


สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.2

สารบัญ (ส่วน B)

คณะที่ปรึกษาสมาคมฯ
	 1.	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์						

	 2.	 ผศ.นพ.กอปรชุษณ์		 ตยัคคานนท์			 รุ่น	3	

	 3.	 นพ.นพพร			 ชื่นกลิ่น				 รุ่น	4

	 4.	 รศ.นพ.สมชาย				 ทั้งไพศาล			 รุ่น	4

	 5.	 ศ.นพ.กรีฑา			 ธรรมคำาภีร์			 รุ่น	5

	 6.	 นพ.เจษฎา			 ฉายคุณรัฐ			 รุ่น	6

	 7.	 นพ.มรุต					 จิรเศษฐสิริ					 รุ่น	7

	 8.	 ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์		 ราชบริรักษ์			 รุ่น	7

	 9.	 นพ.ภาณุมาศ			 ญาณเวทย์สกุล			 รุ่น	10

นายกสมาคมฯ
 1.	 นพ.เจษฎา	 จงไพบูลย์พัฒนะ	 รุ่น	3

กรรมการสมาคมฯ
	 1.	 ศ.นพ.พิเชฐ	 อุดมรัตน์	 รุ่น	2	 บรรณาธกิารสารศษิยเ์กา่

	 2.	 ผศ.นพ.ธวัช	 ตันติสารศาสน์	 รุ่น	3		 กรรมการ

	 3.	 ผศ.นพ.สิทธิโชค		 อนันตเสรี		 รุ่น	7	 กรรมการ

	 4.	 รศ.นพ.คมกริช			 ฐานิสโร					 รุ่น	12	 กรรมการ

	 5.	 ผศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์		สุนทรพันธ์			 รุ่น	13	 เหรัญญิก

	 6.	 ผศ.นพ.ธนะรัตน์	 บุญเรือง	 รุ่น	14	 อุปนายกภายใน

	 7.	 นพ.ดรุณ	 สุนทราพรพล	 รุ่น	17	 อุปนายกภายนอก

	 8.	 อ.นพ.ปัณณวิชญ์	 เบญจวลีย์มาศ	 รุ่น	18		 กรรมการ

	 9.	 ผศ.พญ.นลินี	 โกวิทวนาวงษ์	 รุ่น	19		 ปฏิคม

	 10.	 รศ.นพ.รังสรรค์	 ภูรยานนทชัย	 รุ่น	19			 เลขาธิการ

	 11.	 นพ.ทัศนัย	 อชิรเสนา	 รุ่น	29	 นายทะเบียน

	 12.	 พญ.เสาวภา	 ศรีใส	 รุ่น	32	 กรรมการ	

	 13.	 นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์	 	 กรรมการ

รายชื่อที่ปรึกษาและกองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์

	 	 นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์

	 	 รศ.พญ.ฐิติมา			 สุนทรสัจ

บรรณาธิการ
  ศ.นพ.พิเชฐ		 อุดมรัตน์	

รองบรรณาธิการ
	 	 รศ.นพ.วิวัฒนา		 ถนอมเกียรติ

  ผศ.พญ.นลินี		 โกวิทวนาวงษ์	

	 	 ผศ.นพ.วีรพงศ์		 วัฒนาวนิช	

กองบรรณาธิการ
  ผศ.นพ.กอปรชุษณ์		 ตยