหลว มีครอบครัวหนึ่ง 

เป็นครอบครัวที่มีปม ตอนเราไปเย่ียมคนไข้ครั้งสุดท้ายคือวันพระ เราเอา 

พวงมาลัยไปให้และสวดมนต์ให้ เราบอกกับคนไข้ว่า “ถ้าพร้อมให้เอามาลัย

นี้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะ” แล้วก็วางพวงมาลัยที่หน้าอก ตอนทำาวัตรเราให้

สามีคนไข้มาอยู่ร่วมด้วย เขาอยู่คนละบ้าน การทำาอย่างนี้เหมือนเขาได้ดูแล

เยียวยากันในวาระสุดท้าย เราจะให้ความสำาคัญกับปัจจุบัน ให้เขาได้อยู่ 

ดแูลกนั ไมม่พีลงังานดา้นลบตอ่กนั ใหเ้ขากา้วไปขา้งหนา้เลย ไมต่อ้งยอ้นมา

ข้างหลังแล้ว วันรุ่งขึ้นคนไข้ก็จากไปอย่างสงบ

บางคนมีปมเยอะแยะ เวลาไม่มากพอ เราบอกว่าให้เขาอยู่กับลมหายใจ 

เขาห่วงคนอ่ืนมาเยอะ ตอนน้ีมาดูแลตัวเอง เพ่ือเป็นเสบียงของเขาเอง  

อยู่กับลมหายใจแตล่ะขณะ ใหโ้ฟกสัปจัจบุนั เอาแคฐ่านลมหายใจอย่างเดยีว 

พอปวดก็เรียนรู้ที่จะวาง บางทีมันสะสางไม่ได้ก็ต้องเรียนรู้ที่จะวาง
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มีคนชอบถามว่าว่าเธอได้อะไรจากการเจ็บป่วยและผันตัวเองจาก 

ผู้ป่วยมาเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย สิ่งที่เธอได้รับไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทอง 

แต่เป็นมิตรภาพระหว่างผู้ให้กับผู้รับ และเมื่อเป็นฝ่ายให้ ก็จะมีผู้ให้อื่นๆ  

เข้ามาช่วยเหลือ คล้ายๆ กับว่า “เราดูแลผู้อื่นอย่างไร จักรวาลก็จะดูแลเรา

ต่อเอง” เหนือสิ่งอื่นใด การทำางานดูแลผู้ป่วยทำาให้เธอได้กลับไปเชื่อมโยง 

สิ่งท่ีขาดหายและชำาระสะสางเรื่องค้างคาใจในวัยเด็ก เช่น กลับไปเช่ือมโยง

สมัพนัธก์บัแมท่ีไ่มเ่คยสัมผัสความเปน็แม ่กลบัไปใหอ้ภยัพอ่ทีเ่สยีชีวิตไปแลว้ 

แต่ยังมีเรื่องค้างคาใจจนปรากฏในรูปแบบฝันร้าย กลับไปค้นพบคุณสมบัติ

เชิงบวกที่ซ่อนอยู่ในตัวแต่ไม่เคยมองเห็นมาก่อน เช่น ความรู้สึกอ่อนโยน 

และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น สิ่งเหล่านี้มีคุณค่าเกินกว่าจะประมาณค่าเป็นตัวเงิน 

หากไม่เป็นมะเร็ง เธอคงไม่ได้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านี้  

ซึ่งเธอบอกว่าเป็นของขวัญอันล้ำาค่ายิ่ง

“เราก้าวมาถึงจุดขอบคุณโรคภัยได้จริงๆ ขอบคุณมะเร็ง ขอบคุณ 

ความทกุข ์ขอบคณุจรงิๆ ไมใ่ชแ่คค่ำาพดู ขอบคณุประสบการณท์กุอยา่งทีเ่กดิ

ขึ้นที่เป็นทุนสำาหรับเรา ความเป็นกำาพร้าเป็นของขวัญสำาหรับเรา ถ้าเรามี

ครอบครวัท่ีอบอุ่น มนักจ็ะไมร่อดตายมาได ้เพราะเราจะไมเ่ขม้แขง็ มนัทำาให้

เราเข้มแข็ง เราล้มไม่มีใครมาโอ๋เรา เวลาเหงาหรือทุกข์ก็ไม่มีอ้อมกอดใคร  

นี่ทำาให้เรามีวันนี้ได้ ถ้าเราไม่สู้ ยอมจำานน จะไม่มาถึงจุดนี้”
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เมื่อเริ่มทำางานจิตอาสาก็ค้นพบว่า มันคือการคีโมจิตใจ เราเรียกงาน

จิตอาสาว่างานยาใจเพราะงานนี้เยียวยาจิตใจของเรา การทำางานจิตอาสา

ทำาให้ได้ความสุขกลับคืนมา เมื่อก่อนเป็นคนท่ีติดวัตถุ มีความเช่ือว่ามีเงิน

เท่านั้นถึงจะมีความสุข เงินคือพระเจ้า เรามีความสุขกับตัวเลขเงินที่เพิ่มขึ้น 

เราเก็บเงินได้และมีข้าวของที่ครอบครอง แต่วินาทีที่ทำางานจิตอาสาเราได้

เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่แบบนั้น มีความสุขอีกตั้งมากมาย

รู้สึกว่าคุ้มแล้วที่เกิดมาบนโลกใบนี้ เกิดมาเป็นคนคนนี้ และได้ฝาก

อะไรไว้ในโลกใบนี้บ้าง ชีวิตมาถึงจุดสูงสุด มีคนที่เรารักและรักเรามากมาย 

เรียนรู้ที่จะให้...ให้โอกาสตัวเองท่ีสามารถจะรักได้ เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบ 

ตัวเอง

อีกอย่างหนึ่งที่ช่วยทำาให้เรามีพลัง มีแรงบันดาลใจก็คือ เมื่อมีใคร 

คนหนึ่งท่ีไม่มีความเก่ียวพันทางสายโลหิตมาบอกเราว่า “มีอะไรให้ช่วยเหลือ

ขอให้บอกมา ยินดีช่วย” เราจะรู้สึกเบิกบาน ดีใจเป็นที่สุด เวลานึกถึงก็จะมี

ความสุข ทุกวันนี้ถือว่าเป็นกำาไรของชีวิตล้วนๆ แทนที่จะตายไปเมื่อ 7-8 ปี

กอ่น เราเปน็คนชอบทำาอะไรหมดแมก็ จะรูต้วัอกีทตีอนนอนอยูบ่นเตยีงแลว้ 

วนัทีเ่หนือ่ยมากๆ พอนกึถงึสิง่ท่ีทำามาในชวีติแลว้จะยิม้ได ้นกึถงึรอยย้ิมและ

แววตาคนเหล่านี้ มันเป็นพลังชีวิต รู้สึกอบอุ่น มั่นคง มีแรงบันดาลใจที่อยาก
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จะส่งต่อสิ่งที่เราได้รับให้แก่ผู้อื่นอย่างไม่มีประมาณ เวลาทุกข์หรือเจออะไร

มา พลังศักดิ์สิทธิ์ของเรานี่แหละคือบทภาวนาสำาหรับเรา 

ตอนป่วยครัง้แรกเรารูส้กึโดดเดีย่ว เรานกึถงึความดขีองตนเองไมอ่อก  

ตอนนีเ้มือ่ถงึวาระสดุทา้ยไมต่อ้งเอาพระมาสวดกไ็ด ้เราพึง่ตวัเองกอ่น เพราะ

ไม่รู้ กำาหนดไม่ได้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เวลาไหน แต่เราจะมีเครื่องมือของเรา 

เมื่อถึงตอนนั้นเราก็คงแฮปปี้

บางทีก็นึกว่าเรามาถึงตรงน้ีเราโคตรเจ๋งนะ เราช่ืนชมตัวเอง จากเด็กท่ี

ครูเก่ามาเจอและเห็นว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็รู้สึกประหลาดใจ ถ้าเป็นเจ้าแม่

คาราโอเกะหรอืเจา้แมโ่ตะ๊แชร ์ทกุคนจะไม่ประหลาดใจ การเดนิทางนีเ้ปลีย่น

จากดำาเป็นขาวเลย บางสิ่งบางอย่างเป็นคุณค่าเป็นความภาคภูมิใจของเรา 

เมื่อนึกถึงก็มีความสุข นี่คือความมั่นคงที่แท้จริง มันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เรา

เป็นคนชอบแสดงอำานาจ ซึ่งเป็นพลังงานอีกด้านหนึ่ง เราภาคภูมิใจโดยไม่

ต้องมีใครมาชื่นชม ขณะที่ผู้คนเคยมองภาพเราเป็นซาตาน แต่เรามีความดี

งามได้อย่างไร พรุ่งนี้เราจะต่ืนหรือไม่ตื่นมันไม่สำาคัญแล้ว ตอนนี้อะไรก็ได้ 

เราได้ทำาในสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดแล้ว
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เคยย้อนกลับไปคิดว่าทำาไมจึงได้มาทำางานกับเด็กป่วย ท้ังๆ ท่ีตอนแรก

เปน็คนไมช่อบเดก็ เกลยีดเดก็มาก ตอนไดร้บัโจทยใ์หท้ำางานกบัเดก็ปว่ยรูส้กึ

ตกใจมาก ไม่รู้ว่าจะทำาตัวอย่างไรเมื่อเด็กร้องไห้ มองย้อนกลับไป เพราะเรา

ไมม่พีีน่อ้ง เวลาเขารอ้งไหห้รอืออ่นแอเราไมรู่จ้ะเขา้หาเขาอยา่งไร เราจดัการ

ไม่ได้ เราก็เลยไม่ชอบ เมื่อก่อนคิดว่าการร้องไห้หรือน้ำาตาไม่ได้ช่วยอะไร  

แต่พอทำางานกับเด็กด้านนี้ เด็กกลับช่วยดึงความอ่อนโยนในตัวเราออกมา 

เมื่อก่อนเราคิดว่าเราไม่มีสิ่งนี้ แต่การที่เราจะมาทำางานด้านนี้เหมือนเราถูก

จดัวางมาแลว้ มนัมคีวามหมายกบัเราคอื ไดก้ลบัมาดแูลความเปราะบางของ

ตนเอง ลกึทีส่ดุในใจ เราโหยหาอะไร ตอ้งการสิง่ใดทีแ่ทจ้รงิ...ความรกันัน่เอง

ทำาไมเราต้องเผชิญกับความสูญเสียในวัยเด็ก ซ่ึงทำาให้เรากลัวการ 

ถกูทิง้ ถูกปฏเิสธ ออ๋...เพือ่ใหเ้ราเรยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึภารกจิชวีติของตวัเองวา่ 

คือการเรียนรู้เรื่องความรัก

ถ้าเราไม่ผ่านความทุกข์มา เราจะเข้าใจความทุกข์ของเขาได้อย่างไร  

ส่วนใหญ่คนที่ดึงดูดให้มาสัมพันธ์กับเราจะมีรูปแบบชีวิตคล้ายๆ กับเรา  

เราเลยเข้าใจเขา แล้วก็ได้คำาตอบว่าการทำางานกับเด็กเหมือนเราได้กลับไป

ดูแลวัยเด็กที่ไม่สมบูรณ์ของตัวเอง
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“ขอพระเจ้าอีกสองปี แล้วเมื่อจิ๋มดูแล 

ความเปราะบางของตัวเองได้ ก้อนเนื้อจะเล็กลง 

หากพระเมตตาใหจ้ิม๋ไดก้รณุาตวัตนเราเอง อาเมน” 

คำาอวยพรของพี่อู๊ด สมพล ชัยสิริโรจน์ ที่เขียนให้ 

กวา่จะเขา้ใจกต็อ้งใชเ้วลา ปกตเิวลาเจอกนั พีอู่ด๊มกั

มีคำาถามให้เราคิด แต่ไม่คาดคั้นให้รีบตอบ เช่น 

มะเรง็มาอยูก่บัเราตัง้แตเ่มือ่ไหร ่โดยใหเ้ขยีนบนัทกึ

คำาถามด้วยมือข้างที่ถนัด และค่อยๆ เขียนคำาตอบ

ด้วยมือข้างท่ีไม่ถนัด เพื่อให้เวลาสำาหรับการ

ใคร่ครวญ
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การทำางานจติอาสาเหมอืนพาเรากลบัไปใกลช้ดิแมท่ีเ่ราไมเ่คยสมัผสั 

สิ่งที่เราทำาค่อยๆ เผยปรากฏขึ้นว่าเหมือนเราได้กลับไปดูแลแม่ ซึ่งเป็นคน 

ในสายเลือดที่เราไม่ได้สัมผัสและดูแลเลย การทำางานนี้ทำาให้ได้รู้ว่าเราได้รับ

พรสวรรค์เรื่องงานศิลปะมาจากแม่ แม่ชอบงานปัก แต่เมื่อก่อนเราจะไม่เอา

พรสวรรค์ด้านนี้ออกมา เพราะเราคิดว่าความเป็นผู้หญิงคือความอ่อนแอ  

การเสียสละคือความโง่ เป็นคนดีแล้วทุกข์ จึงบอกตัวเองตั้งแต่เด็กๆ ว่า ชีวิต

ของฉันจะไม่มีวันเหมือนแม่ ในขณะที่ความเป็นแม่มีแต่คนรักและชื่นชม

ฟังจากเพ่ือนแม่เล่า พ่อกับแม่รักกัน แต่พ่อเจ้าชู้ ท่ีเรารับรู้มาคือเขาถูก

บังคับใหเ้ลกิกนั เขายังรักกนัแอบสง่จดหมายใหก้นัอยู ่เวลาพ่อแอบมาเจอยงั

ฝากเงินให้แม่อยู่ แต่แม่จำาใจทุกข์ใจ ต้องฟังผู้ใหญ่ แม่เลยเป็นซึมเศร้าแล้ว

มาถึงขั้นผู้หญิงบ้า เพราะแม่ถูกพี่น้องกดดันเลยเสียสติไป เพื่อนแม่บอกว่า

แม่เป็นบ้าเพราะสิ่งนี้ เราเลยชอบทำางานกับคนเป็นโรคซึมเศร้า เวลาทำางาน

กลุ่มกับผู้ป่วยซึมเศร้าเราจะรู้สึกว่าเราได้กลับไปเชื่อมโยงและดูแลแม่ที่เรา 

ไม่เคยดูแลเลย 
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พ่อเป็นโจทย์ใหญ่ของเรา เราเติบโตมากับความแค้น ได้ยินเรื่องเล่า

พฤติกรรมท่ีไม่ดีของพ่อมากมาย เราเกลียดพ่อ เราไม่มีความทรงจำาเก่ียวกับ

พ่อเลย แม้แต่หน้าก็จำาไม่ได้ พ่อเคยมาหา เราวิ่งหนีสุดชีวิต เราหนีตลอด  

พ่อพยายามเข้าหา แต่ความโกรธความอาฆาตแรงกว่า เราไม่เปิดโอกาสเลย 

มีบางช่วงที่เราอยากเชื่อมโยงกับพ่อแต่ก็จะหาเหตุผลมาต่อต้าน เช่น  

เขาทำาให้แม่เป็นอย่างนี้ เขาทำาให้แม่ตาย เราสะกดจิตตัวเอง ชีวิตฉันต้อง

ลำาบาก ฉันเจออะไรมาบ้างเธอรู้ไหม ความเจ็บปวดทั้งหมดเอาไปให้พ่อเป็น

คนรบัผิดชอบ เมือ่กอ่นเราจะทำาใหพ้อ่มองเราวา่เลวทีส่ดุเพือ่ให้เขาเสยีใจวา่

เธอทำาใหฉ้นัเปน็แบบนี ้ทำาใหเ้ขารูส้กึผดิไดเ้ทา่ไรเรายิง่สะใจ เปน็การแกแ้ค้น 

พอพ่อเสียก็ไม่รู้สึกอะไร

ต่อมาเราคิดว่าเรายกโทษให้พ่อแล้ว แต่ในความฝันก็ยังวิ่งหนีพ่ออยู่  

ความฝนัมนัโกหกตวัเองไมไ่ด ้เลยรูว้า่มนัยงัคา้งคาใจอยู ่ถึงคนในวงการนีจ้ะ 

สอนว่าเธอต้องให้อภัยๆ แต่จริงๆ เรายังไม่ให้อภัยอย่างแท้จริง เราต้องมา

แก้โจทย์กับพ่อตอนพ่อตายแล้ว เริ่มจากใช้วิธีเขียนบันทึกง่ายๆ ทั้งๆ ที่ 

ไม่ชอบเขียน

จุดสำาคัญคือครั้งหนึ่งมีผู้ใหญ่คนหนึ่งพูดบางอย่างที่ทำาให้เราโกรธ 

เขามาก เขาถามว่า “เราอยากตายหรืออยากมีชีวิตอยู่” เขาตามมาดูว่าเรา
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เป็นอย่างไรบ้าง มาเจอเรากำาลังร้องไห้หนักมาก ตะโกนด่าโชคชะตาตัวเอง 

ตำาหนิพ่อที่ทิ้งเราไป ทำาให้เราต้องเจอความทุกข์อะไรบ้างจากคนรอบข้างที่

เลีย้งดเูรามา เขาบอกว่าถ้าหากพ่ออยู่ตรงน้ีก็คงอยากจะบอกในฐานะพ่อ ส่ิงท่ี

พ่ออยากจะบอกเราคือ เขาขอโทษ พอเขาพูดคำาว่าขอโทษเหมือนไฟฟ้าวิ่ง 

ในตัว เราเพิ่งรู้ว่าชีวิตเราต้องการคำาขอโทษมากแค่ไหน และสิ่งที่เราทำาโดย

ไม่รู้ตัวคือทำาสิ่งที่เราเกลียด นั่นคือในชีวิตนี้เราไม่เคยขอโทษใครเลย

...แล้ววนัหนึง่เรากฝ็นัวา่พอ่เดนิเขา้มาหาเรา เราไมไ่ด้วิง่หนพีอ่อกี เรา

มองเหน็แววตาของพอ่ ในความรูส้กึทีม่องพ่อ เราไมไ่ดรู้ส้กึอดึอดั ไมไ่ดอ้ยาก

จะวิ่งหนีเหมือนทุกครั้ง เราจะฝันซ้ำาๆ นานๆ ครั้ง ล่าสุดเราฝันเห็นพ่อมอง

เราแล้วยิ้ม เราเดินเข้าไปใกล้พ่อมากขึ้น รู้สึกอบอุ่น สนิทใจ จึงรู้ว่าเราเกิดมา

เพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องความรักและการให้อภัย
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ผมพบอรทัยโดยสุชาดา อัศวหฤทัยแนะนำาพาเธอมาพบ หลังจบ

เวริก์ชอ็ปครัง้หนึง่ทีผ่มเริม่แนะนำาจติวทิยารูท้นัตวัตนหรอืวอยซไ์ดอะลอ็ก 

ให้กับพนักงานในบริษัทของสุชาดา 

จิตวิทยาสายนี้มุ่งให้ผู้เรียนรู้ตระหนักและรู้ตัวว่า ชีวิตตนเองนั้น

อยู่ใต้อิทธิพลของบุคลิกย่อยๆ หรือตัวตนต่างๆ ในตัวเอง บุคลิกหรือ

ตวัตนทีว่า่กอ่กำาเนิดมาจากการเรยีนรูข้องแตล่ะคนทีจ่ะปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

โลกรอบตวัและสงัคมรอบขา้ง ตวัตนใดทีท่ำาแลว้เปน็ท่ียอมรบัก็เกบ็ไว้เปน็

ตวัตนหลกั เปน็บคุลิกทีเ่ราเขา้ใจวา่ ฉนัเปน็คนอยา่งนี ้ในทางตรงกนัขา้ม

ตวัตนหลกัคอื ตวัตนและบคุลกิยอ่ยๆ อกีไมน่อ้ยทีจ่ำาตอ้งโดนตวัตนหลกั

ปฏิเสธหรือหลงลืมไป เช่น ตัวตนหลักที่เป็นตัวตนจริงจัง เอางานเอาการ 

ก็จะหลงลืมและละทิ้งตัวตนที่รู้สึกผ่อนคลายสบายๆ ไป การตระหนักรู้

ว่าตัวตนใดกำาลังมีบทบาทในชีวิต จะทำาให้มีทางเลือกในชีวิตกว้างข้ึน

อย่างลึกซึ้ง

เมือ่ผมรบัฟงัวา่อรทยัเปน็มะเรง็ แลว้รกัษาหายแตก่ลบัมาเปน็อกี 

ผมกส็ะทอ้นใจ นกึถงึมารดาของผมเองทีเ่ธอไมไ่ด้มโีอกาสเชน่นี ้เธอจาก

ไปด้วยมะเร็งในสมอง หลังจากท่ีพวกเราทราบว่าท่านเป็นโรคน้ีเพียงส่ีเดือน
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ผมถามอรทัยในคำาถามท่ีผมไม่เคยได้ถามมารดาของผมว่า 

อยากจะอยูต่อ่หรอือยากจะไป เปน็คำาถามทีม่าจากพืน้ฐานทางจติวทิยา

พื้นๆ ซึ่งเริ่มเป็นที่ยอมรับกันว่า เราตอกย้ำาบอกกล่าวกับตนเองว่าอะไร 

โอกาสที่เรื่องนั้นๆ จะเกิดเป็นจริงย่อมมีมากกว่า ผมใช้คำาว่า “มีโอกาส

มากกว่า” ไม่ได้ใช้คำาว่า “ต้อง” เป็นตามที่เราปรารถนา

ในทางจิตวิทยารู้ทันตัวตน คำาถามน้ีปลุกตัวตนบางด้านท่ีเธออาจ

จะหลงลืมให้ตืน่ขึ้น ตัวตนที่ว่าคอื ตัวตนที่ต้องการมีชีวิตรอด ตัวตนนี้คือ

หนึ่งในบุคลิกย่อยๆ ที่กอปรขึ้นมาเป็นบุคลิกรวมของอรทัยและของเรา

ทกุคน ตวัตนนีห้ลบัใหลไป หรอืมบีทบาทนอ้ย หากมกีม็โีดยทีเ่จ้าตวัอรทยั

ไมรู้่ตวั และเปน็ไปได้มากว่าตวัตนนีท้ีแ่สนจะเปราะบางนีอ้าจจะไมม่พีืน้ที่

ในตัวของอรทัยเลย หากตัวตนอีกด้านของอรทัยเข้มแข็งและเสียงดัง

ยิ่งกว่า

ด้านตรงกันข้ามกับตัวตนที่ต้องการมีชีวิตคือ ตัวตนนักตำาหนิ 

ตัวตนนี้คอยตอกย้ำาอยู่เสมอหากอรทัยหรือใครก็ตามไม่ได้ทำาตามกติกา

หรือกฎเกณฑ์ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม ตัวตนนี้จะลุกข้ึนมากล่าวโทษ

โจมตีเพื่อให้เจ้าตัวอรทัยลุกขึ้นมากระทำาการ แต่น้ำาหนักของถ้อยคำาของ

นักตำาหนิน้ีรุนแรงราวกับน้ำาหนักของคอนกรีตนับพันตัน อรทัยโดนตัวตนน้ี

กระหน่ำาซ้ำาเตมิตา่งๆ นานามาตลอดชวิีต จนนกัตำาหนิเหน็ว่า มทีางเดยีว

ทีจ่ะปกปอ้งไมใ่ห้อรทยัมชีวีติท่ีจะโดนใครตอ่ใครตอ่วา่ตอ่ไปคอื ใหอ้รทัย
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จบชีวิตลง ตราบใดที่เสียงของนักตำาหนิภายในอรทัยยังไม่ได้ถูกดูแล 

ยากนักที่อรทัยจะมีทางเลือกอื่น

ต่อเมื่ออรทัยได้ยินเสียงของตนเองอีกด้านหนึ่งซึ่งต้องการมีชีวิต

อยู่ อรทัยจึงมีโอกาสที่จะละวางเสียงตำาหนิไว้ แล้วเริ่มมองหาหรือรับฟัง

เสียงของตัวตนอ่ืนๆ และเปิดใจเปิดทางให้ได้เร่ิมดูแลตนเอง และดูแล

อย่างลึกซ้ึงยาวนานพอท่ีจะทำาให้เสียงของนักตำาหนิท่ีหมายปลิดชีวิตอรทัย

แผ่วลงในที่สุด 

การที่เสียงของตัวตนที่ต้องการมีชีวิตกลับมาเป็นท่ีได้ยิน ทำาให้

เสียงท่ีเคยแต่ก่นด่าต่อว่าชีวิตท้ังของตนเองและครอบครัวอาจจะเบาลง 

ด้วยเสียงของชีวิตท่ีแสนจะเปราะบาง หรือสูญสิ้นไปง่ายน้ันได้มีพื้นที่

หรือมีความสำาคัญยิ่งขึ้น

ความเปราะบางหรอืตวัตนทีอ่อ่นไหวจนอาจจะกลายเปน็ออ่นแอ

ในสายตาของคนที่เข้มแข็ง เป็นด้านที่โดนละเลยละทิ้งไปในการเติบโต

ของคนเราเกอืบทกุคน แตจ่ะทำาอยา่งไรได้เลา่ หากชวีติเตบิโตมาโดยโดน

รังแก โดนหมายหัว โดนกีดกัน และที่สำาคัญที่สุดคือโดนทอดทิ้งให้ขาด

ความรัก 

ในวันที่อรทัยเจ็บแค้น เจ็บใจหมายเอาคืนกับคนที่ควรจะมอบ

ความรักให้ อรทัยไม่สามารถเข้าถึงความเปราะบางท่ีสะท้อนความต้องการ

ความรักได้เลย จวบจนวันท่ีอรทัยได้รับคำาขอโทษ แม้นจะไม่ได้มา
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จากปากคำาของคู่กรณีโดยตรง แต่เพียงได้คำาขอโทษที่เกิดจากการสมมุติ 

แต่ถ้อยคำานี้ด่ิงตรงลงไปในใจของอรทัยท่ีกำาลังโหยหา ทำาให้เห็นให้รู้สึก

ถึงความเป็นไปได้ที่อรทัยเองจะได้มีโอกาสยกโทษให้ด้วยตัวเธอเอง 

แต่ถ้อยคำานี้ก็ต้องมาจากความรู้สึกที่รู้สึกผิดและปรารถนาจะขออภัย

อย่างเข้มข้นเสมอกัน 

การช่วยเหลือผู้ป่วยขั้นสุดท้าย ทั้งผู้ที่กำาลังจะจากไปและผู้ที่ต้อง

ทนทุกข์ทรมานของการสูญเสียท่ีกำาลังมาเยือน เป็นบุคลิกอีกด้านหน่ึงของ

อรทัยที่บ่มเพาะขึ้นมา หลังจากตนเองรู้จักก้าวข้ามและสามารถให้อภัย

กับความทุกข์ยากใจแสนสาหัส และนำาพาให้คนอ่ืนได้ก้าวข้ามเช่นกัน และ

ตนเองก็ได้ก้าวถึงความทุกข์ยากของตนที่อาจจะสะสมนอนเนื่องอยู่อีก

ไม่รู้จบ จนการช่วยเหลือนี้คือภารกิจ คือเหตุผลและแรงขับเคลื่อนให้

อรทัยมีชีวิต ชีวิตที่มะเร็งร้ายก็ไม่สามารถเอาจากเธอไปไม่ได้ เพราะเธอ

ได้เยียวยาตนเองไปพร้อมกับเยียวยาคนอ่ืนๆ โดยเธอมอบความรักให้

พวกเขา พร้อมๆ ไปกับความรักที่เธอมีต่อตัวเธอเอง

หรือจะพูดอีกนัยหนึ่งว่า เธอได้ค้นพบของขวัญที่ชีวิตได้มอบให้ 

แต่เป็นของขวัญที่เธอหลงลืมไป จนโรคเนื้อร้ายได้นำาของขวัญนี้กลับมา

ให้เธอ และเธอก็พร้อมที่จะมอบของขวัญนี้ให้กับผู้คนต่อไป

27 มิถุนายน 2559
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อรทัย หรือจิ๋มในวันนี้กับจิ๋มที่ฉันพบเป็นครั้งแรกเมื่อ 9 ปีก่อน 

ดเูหมอืนเปน็คนละคน ฉนัรูส้กึยินดเีมือ่รูว้า่เธอกำาลงัจะออกหนงัสอื และ

รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเมื่อได้รับการร้องขอให้เขียนบทความสั้นๆ ลงใน

หนังสือของเธอ “พี่ดาคือส่วนหนึ่งที่ทำาให้จิ๋มเติบโต จึงอยากให้พี่เขียน” 

ฉันอยากบอกว่า อันที่จริงเราทั้งคู่ต่างเติบโตไปด้วยกันบนความสัมพันธ์

ที่ไม่ธรรมดานี้ 

ฉันรู้จักจิ๋มเมื่อปี 2550 ในเวิร์กช็อปมหกรรมกระบวนกร ครั้งที่ 7 

ซึ่งจัดโดยสถาบันขวัญเมือง ที่เชียงราย หลังจากฟังเรื่องราวที่เธอเล่าใน

วงสนทนา ฉันแอบคิดในใจว่า ถ้ามีคนเอาประวัติของเธอไปสร้างเป็น

ภาพยนตร์ คงเป็นหนังชีวิตที่น่าดู คือ มีหลากหลายอารมณ์ ทั้งโลดโผน

และดราม่า ตัวเอกของเรื่องคงเรียกเสียงหัวเราะได้พอๆ กับน้ำาตาจาก

ผูช้ม และยงัพาใหเ้ราหวนกลบัมาใครค่รวญชีวติของตวัเองไปพรอ้มๆ กนั 

ในช่วงเวลานั้น แม้จะรู้สึกว่าผู้หญิงตัวเล็กๆ คนนี้น่าสนใจ แต่ฉันก็ไม่ได้

นึกอยากเข้าไปพูดคุยกับเธอ นานหลายปีทีเดียวกว่าที่ฉันจะเข้าใจว่า 

เป็นเพราะเราต่างกันคนละขั้ว พลังงานบางอย่างในตัวเธอจึงทั้ง “ดึงดูด” 

และทำาให้ฉันรู้สึก “กลัว”  อย่างไรก็ตาม อะไรบางอย่างทำาให้ฉันบอกเธอ

ไปว่า “ถ้ามีโอกาสมากรุงเทพฯ โทรหาพี่นะ”
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“หมอบอกว่าจิ๋มอาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่ถึงสองปี” เธอบอกฉัน

เมื่อเราพบกันอีกครั้งที่กรุงเทพฯ ฉันบอกไม่ถูกว่ารู้สึกอย่างไร เพราะ

จะว่าไป เราก็ยังไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมากมายนัก แต่พอรู้ว่าเธอต้อง

รอรับผลตรวจเลือดอย่างละเอียด และไม่มีแผนว่าจะทำาอะไรที่ กทม. 

ฉนัจงึตดัสนิใจชวนเธอไปพกัดว้ยกนัทีร่สีอรต์ทีฉ่นักำาลงัจะไปเขา้เวริก์ชอ็ป

ของบริษัท ส่วนหน่ึงเป็นเพราะฉันอยากให้เธอได้พบกับพ่ีสมพล ชัยสิริโรจน์ 

ท่ีในเวลาน้ันเป็นหน่ึงในทีมกระบวนกรท่ีมานำากระบวนการเรียนรู้เก่ียวกับ 

Leadership Dialogue ให้ท่ีบรษิทั ดว้ยความเช่ือว่าพีส่มพลจะมวีธิสีือ่สาร

และรับมือกับสถานการณ์ที่เธอกำาลังเผชิญได้ดีกว่าฉัน และก็เป็นเช่นนั้น

จรงิๆ  เหตกุารณใ์นวันนัน้ทำาใหฉั้นทึง่ในความมหศัจรรยข์องการฟงัอยา่ง

ลึกซึ้ง และได้รู้จักอีกด้านหนึ่งซึ่งแสนจะเปราะบางของผู้หญิงที่ชื่ออรทัย

คนนี้

การได้มารู้จักกับจ๋ิมทำาให้ฉันเช่ืออย่างไร้ข้อกังขาว่า เราไม่สามารถ

ดูแลความรู้สึกเปราะบางของคนตรงหน้าได้ หากเราเข้าไม่ถึงความ

เปราะบางในตัวเอง ความเปราะบางที่ว่านี้มีทั้งความกลัวตาย ความรู้สึก

ไร้คุณค่า ความสิ้นหวัง ขาดที่พึ่ง ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นธรรมชาติที่มี

อยูใ่นมนษุยท์กุคน แตน่อ้ยคนนกัจะรูจ้กักบัมนัอยา่งแทจ้รงิ เธอเคยบอก

กับฉันว่า “มะเร็งคุยกับมะเร็งได้” การเข้าถึงความรู้สึกเปราะบางของคน
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ตรงหน้าทำาให้เธอเข้าถึงความรักและความอ่อนโยนในตัวเอง เมื่อเธอได้

มโีอกาสทำางานกบัผูป้ว่ยระยะสดุทา้ยมากขึน้ ความรักและความออ่นโยน

ในตัวเธอก็ได้รับการบ่มเพาะให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดเธอสามารถ

หันกลับมาดูแลและมอบความรัก ความใส่ใจให้กับความเปราะบางใน

ตัวเองด้วยความอ่อนโยนและความเข้าใจที่ลึกซึ้งอย่างที่น้อยคนนัก

จะทำาได้เช่นเธอ

จิ๋มในวันนี้ต่างจากจ๋ิมในวันวานเมื่อเก้าปีก่อนที่ฉันพบครั้งแรก 

ตรงที่ฉันเห็นว่าเธอเข้าถึงคุณค่าและความหมายของการมีชีวิตอยู่ และ

พร้อมจะเป็นตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนอีกมากมายที่ประสบ

ชะตากรรมใกลเ้คยีงกบัเธอ ดงัทีเ่ธอมกัจะเขยีนหรอืพดูเสมอๆ วา่ สำาหรบั

เธอแล้ว “มะเร็งคือเพื่อน คือของขวัญ” และสำาหรับฉัน เธอคือ “ความ

เปราะบางที่งดงาม” และ “ความเข้มแข็งแบบนักรบที่น่าชื่นชม”
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งานความตายเปน็งานแห่งอนาคต คนในครอบครัวคณุไมม่ใีครหรอก 

ที่จะไม่มีชะตากรรมอย่างนี้ เวลาคนมาเยินยอว่าเราเป็นนางฟ้า เรารู้ตัวเอง

วา่จรงิๆ แลว้เราทำาเพือ่ตวัเองทัง้นัน้ ไม่ได้ทำาเพือ่ใคร เราทำาเพือ่อนาคตของ

ตัวเอง ความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจออยู่แล้ว เวลาไปชวนคนทำาก็บอกว่า

นีเ่ราทำาเพือ่อนาคตของเราเอง คณุคดิวา่คณุจะไมแ่กไ่มเ่จบ็ไมต่ายหรอกหรอื 

มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเรา เราทำางานกับอนาคตของตัวเอง พอถึงเวลา 

เราไม่รู้ว่าคนอื่นจะติดธุระหรือนำาพาเราได้มั้ย ไม่ต้องเอาพระมา ไม่ต้องเปิด

บทสวดมนต์ให้เราก็ได้ เรารู้ว่าเราต้องการอะไร 

เราว่าความตายก็สำาคัญพอๆ กับการมีชีวิตอยู่นั่นแหละ ความตาย

เป็นผลจากการกระทำาวันน้ี ถ้าเราทำาให้มันดี ถึงเวลาตายก็จะไม่กลัว คนท่ีกลัว

คือไม่แน่ใจ ไม่มั่นใจ เราทำาสิ่งที่ดีที่สุดในปัจจุบันเพื่อที่เราจะไม่ต้องเสียดาย

และเสียใจเมื่อใครคนหนึ่งจากเราไป
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เร่ิมต้นมิตรภาพ เธอกลายมาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต เราจะเป็น

เพ่ือนกัน ฉันจะไม่ทำาร้ายเธอ และเธอก็ไม่ทำาร้ายฉัน เราร่วมทุกข์ร่วมสุข

ตลอด 24 ช่ัวโมง การกระทำาของอีกฝ่ายไม่ว่าจะร้ายหรือดีต่างส่งผล

กระทบถึงกันอย่างต่อเนื่อง ฉันฝึกภาวนาตอนก่อนนอนและตอนเช้า 

ทำาให้เราได้อยู่กันเพียงลำาพังสองคน สื่อสารกันได้จริง คุยกันได้ ยิ่งช่วง

ไหนคิดแต่ในทางที่ดี เบิกบานแจ่มใส ตื่นมาจะสดชื่น ร่าเริง เขาก็เหมือน

จะมีความสุขไปด้วย ไม่มีอาการของโรคเลย

แม้จะมีช่วงเวลาแห่งความสุข แต่ก็มีช่วงเวลาแย่ๆ ที่เราไม่เข้าใจ

และขดัใจกนั ตกลงกนัไมไ่ด ้สาเหตก็ุมาจากฉนัเอง เวลามกีารเปลีย่นแปลง

เกิดขึ้นไม่ว่าจะร้ายหรือดี ต่างส่งผลกระทบถึงอีกฝ่ายอย่างหลีกเล่ียง

ไม่ได้ ก่อนหน้านี้เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยทางกายต่างๆ ขึ้น เช่น ปวดหัว 

เจบ็หน้าอก หายใจไมอ่อก ฉนักจ็ะรูส้กึไมไ่วใ้จเขา โดยลมืนกึถงึธรรมชาติ

ของการดำาเนินไปของโรค ความคิดแว้บแรกเข้ามา ฉันควรจะเสี่ยงไปให้

เคมีบำาบัด เอาเธอออกไปให้พ้นเสียทีดีไหม พอคิดอย่างนั้น จิตใต้สำานึก

ของฉันจะออกมาในทางลบ ทำาให้รู้สึกวิตกกังวล รู้สึกไม่ดี เครียด 

นอนไม่หลับ อาการของตัวเองจึงแย่ลงไปอีก
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ทกุวนันีฉ้นัใชว้ธิพีดูคยุกบัเสยีงภายใน บอกเขาวา่วนันีป้วดเกนิไป

แล้วนะ อย่าโตเกินไป ถ้าปวดไปกว่านี้ ใครจะปักเสื้อสวยๆ ทำาอาหาร

อร่อยๆ ให้เธอ... ฉันปรารถนาจะดูแลผู้คน โดยเฉพาะผู้ป่วยในวาระ

สดุทา้ยของชวีติ ทำาใหเ้ขามคีวามสขุอยา่งทีเ่รามใีนวนันียั้งไงละ่... อาการ

ต่างๆ ก็จะดีขึ้นและหายไป

ฉันต้ังใจปฏิบัติ เปลี่ยนแปลงตนเอง ทำาให้ทุกวันเป็นวันแห่ง

ความสุข และเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนผู้ป่วยมะเร็ง หรือโรคเรื้อรังอื่นๆ 

เพื่อให้เราอยู่ร่วมกันกับโรคของเราแบบไม่ทุกข์ทรมาน และตอนนี้เพื่อน

ของฉันก็แสดงให้เห็นว่าเขารับรู้และปรารถนาจะสื่อความรู้สึกถึงกันได้

จริงๆ เขาไม่โตขึ้น ไม่กินพื้นที่ นี่อาจจะเป็นสัญญาที่เป็นกำาลังใจให้ต่อสู้ 

ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน

ขอบคุณเพื่อนคนนี้ท่ีคอยตักเตือนและเปลี่ยนชีวิตให้พบกับ

ความดีงาม และทำาให้เรารู้จักตัวตนที่เป็นเรา บางครั้งเราก็เบียดเบียน

ร่างกายมากเกินไป มีผลอย่างไรก็ต้องกลับมารู้สึกตัว กลับมามองตัวเอง 

กลายเป็นว่าทุกวันนี้ฉันต้องทะนุถนอมแม้กระทั่งลมหายใจเข้าและออก 

คอยติดตามดูแลทุกขณะว่าเป็นไปอย่างไร ต้องประคองส่วนอื่นๆ ของ

กายและใจ ให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน
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เมื่อเราเริ่มมองเห็นโลกภายในตัวเอง ความรู้สึกเป็นมิตรก็เกิดขึ้น

ทั้งต่อตัวเองและทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว ถ้าใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย 

เราก็จะมีความสุขอย่างง่ายๆ ได้มากขึ้น แม้กระทั่งในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ 

อาทิ ยิ้มแย้มกับคนแปลกหน้า บอกทางแก่นักท่องเที่ยว ฟังความทุกข์

ของผู้คนท่ีต้องการระบายเป็นคำาพูด ฉันว่าการมีจิตใจที่ดีช่วยเยียวยา

รักษาโรคได้ หมอที่เก่งท่ีสุดคือตัวเราเอง แต่ก่อนที่เราจะเป็นหมอที่เก่ง 

เราต้องรู้จักตัวเองก่อน ปาฏิหาริย์กำาลังจะเกิดกับฉัน...
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แม้เธอจะดูแลผู้ป่วยมานับร้อยราย มีความประทับใจและได้เรียนรู้

กรณีต่างๆ ในแง่มุมที่หลากหลายและมีคุณค่าทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น แต่ด้วย

ภารกิจท่ีรัดตัว เรื่องราวต่างๆ จึงถูกบันทึกไว้ในความทรงจำามากกว่าผ่าน 

ตัวอักษร ถึงกระนั้นเมื่อพอมีเวลาอยู่บ้าง เธอจะเขียนบันทึกเกี่ยวกับกรณี

ต่างๆ เผยแพร่ในเฟซบุ๊กส่วนตัว “อรทัย ชะฟู” และเว็บบล็อกสปอตท่ีชื่อ 

“ฤดูกาลแห่งชีวิต” 

ด้วยอยากถ่ายทอดให้ผู้คนได้เห็นและเรียนรู้กระบวนการดูแลผู้ป่วย 

อันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทั้งทางด้านกายและจิตใจ ในบันทึกเธอจึงเผยทั้ง 

ความรูส้กึนกึคดิและสิง่ทีป่รากฏตรงหนา้ทัง้ของตวัเอง ผู้ปว่ย และญาตผิูป้ว่ย 

ทำาให้ผู้อ่านเห็นภาพและรับรู้ความรู้สึกได้ราวกับอยู่ในเหตุการณ์ ขณะเดียวกนั

ความเป็นศิลปินที่มีอยู่ในตัวเธอก็ทำาให้เรื่องราวเหล่านี้น่าติดตามยิ่งนัก
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แสงหล้าอายุสี่สิบ เป็นคนเชียงตุง ประเทศพม่า เข้ามาทำางานใน

จงัหวดัเชยีงรายเมือ่ประมาณสบิกว่าปกีอ่น ตอนแรกๆ กเ็ปน็คนงานกอ่สรา้ง

และเร่ิมขยับมาเป็นแม่บ้านให้กับเจ้าของร้านอะไหล่รถยนต์ในเชียงราย เช้าวัน

ปลายเดอืน พีเ่จ ้เจา้ของกจิการ โทรมาขอคำาปรกึษาเกีย่วกบัแมบ่า้น ซึง่กค็อื

แสงหล้า ว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ตอนน้ีอยู่โรงพยาบาล อาการมีแต่ทรุดลง 

แสงหล้าอยากกลับเชียงตุง แต่สภาพร่างกายไม่เอื้ออำานวย เช้านี้ฉันก็เลยไป

เยี่ยมแสงหล้ากับพี่เจ้

“แสงหล้าจำาจิ๋มได้ไหม ที่ขายอาหารเจ” แสงหล้าพยักหน้า ฉันจับมือ

แสงหล้าและใช้รอยยิ้มส่งกำาลังใจ

“ถ้าหากรองจากเชียงตุง แสงหล้าอยากไปไหน”

แสงหล้าตอบแบบไม่ต้องรอ “บ้านพัก” แล้วแสงหล้าก็หลับตาลง 

ปล่อยให้น้ำาตาไหล ไม่อาจคาดเดาได้ว่าเธอคิดอะไรต่อ อาจเป็นความหวังท่ี

ช่างไกลความจริงเสียเหลือเกนิ

ฉันชวนพี่เจ้ออกมาคุยนอกห้องผู้ป่วย “พี่เจ้คิดอย่างไรกับความ

ตอ้งการของแสงหลา้คะ” “พีข่อคยุกบัเฮยีกอ่นนะ” พีเ่จ้เดนิออกไปคยุโทรศพัท์
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เป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันกับความเชื่อดั้งเดิมที่ว่า การให้คนที่ไม่ใช่

ญาติมาเสียชีวิตภายในบ้าน ซินแสบางคนจะบอกว่าไม่เป็นสิริมงคล ยิ่งคน

ทำาธุรกิจบางคนจะยิ่งเชื่อในเคล็ด โชคลาง บ้านพักที่แสงหล้าพูดถึงก็คือ 

บา้นของคนงานทีอ่ยูภ่ายในบรเิวณบา้นหลงัใหญข่องพีเ่จ ้“จิม๋ เดีย๋วพีท่ำาเรือ่ง

เอาแสงหล้าออกจากโรงพยาบาลนะ แต่ว่าช่วงนี้ จิ๋มต้องอยู่กับพี่นะ”

แสงหล้ามีท่าทีผ่อนคลายลงเม่ือมาถึงบ้านพักอันคุ้นเคย มะหน่อ อาโส่ย 

คนงานบา้นพีเ่จก้ลุกีจุออาสา และวา่จะผลดัเวรกนัมาชว่ยดแูล ทัง้สองคนนัง่

คุกเข่า จับมือแสงหล้า และพูดทั้งน้ำาตานองหน้าว่า โชคดีที่มีนายจ้างใจบุญ 

และพูดขอบคุณ ชื่นชมนายจ้างแทนแสงหล้ากันยกใหญ่

สามทุ่มครึ่งคืนนั้น ฉันทำากรวยดอกไม้ มีธูป เทียน ข้าวสาร แล้วเดิน

ไปเด็ดดอกกุหลาบสีขาวที่หน้าบ้าน และนำาของทั้งหมดใส่ในกรวยใบตองที่

ทำาขึ้น เดินไปยังบ้านพักของแสงหล้า

“แสงหล้า...ขอให้นึกถึงสีเขียว สีเขียวท่ีสนามหญ้าหน้าบ้านนะ”  

ฉันเข้าไปกระซิบที่ข้างหูและจับมือเธอ “นึกถึงความรู้สึกตอนยืนรดน้ำาต้นไม้ 

แสงหล้าได้เห็นต้นไม้ที่ตนเองเป็นผู้ปลูก ต้นไม้เหล่านั้นเติบโตงอกงามเป็น 

ตน้กหุลาบทีก่ำาลงัออกดอกสวยงาม กำาลงัเบง่บานอยา่งชา้ๆ จนบานเตม็ที.่..

แล้วพอถึงเวลา กุหลาบดอกงามนั้นก็ร่วงโรย”

เสียงโอดครวญแสดงความเจ็บปวดลดลง และเงียบในที่สุด เป็นเสียง

ลมหายใจที่ตื้นและแผ่วเบาลง สักพักก็มีเสียงพึมพำาออกมาเป็นภาษาพม่า 
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มะหน่อแปลให้ฟังว่า แสงหล้าพูดว่า “บ้าน ต้นมะปราง ขนุน พุทรา พ่ีชาย 

น้องสาว พ่อแม่ กินข้าว” แล้วเสียงพึมพำาก็เงียบลงอีกครั้ง

ฉันนำากรวยดอกไม้ที่เตรียมมาใส่ในมือของแสงหล้า แล้วจับมือเธอ

พนมไว้ที่หน้าอก สวดมนต์ และขอให้คนในห้องช่วยสวดด้วย ขออโหสิกรรม

ทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง เพ่ือนร่วมงาน เสียงลมหายใจดังแรงเฮือกสุดท้ายเป็น

เสมือนสัญญาณกล่าวคำาอำาลาของแสงหล้า..พร้อมกับเสียงโฮของเพื่อนๆ 

และเสียงที่ดังแทรกขึ้นมาว่า “เพิ่งเคยเห็นคนกำาลังตายแล้วยิ้ม”

ฉันก็งงกับตัวเองเหมือนกันว่านึกคำาพูดที่พูดกับแสงหล้าน้ีได้อย่างไร 

ราวกับมีคนมาบอกบท มากระซิบอยู่ที่ข้างหู เริ่มต้นตั้งแต่เรื่องกรวยดอกไม้ 

เรื่องบางอย่างก็ยากที่จะอธิบาย
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แบงก์กำาพรา้แมต่ัง้แตช่ัน้มธัยมสาม หลงัจากนัน้ผูเ้ปน็พอ่กด็แูลเขามา

โดยตลอด เขาเป็นเด็กขยัน ทำางานประจำาและขายของเพื่อหารายได้พิเศษที่

ตลาดไนทใ์นวันเสารอ์าทติย์ เขาเพิง่รบัปรญิญาและมเีงนิมากพอทีจ่ะพาพอ่

ไปนั่งเครื่องบินและไปเที่ยวทะเล แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไป เพราะป่วยเป็นมะเร็ง

ต่อมน้ำาเหลือง และต้องนำาเงินเก็บมารักษาตัวเอง

ก่อนหน้านี้เรากับแบงก์ได้คุยกันและเลือกวิธีการรักษาไว้หมดแล้วว่า

จะไม่ยื้อชีวิต เขาพร้อมจะไป ไม่ขอเจาะคอ หรือใส่เครื่องช่วยหายใจ พอถึง

เวลาจริงๆ พอหมอถามว่าจะเอาอย่างไร พ่อไม่รู้จะทำาอย่างไร พ่อตัดสินใจ

ให้หมอใส่ท่อช่วยหายใจ พอใส่ไปสักพักเจ้าตัวไม่ยินยอม พยายามดึงออก  

ก็เลยต้องมัด พอพ่อเห็นภาพลูกถูกมัดก็รู้สึกเจ็บปวด เลยโทรมาหาเราว่า 

พ่อทำาอย่างนี้ไปแล้ว 

เราไม่ได้ตำาหนิพ่อเขาเลย มันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำาบากจริงๆ  

เราบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้ว มันทำาอะไรไม่ได้แล้ว ตอนนั้นเราบอกให้เขาไปคุย

กับหมออีกรอบหนึ่ง พ่อตัดสินใจถอดเครื่องแล้วเอาลูกกลับไปตายที่บ้าน  
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แตแ่ฟนของผูป่้วยทีร่กักนัมากไปประชมุตา่งจงัหวดัจะมาถงึตอนเยน็และโทร

มาบอกว่าให้รอเขาด้วยนะ อย่าเพิ่งไป

พอแฟนโทรมาเล่าให้เราฟัง เรารีบบอกแฟนเขาว่าเปล่ียนใหม่นะ  

โทรไปหาแบงก์ใหม่ บอกว่าไม่ต้องรอนะ ถ้าแบงก์รอเขาจะไปอย่างทรมาน  

ให้เขาเลือกเอง เขาพร้อมจะไปเมื่อไหร่ก็ไป สักพักแฟนเขาก็โทรมาบอกว่า 

พอบอกอย่างนั้น แบงก์ก็สิ้นลมไปเลย

ในภาวะที่ญาติโศกเศร้าไม่พร้อมที่จะสูญเสีย ไม่อยากให้เขาไป และ

บอกให้อดทนอยู่เพื่อรอคนนี้คนนั้น จากประสบการณ์ของเรา ผู้ป่วยจะ

พยายามเพื่อให้คนคนนี้เตรียมใจ ส่วนเขาจะอยู่ในภาวะทุกข์ทรมานมาก

ลา่สดุอาจารยท์า่นหนึง่ทีท่ำางานดา้นจติวทิยาเปน็มะเรง็และใสเ่ครือ่ง

ช่วยหายใจ มีคนโทรมาถามเราว่าจะคุยกับผู้ป่วยอย่างไร เราก็บอกว่าเขาคง

ห่วงเรื่องภรรยากับลูก ก็ต้องแนะนำาให้ภรรยาบอกเขาว่า ถ้าเขาพร้อมจะไป

ก็ไป ไม่ต้องเป็นห่วง
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เช้าวันอาทิตย์ ญาติของเพื่อนโทรมาพูดคุยขอคำาแนะนำาในการ 

ตัดสินใจ 

“น้องเพิ่งรู้ว่าเป็นมะเร็งเต้านม และตอนนี้ท้องได้ 5 เดือน หมอบอก

ว่าต้องเลือก น้องอยากเอาลูกไว้มีแต่คนไม่เห็นด้วย”

และเสียงร้องไห้ก็ตามมาสักพักใหญ่ๆ

บางทีการที่น้องได้ร้องไห้ออกมา ปลดปล่อยความวิตกกังวลและ 

ความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้ ก็ช่วยผ่อนคลาย และได้ใคร่ครวญความรู้สึกตัวเอง 

ฉันบอกน้องไปว่า “ไม่ว่าน้องจะเลือกวิธีไหนก็ดีทั้งนั้นแหละ บางครั้ง

เราอาจไม่จำาเป็นต้องเลือกทางที่ดีที่สุด แต่สามารถทำาชีวิตวันนี้ให้ดีและมี

ความสุขได้”

“พี่จิ๋มรู้สึกยังไงเมื่อรู้ว่าเป็นมะเร็ง” น้องถาม

“เข้าใจเลยว่าอาการอัมพาตเป็นยังไง และช่วงระหว่างการดูแลรักษา 

กจ็ะเกดิสงครามชกัคะเยอ่ระหวา่งความรูส้กึมหีวงักับสิน้หวงั วนัหนึง่อาจรูสึ้ก

ว่าเราอาจจะหาย ในขณะวันต่อมาเราอาจจะรู้สึกหดหู่ เศร้า ด้วยความรู้สึก

ว่าฉันเข้าใจผิดหรือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ความสุขเป็นเรื่องที่เรารักษาไว้ได้
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ยากมาก พอหาหนทางออกให้ตัวเองไม่ได้ เราจะคิดถึงความเป็นไปได้ต่างๆ 

นานา ช่วงนี้จะเป็นช่วงเสียตังค์กับอาหารเสริมและยาวิเศษรักษาได้ทุกโรค 

แถมยังเผลอทำาพิธีทางไสยศาสตร์มากมายไปหมด แต่พี่มีความเชื่อเป็นพลัง

ผลักดันชีวิต เชื่อในทางที่เราเลือกก่อน และฟังเสียงภูมิปัญญาในหัวใจเรา”

ความหมายของการมีชีวิตอยู่คืออะไร? 

เงียบสักพัก แล้วน้องก็ขอบคุณ และบอกว่าจะตัดสินใจภายใน 

อาทิตย์นี้ แล้วจะส่งข่าวบอกในการตัดสินใจของเธอ

การดูแลตัวเองด้วยความเข้าใจและดูแลผู้อื่นด้วยความรักเป็นอีก 

คำาตอบหนึ่งในการมีชีวิตอยู่ของฉันในขณะนี้

ตุ๊กตาเด็กผู้ชายสะพายย่ามขณะกำาลังก้าวขาเดินเป็นตัวโปรดที่ฉัน

ชอบมอง รู้สึกว่าชีวิตต้องก้าวต่อไป บางครั้งที่ผิดหวังหรือรู้ตัวว่าชีวิตไม่เป็น

ไปอย่างท่ีคิด เรามักจะป้องกันตัวเองไม่ให้เจ็บปวดด้วยการหนีหน้าไปทาง 

อื่นๆ และไม่ยอมเผชิญกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า 

ก็คงเหมือนกับการไม่ยอมข้ามแอ่งน้ำาเพราะกลัวเปียกแต่เลือกเลี่ยง

ที่จะเดินอ้อมไปทางที่ไกลขึ้น แท้จริงแล้วนี้คือวิธีการใช้ชีวิตของคนขี้ขลาด 

ที่ก้าวไปข้างหน้าต่างหาก

ทุกสิ่งดำาเนินต่อไป ชีวิตไม่ได้อยู่ข้างหลัง กลับมาดูแลสุขภาพที่เหลือ

และก้าวต่อไป 
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เมือ่วนัทีช่วิีตเดนิมาถงึจดุเปลีย่นจนบางครัง้เราไมไ่ดต้ระเตรยีมหวัใจ

ความทุกข์ ความสุข ไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อใด

จะยอมรับความจริงได้แค่ไหน

อยู่ที่เรียนรู้ ยอมรับตามความคิด มีสติให้ทัน

และเป็นกำาลังใจให้ทุกคนก้าวเดินสู่ “ฤดูกาลชีวิต”

จาก “ฤดูกาลแห่งชีวิต”
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เร่ิมฤดูกาลความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับป้าหลิมเม่ือเกือบ 2 ปีท่ีผ่านมา  

ฉันสนุกกับการขายอาหารอยู่หน้าร้าน แล้ววันหนึ่งก็มีกลุ่มหญิงวัยกลางคน

ประมาณสัก 4-5 คนมากินอาหาร แต่ละคนดูสาละวน ประคบประหงม ดูแล

ผูห้ญงิในกลุม่คนหนึง่ทีดู่เพลยีๆ อดิโรย แตใ่บหนา้หงุดหงดิ รำาคาญ อารมณ์

เสียกับเพื่อนๆ ในกลุ่ม

ฉันได้ยินแกพูดเสียงดังว่าขึ้นว่า “จะไม่กินอะไรในร้านนี้และจะไม่กิน

อะไรเลย”

ดูแกโกรธ ท้อแท้ สับสน หดหู่ปนเปกันเหมือนแกงโฮ๊ะท่ีขายเลย (ฉันคิด

ในใจ)

แล้วเพ่ือนแกคนหน่ึงก็เดินมาขอโทษแทน “แกไม่สบายน่ะ ขอโทษจริงๆ 

นะหนู”

แลว้ฉนักเ็กดิความรูส้กึแวบ่มาวา่อยากจะเขา้ไปคยุกบัแก กเ็ลยทำาตาม

ความรู้สึกของตัวเองโดยไม่รู้เลยว่าแกป่วยเป็นอะไร

ฉันพูดออกไปว่า “หนูเป็นมะเร็งปอด ปีนี้เจ็ดปีแล้ว” 

แกนิ่งและมองหน้า ถามกลับมาว่า “ดูแลตัวเองยังไง” 
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“เริม่ตน้ใหมค่ะ่ ดแูลตวัเอง ขอใหเ้ชือ่กอ่นวา่เราจะมชีวีติอยูต่อ่ไปได้”  

พูดเสร็จฉันก็เดินไปขายอาหารต่อ

ทัง้ทีป่กตแิลว้ฉนัไมค่อ่ยใหล้กูคา้หรอืใครรูว้า่ปว่ยเปน็มะเรง็ แตค่วาม

รูส้กึท่ีฉนัเหน็ปา้คนนีแ้ล้ว มะเรง็กบัมะเรง็เหมอืนอยากจะสือ่สารกนั ตอนฉนั

กลับมาขายอาหารก็เห็นป้ามองตามมาที่ฉัน ดูคิดมากอยู่เหมือนกัน...

ประมาณหนึง่เดือนถดัมา แกกลบัมาท่ีรา้น ฉนัจำาแกไม่ไดใ้นตอนแรก  

ป้าเดินมาคุย กระฉับกระเฉง ต่างกันกับครั้งแรกที่เจอ เห็นเพื่อนๆ แทบจะ

อุ้มแกเดินด้วยซ้ำา

“เลือกกับข้าวที่หนูคิดว่าป้าทานได้ให้ป้าหน่อย อีก 3-4 วันป้าจะไป

ให้คีโมที่เชียงใหม่” แกเปลี่ยนไป ใบหน้าแกมีรอยยิ้ม มีความหวัง 

เกือบจะทุกครั้งที่แกไปให้คีโม แกจะแวะมาหาฉัน พูดคุยเล่าเรื่องราว

ต่างๆ ให้ฟัง เพื่อนๆ ที่รักแกและญาติๆ ผู้หวังดี ห้าม!! ไม่เห็นด้วยที่แกยัง

ไปสอนหนังสือเด็กๆ อยู่

เออ! ลืมบอกไปว่าแกเป็นครู เคยได้รับรางวัลครูดีเด่นของอำาเภอ

แม่สรวย แกบอกว่าน่าเบื่อจะตาย ให้นั่งๆ นอนๆ อยู่บ้าน

ฉันอยู่ฝ่ายสนับสนุนให้แกได้ไปสอนหนังสือ บอกแกว่า “ป้าไม่ต้อง

สอนก็ได้ ไปนั่งดูเด็ก พูดคุยกับผู้ปกครอง เพื่อนๆ ครูของป้าก็ได้ เขาก็คงจะ

เข้าใจป้านะ” 
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แล้วแกก็มีความสุขจริงๆ กับการท่ีไปสอนหนังสือแทนการน่ังๆ นอนๆ 

ดูวิดีโออยู่กับบ้าน เหนื่อยแกก็พัก เด็กๆ ที่แกสอนอยู่ชั้น ป.2 ก่อนหน้านี้ดื้อ

และซุกซนมาก ตอนสอนแกว่าต้องแหกปากตะโกนแข่งกับเสียงเด็ก แต่ตอน

ปา้ปว่ย เดก็ๆ เชือ่ฟัง ตัง้ใจ และคอยสงัเกตดคูรวูา่จะลบกระดานไหม ตอ้งการ

อะไร เดี๋ยวพวกหนูจะทำาให้ ปวดเมื่อยที่ไหนรึเปล่า เด็กๆ พากันกรูเข้ามา

ช่วยบีบนวดด้วยมือน้อยๆ ที่ทรงพลัง

ตอนเช้าๆ ผู้ปกครองมาส่งเด็ก ก็จะหิ้วผักผลไม้ท่ีปลูกไว้เอามาฝาก

คุณครู เป็นสายใยแห่งมิตรภาพที่เบ่งบาน

ฉันกับป้าหลิมก็สนิทสนมกัน เราไว้วางใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ของกันและกัน เมื่อฉันเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าที่เบิกบานมีชีวิตชีวาของป้า  

ฉันก็มีความสุขขึ้นมาได้อีก

ป้าเลือกเองที่จะเผชิญ ยอมรับ รับผิดชอบ ดูแลตัวเองเรื่องอาหาร

การกนิ ออกกำาลังกาย ปรับความเช่ือ ปล่อยวางความรู้สึกขัดแย้ง และอารมณ์

ท่ีเกร้ียวกราด

ป้าได้สัมผัส “ฤดูกาลของชีวิต” ดำารงอยู่ ผ่านพ้นแต่ละฤดู 

สิ่งสำาคัญเราต้องบ่มเพาะ หล่อเลี้ยงดูแลจิตวิญญาณ ปรับสมดุล

ภายใน เพราะชีวิตจะมีความสุขหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของเราเอง ใครก็

มาทำาให้เราไม่ได้ถ้าเราไม่มองมันใหม่อย่างมีความสุข 
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เมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกสิ้นหวัง หดหู่ ขอให้เรียกพลังกลับคืนมา นึกถึง

คนท่ีห่วงใยเรา รักเราแบบไม่มีเงื่อนไข และสิ่งที่เราอยากจะทำาให้สำาเร็จ  

ความทรงจำาทีเ่คยทำาใหเ้รายิม้ในการผา่นพน้วยัทีส่วยงาม แตต่อ้งระวงัไม่ให้

ความสวยงามของอดีตมาบั่นทอนชีวิตปัจจุบันให้หม่นหมอง

บางครัง้เรากไ็ปจมปลกัอยูก่บัปญัหา กล่าวโทษใครสกัคน กเ็ทา่กบัวา่

เราได้ยกอำานาจให้กับเขา อย่าโทษอดีตที่เรากลับไปแก้ไขไม่ได้ และโทษ 

ความกลัวในอนาคตท่ีเราก็ยังไม่รู้ การเรียกร้องความสมบูรณ์แบบจากผู้คน

ใกล้ชิดและตัวเราเองทำาให้เราตกอยู่ในความทุกข์

ทกุขณะจติทีม่ชีวีติอยู ่ลองเปดิคลืน่รบัฟงัเสยีงภมูปิญัญาจากภายใน

ของเราเอง อะไรที่เป็นความสุขในชีวิตอย่างแท้จริง “ฉันอยากจะทำาอะไร”

การมีชีวิตที่ยืนยาวไม่ได้หมายความว่ามีความสุขเสมอไป

เฉลิมฉลองชีวิตทุกๆ วินาทีนะคะ
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ตื่นเช้าตั้งใจจะกลับเชียงราย เสียงโทรศัพท์ดังในขณะบิดขี้เกียจอยู่ 

บนเตียง 

“น้าคะ... อยู่ไหน มาดูแม่หนูหน่อย แม่หนูบอกให้โทรหาน้า” เสียงพูด

ร้อนรน 

“เป็นทางที่ให้เลือกอีกแล้ว” คิดในใจ แต่ปากไวตอบไป “ได้ค่ะ เดี๋ยว

น้าไป ให้คนมารับก็แล้วกัน”

ไปถึงหน้าบ้านสิ่งท่ีเห็นทำาให้เกิดความหงุดหงิด... เห็นความชุลมุน

หา้มทพัเพือ่ไมใ่หเ้กดิการใชก้ำาลงั เสยีงตะโกนดว้ยโทสะทีต่า่งฝา่ยตา่งกบ็อก

อธิบายว่าใครผิดในสิ่งที่ผ่านๆ มา 

ฉันได้สติเม่ือลูกสาววัยสิบส่ีปีของพิมท่ีป่วยเป็นมะเร็งว่ิงมากอด พูดเสียง

สั่นตัวสั่น ร้องไห้ “ช่วยแม่หนูด้วย” 

ความสงบนิ่งค่อยๆ บังเกิดในใจ...หากเราเจ็บปวดเป็นทุกข์ เรามัก

แสดงความรุนแรงผ่านการกระทำาและคำาพูดให้คนอ่ืนเป็นทุกข์เช่นเดียวกับเรา 

ภาพที่เห็นสะท้อนประโยคนี้ในใจฉัน

“ขอโทษนะคะ ขอเวลาหนึง่นาท.ี.. เวลานีอ้าจเปน็ช่วงสดุท้ายทีพ่มิจะ

มีลมหายใจอยู่กับเรา จะเสียโอกาสเวลาที่มีค่าน้ีให้ผ่านไปโดยที่ไม่ได้แสดง
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ความรัก บอกความรู้สึกที่มีต่อกัน ลองถามใจตัวเองดูว่าลึกๆ แล้วแต่ละคน

มีอะไรที่คั่งค้างในใจกับพิมหรือเปล่า? เลือกโอกาสเอาเองนะคะ หากใจยัง

เกลียดชังต่อกัน ผลักไสความรู้สึกผิดอย่างท่ีเป็นอยู่ พลังงานน้ีจะทำาให้พิม 

จากไปอย่างทุกข์ทรมาน” ฉันพูด

แม่ของพิม พ่อของพิม อดีตสามีของพิม แต่ละคนต่างมองเมินหน้ากัน 

แต่ลดท่าที แวววตาที่ดุดันต่อกัน

“เกศเจา้หอมลอยลม ทดัเอือ้งชวนชม เกบ็ไวบ้ชูา” เสยีงเพลงเปดิคลอ

เบาๆ ให้พิมฟัง ซึ่งเป็นเพลงแห่งความทรงจำา มีความหมายระหว่างพิมและ

ลูก ครั้งหนึ่งลูกสาวได้รำาแสดงเพลงบายศรีสู่ขวัญในวันแม่ เป็นครั้งแรกที่พิม

ไปทันดูการแสดงของลูก หลายครั้งที่ผ่านมาพิมไม่ไป และไปไม่ทัน เหตุผลที่

มักพูดกับลูกคือ “แม่งานเยอะ ยุ่งมาก ไม่ได้มา”

พิมจะโทรมาเล่าถึงความน้อยใจ ความกังวลเร่ืองลูก ลูกเป็นเด็กเรียนดี  

เม่ือก่อนเป็นเด็กร่าเริง พูดเก่ง แต่มาช่วงหลังไม่ค่อยพูด มีโลกส่วนตัวสูง  

ตอนเลิกกับสามี พิมเอาลูกมาอยู่โรงเรียนประจำาชื่อดังในจังหวัด ที่สำาคัญ

ตอนป่วยเป็นมะเร็ง พิมไม่ได้บอกให้ลูกสาวรู้ มีความกลัวสารพัด

“หนมูวัแตใ่ชช้วีติตามความคาดหวงัของคนอืน่จนไมเ่ปน็ตวัของตวัเอง 

ชีวิตถูกหล่อหลอมด้วยการแข่งขัน ให้ซึมซับทุกอณูของชีวิต แพ้ชนะ วิพากษ์

วิจารณ์กัน ทำางานหนักเพื่อให้ได้ผลตอบแทน ตำาแหน่ง หน้าที่การงานเพื่อ

ความม่ังค่ังทางสังคม ให้เวลากับความสำาเร็จมากไปจนไม่มีเวลาอยู่กับคนรัก 
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ครอบครัว เป็นที่มาของครอบครัวแตกแยกและความป่วยไข้” เป็นคำาตอบ

จากการตั้งคำาถามกับพิมตอนคุยกันครั้งแรกว่า “ความป่วยไข้นี้มีความหมาย

กับเราอย่างไร” 

ผา่นไปสามเดอืนพมิคน้เจอคำาตอบดว้ยตวัเธอเอง ค่อยๆ ปรับตวัเอง 

ทำาได้บ้างไม่ได้บ้าง และเกิดการยอมรับของความป่วยไข้ว่าคือส่วนหนึ่งของ

ชวีติ ใชช้วีติตามใจทีป่รารถนาในวาระชว่งสุดทา้ย พมิเดนิทางเทีย่วและชอบ

รอ้งเพลงเปน็ชวีติจติใจ ในวนัทีเ่หงา พลงัชวีติเหลอืนอ้ย พมิจะโทรมาพดูคยุ

ครัง้แรกทีเ่จอกบัพมิ ฉนัมอบกลอ่งสแีละสมดุระบายภาพมนัดาลาให้

พมิเปน็ของขวญั ใหเ้ลอืกภาพมนัดาลาตามใจชอบ เหมอืนเราเลอืกทีจ่ะเปน็

คนป่วยแบบไหน สังเกตในแต่ละวันว่าชีวิตวันนี้ของเรา เป็นลมหายใจเข้า 

หรือลมหายออก 

ชีวิตคือการหายใจเข้าและออก หายใจเข้าคือการรับรู้โลกภายนอก 

หายใจออกคือการรับรู้ความเป็นตัวของตัวเองอย่างอิสระ การเป็นตัวของ 

ตัวเองก็คือการที่เราสามารถผ่อนคลาย รักษาจังหวะของลมหายใจเรา  

โดยไม่มีใครสามารถมีอิทธิพลต่อลมหายใจของเรา

“เสียดายภาพไม่เสร็จ” เสียงแหบเบาอยู่ในลำาคอ อาศัยอ่านริมฝีปาก

ทำาใหเ้ขา้ใจสิง่ทีพ่มิกำาลงัสือ่สาร ฉนัใหล้กูสาวพมิชูภาพมนัดาลาใหอ้ยูใ่นระดบั

สายตาพอที่จะมองเห็น

“พิมมองเห็นภาพมันดาลาไหม มองเห็นแค่พยักหน้าก็พอ”
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“อยู่กับลมหายใจเข้าและออกอย่างเป็นอิสระ เปิดรับความงามของสี 

ไม่ต้องสนใจวา่ภาพเสรจ็สมบรูณห์รอืไม ่ทกุชวีติคอืมนัดาลา สวยงาม มัน่คง

เพียงใด สุดท้ายก็สูญสลายไปกับธรรมชาติ ความเสร็จสมบูรณ์คือมายา  

ทุกขณะที่พิมระบายสี พิมใส่ใจ ตั้งใจทำา ท่ีสำาคัญที่สุดคือ....พิม...วาง... 

มันลงได้ นี่คือธรรมะขั้นสูงเลยนะพิม”

แม่ของพิมเช็ดน้ำาตาท่ีเอ่อล้นให้ลูกสาว พร้อมปาดน้ำาตาตัวเอง  

พูดขอโทษว่าท่ีผ่านมาละเลยในหน้าท่ีของแม่ หนีความทุกข์โดยการไปอยู่วัด 

ปล่อยให้พิมต้องโดดเด่ียว เปล่ียวเหงาในช่วงชีวิตวัยรุ่น เป็นส่วนหน่ึงท่ีทำาให้

พิมต้านการปฏิบัติธรรม 

พอ่ของพมิกอดลกู “นานแสนนาน จนจำาไมไ่ดว้า่พอ่ไมไ่ดก้อดลกูสาว

คนด ียกโทษใหพ้อ่เถอะลกู ทีท่ิง้ไปอยา่งไมไ่ดต้ัง้ใจ จะกลบัมาเยีย่มกล็ะอาย

ใจในความผิดที่ทำากับลูกกับเมีย พ่อคิดถึงหนู ในยามขี่คอ หัวเราะ วิ่งไล่จับ

ผีเสื้อ คิดถึงตลอด พ่ออยากมาดูแลในยามที่ลูกป่วย แต่ก็กลัวลูกไล่ตะเพิด”

ฉันขอเวลาให้อดีตสามีของพิมได้อยู่กับพิมตามลำาพังสักครู่ เพื่อที่จะ

ได้สะสางความรู้สึกที่คั่งค้างต่อกัน พ่อแม่และลูกสาวของพิมยินยอม

พิมจากไปอย่างสงบ พร้อมหน้าคนที่พิมรักและรักพิม ลูกสาวพิม 

กอดแม่ กระซิบข้างหูเบาๆ ได้ยินกันเพียงสองแม่ลูก เป็นภาพเหมือนกล่อม

แม่ใหห้ลบั ใหส้บาย...ไมย่ือ้ไมต่อ่รอง ยอมรบัความสญูเสยีทีก่ำาลงัจะเกดิขึน้ 
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เมื่อต้นเดือนเมษา มีวาสนาได้พบเจอเด็กหญิงชื่อสวย อายุ 12 ปี 

ป่วยด้วยโรคเลือด แม่พามารักษาที่โรงพยาบาล

เหน็นอ้งนอนหนัหลงัให ้หงอยๆ ซมึๆ ในขณะทีพ่วกเราจติอาสากำาลงั 

เล่านิทานให้เด็กป่วยฟังอย่างสนุก ฉันก็เลยเดินเข้าไปหา น้องหลับตา ฉันก็

เลยพูดทักทายคุณแม่ จึงได้รู้ว่าเป็นพม่า อยู่ท่าขี้เหล็ก น้องพูดภาษาไทย 

ไมไ่ด ้ฉนัก็เลยใหแ้มช่่วยแปล แมก่พ็ดูไทยได้นดิหนอ่ย ฉนัใหน้อ้งเลอืกตุก๊ตา 

คุณแม่บอกว่าน้องไม่กล้าเลือก มันสวยเกิน ฉันก็เลยขอเป็นนางฟ้า ส่งมอบ

ตุ๊กตาแห่งความสุขให้น้อง คุณแม่บอกว่าเป็นตุ๊กตาตัวแรกของลูกสาว 

เหตุการณ์ในวันนั้นกลับมาอยู่ในความทรงจำาฉันอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวัน

อาทิตย์ที่ผ่านมา แม่ของสวยโทรมาขอคำาแนะนำาในการดูแลลูกสาวที่กำาลัง

จะจากไป

“ไม่รู้จะทำาอย่างไรดีตอนนี้” เสียงแม่ร้องไห้สะอื้น

“แม่ลองเอาตุ๊กตาวางไว้ใกล้ๆ ตัวน้องนะคะ” ฉันบอกไปตามความรู้สึก 

“ตุก๊ตาตวันัน้สวยยกใหน้อ้งชายไปแลว้” เสยีงของแมส่วยสวนกลบัมา

ทันที
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“อ้าว...เกิดอะไรขึ้นคะก่อนหน้านั้น”

“ก็น้องชายสวยมาเยี่ยมพี่สาว เห็นตุ๊กตาก็อยากได้ ร้องแผดเสียงดัง 

จะเอา จะเอา ก็เลยบอกให้สวยเอาตุ๊กตาให้น้องไปซะ” เสียงแม่พูดอ้อมแอ้ม 

พอจับใจความได้

“ตอนนี้น้องชายอยู่ด้วยหรือเปล่าค่ะ”

“อยู่แถวๆ นี้แหละ”

“แม่ให้น้องชายของสวยมาพูดบอกความรู้สึกที่ได้ตุ๊กตาจากพี่สาว  

และใหเ้ขาบอกพีส่าวเขาวา่...การมพีีส่าวคนนีข้องเขาดอียา่งไร บอกคำาอำาลา”

สามทุ่มของวันอาทิตย์ แม่สวยโทรมาอีกครั้ง

“ขอบคุณมากค่ะ ความจริงก็รู้สึกเสียใจท่ีบอกสวยเอาตุ๊กตาให้น้องชาย 

แต่ตอนนั้นก็ไม่รู้จะจัดการอย่างไร ตัดปัญหาเมื่อน้องอยากได้ก็ให้น้องไป  

รูส้กึผดิตลอดเวลา เม่ือเห็นแววตาของสวยเศร้าๆ ซึมๆ แต่วันน้ีเหมือนยกภูเขา

ออกจากอก เมื่อแสงซึ่งเป็นน้องชายสวยเอาตุ๊กตามาคืนให้พี่สาว วางไว้ที่

หน้าอก

“ตุ๊กตาชื่อถั่วพู ถั่วพูจะไปส่งพี่สวยขึ้นสวรรค์ ไปอยู่กับพ่อ พี่ไม่ต้อง

กลัวนะ ถ่ัวพูจะไปเป็นเพื่อนพ่ี เราแบ่งหน้าที่กัน พี่สวย ถั่วพูไปอยู่กับพ่อ  

แสงอยู่กับแม่” เห็นสวยลืมตามองหน้าแสงผู้เป็นน้องชาย เหมือนจะยิ้มๆ  

ถ้าตาไม่ฝาด แล้วก็หลับ จากไปอย่างสงบ”
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“แม่...ให้ระลึกถึงความดีงาม ผลบุญกุศลที่แม่ได้กระทำามา เอา 

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง นำาทางให้แม่เกิดความสงบในใจ ปล่อยวางอดีต 

ทั้งหลาย อย่าได้อาลัยอาวรณ์ ตัดอกตัดใจสลัดทิ้งไป ไม่ต้องกลัวกังวลกับ

อนาคตท่ีกำาลังจะเกิดข้ึน ให้ผลบุญกุศลความดีงามท่ีแม่ทำามาเป็นแสงสว่าง

นำาทางสู่พระนิพพาน

ร่างกายเราใช้มันมามากพอแล้ว ถึงตอนน้ีมันทรุดโทรม เสื่อมถอย

ตามกาลเวลา ก็ต้องปล่อยวางตามทางของมัน ให้แม่หายใจอย่างรู้กาย รู้ใจ 

ไมโ่ศกไมเ่ศรา้ หาใชต่วัเรา มนัคอืความจรงิ สละทิง้ทกุอยา่ง แลว้จะเบาสบาย 

สงบ ให้ลมหายใจเข้าออกเป็นกุศล ดูมันแตกสลาย เกิดได้ตายได้ หลีกหนี 

ไม่พ้น ทุกคนต้องตาย หากแม่พร้อมที่จะปล่อยวางทั้งหมด กายสังขารนี้ 

ของแม่ก็จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาแพทย์ ให้ได้เรียนรู้กายภาพ น้อมจิต 

น้อมใจ จิตที่เป็นกุศลแห่งการให้ นำาพาให้แม่ถึงพระนิพพาน นำามาลัยดอกนี้

ไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธองค์”

ในเย็นวันที่ 22 มีนาคมซึ่งตรงกับวันพระ ฉันจับมือแม่พนมมือไหว้ 

อธิษฐานหลังจากฟังพระสวดมนต์และเทศนาในวิทยุ ซึ่งมีลูกสาวทั้งสองคน

ของแม่ยืนอยู่ข้างๆ เตียง 
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ต่อมาเย็นของวันที่ 23 มีนาคม พี่แอนลูกสาวคนโตแจ้งข่าว “แม่จาก

ไปอย่างสงบแล้วค่ะ เอาดอกไม้ของคุณจิ๋มไปด้วย กะว่าจะไปซื้อมาเปลี่ยน

ให้แม่ใหม่ แต่ไม่ทัน”

แม่แดงเป็นครูเกษียนแล้ว อายุ 68 ปี ป่วยเป็นมะเร็งลำาไส้ ฉันทราบ

ข้อมูลของแม่ก่อนที่จะเจอกันว่า “แม่เป็นคนที่ชอบดูแลคนอื่น ให้คำาปรึกษา

ช่วยเหลือ แต่แม่ไม่ค่อยชอบให้ใครมาแนะนำาอะไรแม่” 

ทางเขา้ทีฉั่นสรา้งสมัพนัธก์บัแมค่อืการฟงัอยา่งลกึซึง้และตระหนกัถงึ 

การฟังที่ใส่ใจ ไม่ตัดสิน ไม่รีบแนะนำาหาทางออกให้ หรือวินิจฉัยวิเคราะห์

ใดๆ 

แม่เล่าถึงชีวิตของแม่ที่เติบโตโดยการพึ่งพิงตัวเอง ความสัมพันธ์ที่ไม่

ราบรื่นของคนใกล้ชิด การเลี้ยงลูกทั้งสองคนเพียงลำาพัง สามีรับราชการอยู่

ต่างจังหวัด การวางแผนดำาเนินชีวิตที่ต้องเลี้ยงดูญาติผู้ใหญ่อีกหลายคนที่ 

แม่ต้องรับผิดชอบ น้ำาเสียงที่อ่อนโยน ความภาคภูมิใจและรอยย้ิมปรากฏ 

บนใบหน้า แม้จะมีคำาพูดบ่นว่าเหนื่อยสุดๆ แต่แววตาของแม่ก็ฉายแววแห่ง

ความสขุและความสำาเร็จในหนา้ทีก่ารงานของลกูสาวท้ังสองคน การเลา่เรือ่ง

ของแมไ่ดข้อ้มลูทีล่กึซึง้ และยงัชว่ยคลีค่ลายสิง่ทีค่า้งคาใจ ทำาใหน้กึถงึคำาถาม

ที่คนมักจะถามฉันเสมอว่า “มีวิธีการพูดอย่างไรให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนและ

ยอมรับความจริงในระยะสุดท้าย”
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แท้จริงการดูแลผู้ป่วยไม่ว่าระยะไหน ต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจและ

ยอมรบัความรูส้กึทัง้หมดในตวัผูป้ว่ยกอ่น ในความปรารถนาดขีองเรา บางที

ก็พลั้งเผลอรีบปลอบโยน “ไม่เป็นไร สู้ๆๆ หรือว่า หายเร็วๆ นะ” ฯลฯ หรือ

พูดสัจธรรมให้ผู้ป่วยรีบยอมรับ ไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้เปิดเผยความ

เปราะบาง หรือร้องไห้ให้กับความเสียใจ การปลุกเร้าให้ผู้ป่วยต้องเข้มแข็ง

ตลอดเวลาโดยไม่ไดด้จูงัหวะ ไมไ่ดส้งัเกตภาษากายของผูป้ว่ย สิง่เหลา่นีอ้าจ

กลายเป็นการยัดเยียด ทำาให้ผู้ป่วยอึดอัด และนำาพาให้ความสัมพันธ์นั้น 

แย่ลง

นึกถึงที่พ่อ นายแพทย์ประสาน ต่างใจ ทำาให้เห็นเป็นให้ดู เวลาพ่อ

พาฉนัไปเยีย่มผู้ป่วยทีศ่ขุเวท ทา่นมกัจะย้ำาเสมอวา่ “คำาพดูทีด่ทีีส่ดุคอืคำาพดู

ที่พูดถึงความเป็นธรรมดาทั่วไปที่มนุษย์รู้สึก” พ่อจะเดินไปสัมผัสมือคนไข้ 

บางรายก็โอบกอด ถามว่า “ตอนน้ียังกลัวตายอยู่ไหม” ผู้ป่วยก็จะย้ิมและเล่า

ส่ิงท่ีอยู่ภายในใจให้พ่อฟัง ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ เป็นอัลไซเมอร์ แต่เวลา

ได้ยินเสียงฝีเท้าของพ่อเดิน ผู้ป่วยเหล่าน้ีจะจำาได้ ทุกเตียงจะผงกหัวข้ึน  

และย่ืนมือให้พ่อสัมผัส อดีตของบางคนมีฐานะหน้าที่การงานทางสังคมท่ีดี  

บางคนก็เป็นถึงท่านผู้หญิง อดีตดาวจุฬา คนดังทางสังคม พ่อก็จะยิ้มๆ... 

พดูนอ้ยมาก ใชส้มัผสัเปน็การสือ่สารเยอะ พอ่จะกอดคนไขน้ิง่ๆ ชัว่ขณะหนึง่ 

เดินทำาแบบนี้ทุกเตียง
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ฉันเอาประสบการณ์เหล่าน้ีมาดูแลแม่แดง น่าแปลกท่ีพอแม่แดงย่ิงเล่า

ยิง่พดูใหเ้ราฟงัมากเท่าไหร่ กลับกลายวา่ชว่ยใหแ้ม่ยอมรบัความจรงิท่ีเกดิข้ึน

ได้โดยไม่ต้องแนะนำาหรือให้คำาปรึกษา ไม่จำาเป็นต้องไปรื้อปมในอดีตมา

เยียวยา ให้อาหารเมล็ดพันธุ์แห่งความทุกข์นั้นเติบโต 

ฉันชวนให้แม่แดงจดจ่อกับส่ิงดีงาม ความสามารถดูแลคนอ่ืนๆ ให้มี

ความสุขความสำาเรจ็ สิง่เหลา่นีเ้ปน็พลงั เปน็อาหารทีห่ลอ่เลีย้งเมลด็พนัธุแ์หง่

ความสุข ยอมรับความเป็นจริง ย้ิมรับกับความป่วยไข้ ก็เลยเป็นท่ีมาให้แม่แดง

ทำา Living Will ความตอ้งการครัง้สุดทา้ยของชวิีต เปน็คนแรกของโรงพยาบาล

เชียงรายประชานุเคราะห์

ณ ห้อง 103 ตึกสมเด็จย่า โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  

เราสร้างบรรยากาศให้แม่แดงมีความสุขสงบ เปิดคลื่นสถานีวิทยุธรรมะที่ 

แม่ชอบฟังประจำาแทนการเปิดทีวี นิมนต์พระหลวงพ่อที่แม่แดงศรัทธามาให ้

ใส่บาตรหลายครั้ง ถวายสังฆทาน ทำาบุญ บางวันเราก็มาทำาวัตรสวดมนต์ให้

แมแ่ดงฟัง หากวนัไหนทีแ่มรู่ส้กึตวักจ็ะพมึพำายกมอืพนมสวดไปดว้ย ทัง้หมด

นี้เพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศสนามพลังงานที่เอื้อให้จิตสุดท้ายของแม่แดงซึ่ง

กำาลังจะออกจากร่างเป็นจิตที่เป็นกุศล

การได้คลุกคลีเป็นเพื่อนกับแม่แดงในวาระสุดท้าย ทำาให้ฉันได้เรียนรู้

อย่างมากมายในการทำา Palliative Care หรือองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วย

ระยะสุดท้าย ซึ่งไม่ได้อยู่ในตำารับตำารา หนังสือ หรือโครงสร้างทฤษฎีใดๆ ที่
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อ่านแล้วท่องจำาเอามาดูแล หากสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วในภูมิปัญญาวิถีดั้งเดิม

ของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย บรรพบุรุษของเราทั้งสิ้น เพียงการใส่ใจ ให้ความ

เคารพ ให้คุณค่ากับความต้องการของผู้ป่วยและญาติ 

ให้การเดินทางช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นช่วงเวลาแห่งการให้ความหมาย

ต่อชีวิต ให้ความหมายต่อมิตรภาพ ความสัมพันธ์ และร่องรอยบางประการ

ท่ียังคงอยู่ เป็นสัญลักษณ์ว่าคร้ังหน่ึงเราได้พบกับใครบางคน ได้อยู่ร่วมกับใคร 

เราเกิดมาเพื่ออะไร
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สม อายุ 18 ปี เด็กสาวจากเมืองลา ประเทศพม่า เธอเดินข้ามฝั่งจาก

ด่านท่าข้ีเหล็กมาหาเงินในแม่สายตั้งแต่แปดขวบ โดยการแต่งชุดชาวเขา 

ถ่ายรูปกับนักท่องเท่ียวตรงป้ายเหนือสุดแดนสยาม ด้วยใบหน้าท่ีสวยสะดุดตา

จงึมคีนชวนเธอไปทำางานร้านอาหารในเมืองซ่ึงมีรายได้ดีกว่า จากเด็กล้างจาน

พูดภาษาไทยชัดจนพัฒนาเป็นเด็กเสิร์ฟ ตำาแหน่งสูงสุดคือสาวเชียร์เบียร์ 

ยี่ห้อดัง

สมเป็นมะเร็งต่อมน้ำาเหลือง เธอไม่บอกให้ใครรู้ จนวันหนึ่งร่างกายที่

ทำางานอย่างหนักทรุดโทรมลงและเป็นที่สงสัยของเพื่อนๆ และนายจ้าง  

ต่างก็คาดเดากันไปต่างๆ นานาถึงอาการป่วยของเธอ

ฉันรู้เรื่องราวโดยเธอเล่าให้ฟัง 

“หนูรู้จักพี่จากเรื่องเล่าของพี่แสงหล้าท่ีคนเล่าต่อๆ กันมา หากหนู

เลือกได้หนูก็อยากตายแบบพี่แสงหล้า”

“อะไรที่สมคิดว่าจะตายอย่างพี่แสงหล้าไม่ได้” ฉันถาม

เธอนิง่ จนฉนัอดึอดั เสยีงทีแ่หบอยู่ในลำาคอพอจะบอกใหฉ้นัไดย้นิถงึ

สิ่งที่เธอกังวล 
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“กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา หนูไม่อยากกลับบ้าน ต้องเสียค่า 

ใช้จ่ายหลายตังค์ เพราะอยากเอาเงินเก็บก้อนสุดท้ายที่เหลือให้แม่กับน้อง”

ฉันเดินออกจากโรงพยาบาลทั้งๆ ท่ียังคิดไม่ออกว่าจะทำาอย่างไร 

ต่อไปดี ก็เลยแวะไปคุยกับเพ่ือนๆ ของสมท่ีห้องเช่า วาระสุดท้าย สมอยาก

กลับมาท่ีห้องเช่า แวดล้อมด้วยเพื่อนๆ ที่มาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอย่างเธอ

ฉนัใหเ้มย้เพ่ือนสนทิของสมติดตอ่แมข่องสมและอาจตอ้งไปรบัทีด่า่น

ท่าข้ีเหล็ก เรื่องยากท่ีฉันต้องเจอคือการเจรจากับเจ้าของห้องเช่าที่มีเสียง 

เล่าลือจากมุมผู้เช่าไม่ค่อยจะดีนัก เคล็ดลับของฉันก็คือการตั้งจิตอธิษฐาน

ขอบารมีจากส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีอยู่ในจักรวาลน้ี เอ้ือให้สมได้ทำาตามความปรารถนา

ก่อนตายของเธอ แล้วปาฏิหาริย์นั้นก็มีจริง โดยมีเงื่อนไขว่า เพื่อนๆ ของสม

จะไมย่า้ยไปเชา่ทีอ่ืน่ จะชว่ยหาลกูคา้เพิม่ให ้เพราะว่าหอ้งเชา่ยงัว่างอีกหลาย

ห้อง

เม่ือแม่และน้องชายของสมมาถึง สมได้กลับมาอยู่ห้องเช่าแล้ว แววตา

เธอเป็นประกายสดใส น้ำาตาเอ่อล้น

“ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของแม่และน้องมีคนใจบุญรับผิดชอบ”  

ฉันบอกถึงสิ่งที่เธอยังกังวล

อาการปวดมะเร็งของสมเป็นอุปสรรค ทำาให้เธอไม่สามารถครองสติได้ 

สมมีอาการเพ้อและโวยวายด่าทอคนรอบข้างเป็นภาษาพม่า ฉันให้น้องชาย

จับมือและบอกวิธีการนวดให้พี่สาว ให้แม่เข้ามาอยู่ใกล้ๆ แทนการถอยห่าง

เพราะกลัวทำาอะไรไม่ถูกใจลูก 
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ท่าทีแรกๆ แม่ของสมดูเก้ๆ กังๆ ฉันลองแนะว่าให้มองสมอย่าง 

เด็กน้อย เด็กหญิงตัวเล็กๆ ที่เคยดูแลตอนเด็กๆ สักพักท่าทีแม่ของสมเริ่ม

เปลี่ยน เธอเอามือช้อนศีรษะของลูกสาว ดึงหมอนออก ใช้ตักของเธอแทน

หมอนให้ลูกหนุน สองมือสัมผัสใบหน้า ลูบศีรษะ เส้นผม ไม่มีถ้อยคำาใดๆ 

เปล่งจากปากเธอ เป็นพลังงานเป็นภาษารักที่เธอส่ือสารกับลูก เธอกล่อม

ลูกสาวตัวน้อยๆ ในเวลาที่เปราะบางที่สุด

สมนิ่งและสงบ หายใจช้าและแผ่วเบาลง เม้ยเอาเงิน 4,400 บาทมา

วางในมอืสม ฉันชว่ยประคองใหส้มเอาเงนิเกบ็สะสมกอ้นสดุทา้ยทีเ่หลอืของ

เธอให้แม่ด้วยมือของเธอเอง เป็นความปรารถนาสุดท้ายของสม น้ำาตาเธอ

ไหลเป็นทาง มีน้องชายคอยเช็ดให้

“พระเจ้าให้ของขวัญเธอโดยการเกิดมาทำาหน้าที่ลูกสาวให้ดีที่สุด  

ตอนนี้เธอได้ทำาหน้าท่ีนี้อย่างสมบูรณ์แล้ว เธอเหนื่อยมานักแล้ว ขอให้เธอ

ได้พักผ่อน ขอให้เอาใจมาอยู่ที่ตักสัมผัสของแม่ เอาใจมาอยู่ตรงนี้ เธอไม่ได้

เหงา โดดเดี่ยว อ้างว้าง เดียวดาย ขอให้รับรู้ สัมผัสพลังงานของความรัก 

ของแม่ ของน้องชาย ของเพื่อนสนิท ที่อยู่รายล้อมรอบตัวในห้องนี้ เหนื่อย

มานักแล้ว ‘การตาย’ ก็คือการที่เธอได้พักผ่อน ถ้าเธอพร้อม พระองค์จะมา

รับเธอด้วยพระองค์เอง และพระองค์จะประทานบำาเหน็จรางวัลที่เธอได้

กระทำาหน้าที่ของลูกสาว”

สมจากไปอย่างสงบ 
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ตีสามยี่สิบนาที พวกเราช่วยกันประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ซึ่งสม

และแมน่บัถอืศรทัธา ฉนัตอ้งขอบคุณมวลมหาประชามติรทัง้หลายทีร่ว่มดว้ย

ช่วยกันรับเป็นเจ้าภาพช่วยเหลือค่าใช้จ่ายโดยไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ ศาสนา 

ขอบคุณความตายของสมที่สอนให้ฉันได้ตระหนักถึงศรัทธาว่ามนุษย์มี 

เมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามอยู่ในตัวเอง
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“ฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอ” ฉันได้ยินประโยคนี้บ่อยๆ วันนี้รู้สึกว่า 

ไมไ่ดแ้คส่วยงาม หากแตม่พีลงัมากมายทีจั่กรวาลใหก้บัเรา ขอบคณุธรรมชาติ

ที่สะท้อนความจริงให้เห็น

ก่อนหน้านี้หมอกควันถูกปกคลุมไปทั่วจังหวัดเชียงราย ผู้คนป่วยไข้

กันมากมายไม่เว้นแม้กระทั่งตัวฉัน...และมีอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องจากลาขณะ

พระอาทิตย์ใกล้จะลับขอบฟ้า 

พี่แจ็คขับรถมารับฉันที่บ้าน ให้ไปดูอาการของลุงเจษ พ่อพี่แจ็ค ซึ่ง

ตอนนี้อาการทรุดลง ระหว่างการเดินทาง พี่แจ็คพูดเปรยๆ ขึ้น “พี่คิดถึงแต่

อดีต กังวลกับอนาคต แต่สิ่งเดียวที่พี่ไม่รู้คือ ตัวเองกำาลังจมไปกับความทุกข์

ในปัจจุบัน”

“พีก่เ็ลยตอ้งมกีจิกรรมทำาตวัใหยุ้ง่ๆ อยูต่ลอดเวลา เปน็คนเกง่ ฉลาด  

เป็นคนดีที่ถูกสังคมยกย่อง เป็นที่รักของคนทั่วไป ประสบความสำาเร็จ”  

ฉันเอ่ยต่อ 

“ใช่...แต่ในครอบครัวพี่กลับล้มเหลว” 

“ตอนนี้พี่รู้สึกอย่างไรกับตัวเองล่ะ” 
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“เกลียดตัวเอง” น้ำาเสียงชัดถ้อยชัดคำา ใบหน้าน่ิงเฉย แต่น้ำาตาไหล

อาบสองแก้ม

ฉนัพดูว่า “มนัยากทีจ่ะใหอ้ภยั ความรูส้กึถา้หากกดปุม่ไดเ้หมอืนรโีมต

คอนโทลคงดี ความเกลียดชังอีกด้านหนึ่งก็คือความรัก...ความเกลียดชัง 

กัดกร่อนหัวใจให้เป็นทุกข์ จิ๋มก็ใช้เวลาสามสิบกว่าปีเหมือนกันแหละพี่  

ถ้าหากใครยิ่งมาบอกว่า ‘ให้อภัยสิ’ ยิ่งยากหนักเข้าไปใหญ่ มันจะแช่แข็งอยู่

อย่างนั้นแหละ เราลองมองให้ทะลุลงไปที่ข้างในตัวพ่อมากกว่าพฤติกรรมที่

เหน็ทีแ่สดงออก พอ่กอ็าจจะมบีาดแผลของพอ่จากอดตีทีไ่มไ่ดร้บัการเยียวยา 

อะไรที่เราเกลียดในตัวพ่อ บางทีมันก็มีอยู่ในตัวเรา และเราก็เกลียดสิ่งนั้นใน

ตัวเอง บางช่วงจังหวะของชีวิต พ่อก็มีฐานะเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งทำาดี

ที่สุดเท่าที่คิดว่าทำาได้” รถแล่นถึงที่หมาย ก่อนลงจากรถฉันจับมือพี่แจ็คทั้ง

สองข้างบีบกระชับแทนคำาพูดว่า “ฉันสัมผัสรับรู้ความทุกข์ของพี่ ให้เวลากับ

ความเสียใจ ไม่แสแสร้งแกล้งเข้มแข็ง ร้องไห้กับความรู้สึกที่เรากำาลังเผชิญ...

จนรู้สึกว่านิ่งและสงบ”

พี่แจ็คสบตาพยักหน้า แล้วพาฉันเข้าบ้าน

ลงุเจษนอนหายใจแผว่เบาไมรู่ส้กึตวั มปีา้แพรแมข่องพีแ่จค็นัง่รอ้งไห ้

ใกล้ๆ  เตยีง แวบ่แรกหนา้พีแ่จค็บึง้ๆ ทีเ่ห็นปา้แพรฟมูฟาย แลว้คอ่ยๆ เปลีย่น

เป็นปกต ิฉนัจบัมอืปา้แพรบอกใหล้องหายใจเขา้ลกึๆ ชา้ๆ หายใจออกยาวๆ 
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หลายๆ รอบ เสยีงสะอืน้คอ่ยๆ แปรเปลีย่นเปน็เสยีงหายใจทีห่นกัแนน่มัน่คง 

ฉนัเอามอืปา้แพรไปจบักมุมอืลงุเจษ ถามนำาไปวา่ปา้ลองถา่ยทอดความรูส้กึ

ของป้าที่มีต่อลุงเจษให้ลุงได้รับรู้ และอยากจะบอกกล่าวอะไร

“นึกถึงวันที่เราหนีตายด้วยกัน” ป้าพูดพร้อมรอยยิ้มที่มุมปาก “พี่พา

ฉนัหนอีอกจากบ้านแม่เล้าซอยสิบท่ีขายผู้หญิง เรากระโดดหนีจากชานหลังบ้าน 

พ่ีจับมือฉันแน่นไม่ยอมปล่อย ฉุดให้ฉันลุกขึ้นวิ่งหนีพวกนักเลงที่ไล่ตามหลัง

จะมาลากตัวฉันกลับไป เราวิ่งสะดุดล้มลุกคลุกคลานกันมา เวลานั้นพี่ไม่เคย

ทิ้งฉัน...” ป้าแพรกลับมาร้องไห้สะอึกสะอื้นอีกครั้ง เสียงอู้อี้ฟังไม่ชัด แต่คง

เป็นการสื่อสารที่ลุงเจษรับรู้ เพราะว่าเป็นการสื่อสารจากก้นบึ้งของหัวใจ

เหตุการณ์ครั้งนั้นอาจเจ็บปวดแต่ก็เป็นความทรงจำาที่งดงามของป้า

และลุง มันทำาให้ร้องอ๋อในใจ พอปะติดปะต่อภาพและรับรู้เข้าใจได้ว่าเพราะ

เหตุใดป้าแพรถึงได้รักและอภัยให้ลุงเจษได้ทุกครั้งที่ลุงทำาผิดพลาด ป้าแพร

มกัจะถกูเพือ่นๆ และคนทีส่นทิสนมปรารถนาดพีดูเปน็เสยีงเดยีวกันใหเ้ลกิๆ 

กับลุงเจษเสียเถิด และหลายครั้งก็ถูกมองว่าโง่บ้าง แต่ป้าแพรก็นิ่งเฉย ไม่ว่า

ลุงเจษจะข้ีเหล้า เจ้าชู้ เล่นการพนันผลาญเงิน บางครั้งก็ถึงขั้นทุบตีบ่อยๆ 

จนมองหาเศษเสี้ยวความดียากมาก

พี่แจ็คทรุดตัวลงข้างเตียง กราบที่ปลายเท้าลุงเจษ กล่าวอโหสิกรรม 

“วันที่พ่อเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าออกจากบ้าน ผมกอดขาพ่อร้องไห้ ขอร้อง 

ไม่ให้พ่อไป พ่อแกะมือผมออก แล้วบอกว่า ‘พ่อสัญญาว่าวันหนึ่งพ่อจะ 
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กลับมา’ ขอบคุณพ่อมากที่พ่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับผม ไม่ว่าพ่อจะกลับมา 

สภาพไหน แต่พ่อก็ยังกลับมาที่บ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่ง ความจริงแล้วพ่อก็ยัง

รักผมอยู่เสมอใช่ไหม? คำาถามท่ีพ่อมักจะถามเวลาเจอหน้ากัน กินข้าวหรือยัง 

ไปไหนมา หรือคำาท้วงติงที่น่าเบื่อหน่ายชวนหงุดหงิดว่า...อย่าทำางานหนัก 

คงเปน็วธิกีารบอกรกัของพอ่กระมงัทีผ่มไมเ่คยเฉลยีวใจ พอ่ทิง้ผมและแมไ่ป 

จะเห็นหน้าพ่อก็ต่อเมื่อเงินหมดกระเป๋า ผมเกลียดชังพ่อ ผมคิดว่าพ่อผม 

ไม่เอาไหน ไม่รับผิดชอบ เกาะผู้หญิงกิน แต่ความจริงแล้วพ่อผมเป็นฮีโร่

สำาหรับผู้หญิงอย่างแม่” เสียงพี่แจ็คเงียบหายไปเปลี่ยนเป็นเสียงสะอื้น 

ซบหน้ากอดขาลุงเจษ

ฉันกระซิบพูดข้างหูลุงเจษ ลุงไม่ได้โดดเด่ียว มีคนท่ีรักลุงและคนท่ี 

ลุงรักอย่างไม่มีเงื่อนไขทั้งสองคนอยู่ข้างลุง

ในเวลานี ้ลงุจำาไดไ้หม ความรูส้กึประทบัใจ ภาคภมูใิจทีล่งุชว่ยผูห้ญงิ

ทีล่งุรกัท่ีสดุในเวลานัน้ใหห้นอีอกจากซอ่ง หวัใจมนัพองโตแคไ่หนทีไ่ดป้กปอ้ง

ดูแลผู้หญิงที่เรารักได้สำาเร็จ ลุงเป็นท่ีรักของป้าแพรกับพี่แจ็ค สองคนกำาลัง 

กุมมือลุงอยู่ขณะนี้

ขอใหล้งุนอ้มนำาหวัใจแหง่ความกลา้หาญเดด็เดีย่วในวนันัน้เผชญิหนา้

สู่ประตูแห่งภพภูมิใหม่นะ
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เคยมีผู้กล่าวไว้ว่าเราทุกคนควรมีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะดูแล 

ผูป้ว่ยระยะสดุทา้ย นอกเหนอืจากเปน็การทำากศุลอนัยิง่ใหญต่อ่เพือ่นมนษุย ์

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายจะทำาให้เราได้เรียนรู้สัจธรรมของชีวิตที่ว่าด้วย

ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขาร ขณะเดียวกันยังเป็นการเตรียมตัวเอง

เพือ่รบัมอืกบัความเจบ็ปว่ยทีส่กัวนัหนึง่จะตอ้งมาเยอืนอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้

เร่ืองราวของอรทัยเผยให้เห็นว่า การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่ 

ความรับผิดชอบของบุคลากรทางการแพทย์เพียงฝ่ายเดียว ตรงกันข้าม  

ใครๆ ก็สามารถดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้ หากคนคนน้ันเตรียมใจยอมรับ 

กับส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนตรงหน้า พร้อมที่จะเปิดใจเรียนรู้และฝึกฝนสิ่งที่ควรและ 

ไม่ควรทำาในการดูแลผู้ป่วยโดยไม่จำาเป็นต้องผ่านหลักสูตรอย่างเป็นทางการ

ใดๆ ดังเช่นประสบการณ์ของอรทัยที่แสดงให้เห็นว่า แท้จริงแล้วมนุษย์เรา

ล้วนมีทักษะในการดูแลผู้อ่ืนเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว หากแต่ยังไม่มีสถานการณ์

ปรากฏจึงยังไม่เคยหยิบมาใช้ ทักษะสำาคัญอยู่ที่การเปิดใจรับฟังอีกฝ่าย 

อย่างลึกซึ้งและเฝ้าสังเกตดูว่าอะไรคือคุณค่าและสิ่งท่ีผู้ป่วยให้ความสำาคัญ 

สุดท้าย “ประตู” ที่จะนำาผู้ป่วยสู่การตายอย่างสงบจะค่อยๆ เผยปรากฏ 

ขึ้นเองอย่างลงตัวและน่าอัศจรรย์ใจ
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งาน “ส่ง” ผู้ป่วยระยะสุดท้ายมิใช่แค่งานของจิตอาสาอย่างอรทัย

เท่านั้น ญาติหรือคนใกล้ชิดควรถือเป็นโอกาสสำาคัญที่จะดูแลผู้ป่วยด้วย 

ตัวเองให้มากที่สุด เนื่องด้วยการดูแลผู้ป่วยจะเป็นหนทางหนึ่งที่ทำาให้เราได้

ทำาดกีบัคนทีเ่รารกัเปน็คร้ังสุดท้าย และเป็นโอกาสสุดท้ายท่ีจะได้บอกลาหรือ

ปลดเปล้ืองเร่ืองราวค้างคาใจที่มีต่อกัน และมีไม่น้อยที่ความตายที่ปรากฏ 

ตรงหน้าเป็นตัวกระตุ้นให้เราได้คิดและใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิม
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อรทยั ชะฟ ูหรอืจิม๋ เกดิและเตบิโตทีจั่งหวดัเชยีงราย แมป่ว่ยดว้ยโรค

วิกลจริตตั้งแต่แยกทางกับพ่อ และต่อมาเส้นเลือดในสมองแตกและเสียชีวิต

ตอนเธออายุได้เจ็ดขวบ การเติบโตที่พ่อแม่แยกทางกันและต่อมากลายเป็น

เดก็กำาพรา้ อยู่ในความดูแลของตาและยาย ทำาให้เธอมีชีวิตวัยเด็กท่ีโดดเด่ียว

และต้องพ่ึงตัวเองด้วยการค้าขายส่ิงของสารพัดเท่าท่ีเด็กจะทำาได้มาต้ังแต่ 

ช้ันประถม ต่อเน่ืองมาจนถึงระดบัมหาวทิยาลยั สิง่นีเ้องท่ีทำาใหเ้ธอเชือ่มัน่ใน

ตัวเองและไม่เคยง้อใคร

เราอาจไม่มีโอกาสได้รู้จักเธอ หากผู้หญิงเก่งอย่างเธอไม่ป่วยเป็นมะเร็ง

ปอดเมื่อเพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยในวัยยี่สิบต้นๆ โชคดีที่เธอมีเงินเก็บจาก

การทำางานจำานวนหนึ่ง ซึ่งมากพอที่จะนำามารักษาตัวอย่างเต็มรูปแบบใน 

โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำาของประเทศ 

"35?@&*E< (/0"1 ,234
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เมื่อมะเร็งหายไป เธอยิ่ง “อหังการ” มากยิ่งขึ้น ก็จะมีใครสักคนที่

สามารถเอาชนะโรคมะเรง็ได้ ทวา่เจด็ปตีอ่มามะเรง็กลบัมาเยือนอกีครัง้และ

รนุแรงกวา่เดมิ เมือ่ตอ่สูส้ดุกำาลงัแตก่ลบัพา่ยแพ ้เธอจงึยอ้นกลบัมาใครค่รวญ

เส้นทางชีวิตของตัวเองอีกครั้ง แล้วจึงพบว่าท้ังวิธีคิดและวิถีการดำาเนินชีวิต

ทีผ่า่นมา “ผดิทาง” อยา่งสิน้เชงิ...การพุง่เปา้ไปทีก่ารรกัษาตวัโรคดว้ยการกนิ

อาหารที่ดีต่อสุขภาพเพียงอย่างเดียว แต่จิตใจยังเต็มไปด้วยทิฏฐิมานะและ

ความโกรธแค้นอาฆาตคือการเชื้อเชิญให้มะเร็งเกิดซ้ำาอีกครั้ง

เมื่อตระหนักรู้จึงยอมศิโรราบและอยู่ร่วมกับมะเร็ง ด้วยการปรับ 

ความคดิและวิถีชีวิตย่ิงกว่าหน้ามือเป็นหลังมือ เธอผันตัวเองจากผู้รับกลายเป็น

ผู้ให้ เธอหยุดการทำางานเพ่ือเพ่ิมยอดเงินในบัญชี หันมาทำางานจิตอาสาดูแล

เด็กผู้ป่วยเร้ือรังและผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างต่อเนื่อง จนบัดนี้ผ่านมาเกือบ

สิบปีแล้ว

ชีวิตผันเปลี่ยนราวกับตัวเอกของนิยายที่โลดแล่นจากด้านมืดสู่ด้าน

สว่าง ทุกวันน้ีเธอมีความสุขง่ายข้ึน เธอหันมาช่ืนชมกับความงามอันเรียบง่าย

และหาได้รอบตัวอย่างดอกไม้หรือแสงตะวัน เธอใช้เวลาส่วนหนึ่งไปกับงาน 

“ยาไส้” คืองานอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้แก่บุคลากร

ทางการแพทย์ และงานอบรมศิลปะกับการดูแลคุณคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรค

เรื้อรัง (อาทิ งานองค์กรแห่งความสุข โรงพยาบาลคุณธรรม สุขกับภาระงาน) 

ซึ่งเป็นงานที่ได้รับค่าตอบแทนที่จำาเป็นของชีวิต  และใช้เวลาอีกส่วนหนึ่งไป
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กับงาน “ยาใจ” คือการอาสาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามแต่จะมีผู้เรียกหา  

ทั้งที่เชียงราย พิษณุโลก เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ ทั้งสองงานเป็นสิ่งคู่ขนาน

ที่หล่อเลี้ยงซึ่งกันและกัน 

“ถึงงานยาใจจะเยอะกว่า แต่จิ๋มไม่ลำาบาก รู้สึกว่ามีสิ่งเกื้อหนุนเรา  

พอเราให้คนอื่นมากเท่าไร เขาก็ดูแลเรามากเท่าน้ัน เราทำางานให้คนป่วย  

เขาไม่จำาเปน็ตอ้งมาใหจ้ิม๋ คนอืน่กจ็ะดแูลเราตอ่ มนัเปน็ระบบนเิวศ เราทำาได้

โดยไม่ต้องกังวลว่าเดือนนี้จะมีเงินไปจ่ายตรงนั้นตรงนี้หรือไม่ พอเราวางใจ 

ทุกอย่างก็จะดีเอง” อรทัยบอกเล่าถึงการใช้ชีวิตในปัจจุบันด้วยใบหน้าเปี่ยม

รอยยิ้มและดวงตาเป็นประกาย

ความสุขเหล่านี้เธอได้มาจากการเรียนรู้จากความทุกข์ พอผ่าน 

ความทุกข์ยากเหล่าน้ันมาได้และย้อนกลับไปดูเร่ืองราวในอดีต เธอบอกว่า 

การเป็นเด็กกำาพร้า ความโกรธแค้นอาฆาต ความถือดี และการเป็นมะเร็งถึง

สองครั้งล้วนเป็นทุนของชีวิตที่ทำาให้เธอใช้ชีวิตเช่นทุกวันนี้ได้ นี้คือของขวัญ

ของชีวิตอันล้ำาค่า

“IQ**6#16Y??2@1(28!T6 7.T?-Z;L;TBH :68 /4>9Q8!T6;$9-K*@8'%(O#<#@/6
J(@/6YO>&#('K#;68@0T6L/ @)68R=47B@/6;68@0T6#"%# @/60H *6#YO> 

&#M[!1 @)6L;T?H @M\#.>(*;6YO>?-Z; &#('K#8R?2=47B@/6.T( 
;"#@M\#/2::#-@!C @/60H L=>N=1L;T.>(*8"*!B!T6@='(##$%?2;$@*-# 
LM?T61./*#"%#./*#$%O/'(L;T J(@/6!6*Y? 0<8(1T6*8R?2=$@(*” 
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เพราะการเผชิญความสูญเสียเป็นประสบการณ์ครั้งสำาคัญของชีวิต 

หนา้ทีก่ารดูแลผูป้ว่ยระยะทา้ยและการตายด ีจึงไมอ่าจจำากดัเพยีงครอบครวั 

บุคลากรสาธารณสุข เท่านั้น หากเป็นความรับผิดชอบของทุกคน

แม้จะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ แต่เราทุกคนสามารถมีส่วนช่วยเหลือได้ตาม 

ศักยภาพ ความสามารถ และบทบาทหน้าที่ที่เป็นอยู่ ขอเพียงมีความกรุณา 

เห็นอกเห็นใจผู้ที่กำาลังเผชิญความสูญเสีย แม้การช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย  

อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างมาก

ชมุชนกรณุา คอืแนวทางการสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน ใหส้ามารถ 

ดูแลผู้เผชิญความสูญเสีย ทั้งผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ดูแลโดยเน้นการ 

ป้องกันความทุกข์ การบรรเทาความรุนแรง และการเยียวยาฟื้นฟู ผ่านการ 

สร้างความร่วมมือระหว่างภาคสุขภาพและภาคสังคม การทำางานโดย 

วิเคราะห์ระบบนิเวศน์ในชุมชน

การขับเคลื่อนชุมชนกรุณา สามารถทำางานให้ความช่วยเหลือใน 

หลายระดับ ต้ังแต่ระดับบุคคล ระดับกลุ่มองค์กร ระดับโครงสร้างนโยบาย 

หรือในระดับวัฒนธรรมของสังคม

*&CT87&@%Q="/&'",<;,#8/<W6@J'K(86/(14T7B2.61=$ 
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เราคอืกลุม่เพือ่นกจิกรรมทีส่นบัสนนุ “การอยูด่แีละตายด”ีของคนในสงัคม

ไทย เราผลิตเนื้อหา เครื่องมือการเรียนรู้ จัดกิจกรรมเรียนรู้ชีวิตและความตายที ่

ง่ายต่อการเข้าถึงสำาหรับผู้สนใจ เราหวังเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยสร้างสภพแวดล้อม 

ทางสังคมให้เอื้อต่อการจากไปอย่างสงบ

Peaceful Death ทำางานร่วมกับภาคีขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตช่วงท้าย 

และการตายด ีภาคประชาสงัคม หน่วยงานสขุภาพ โรงพยาบาลและชมุชนทอ้งถิน่ 

เรายินดีเป็นเพ่ือนท่ีพร้อมแบ่งปันคำาแนะนำาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพระยะท้าย 

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำาเนินงานของเรา จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย 

ครอบครัว ทั้งในยามที่สุขภาพดี และยามที่ความจริงของชีวิตได้ปรากฏ

ในปี 2561 - 2563 Peaceful Death ได้รับการสนับสนุนจากสำานัก 

งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำาเนินโครงการ “ชุมชนกรุณา

เพื่อการอยู่และตายดี” โดยการผลิตเนื้อหาแนวคิด และรูปธรรมของ 

การสนับสนุนสุขภาวะของผู้ป่วยระยะท้าย ครอบครัวรวมทั้งผู้ผ่านความ 

สูญเสีย นอกจากนี้ยังผลิตหลักสูตร บทความ เครื่องมือการเรียนรู้และ 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ท่านสามารถติดตามการดำาเนินงานของเราได้ที่ช่องทางดังนี้

เว็บไซต์: www.peacefuldeath.co

Facebook: Peaceful Death

Youtube: Peaceful Death

ซื้อหนังสือหรือสื่อการเรียนรู้ได้ที่ Line: @peacefuldeath

*&CT87&@%&19K- Peaceful Death
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$-92*%'O? 
เพื่อการวางแผนดูแลล่วงหน้า

$-92*%'O? *&-MAK M;IC7BJ
เกมสร้างบทสนทนาเรื่องชีวิตและความตาย 

อย่างง่ายและสนุก

MAKb23\,
ไพ่ดูแลใจสำาหรับดูแลผู้ป่วยและผู้ดูแล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://peacefuldeath.co/shop
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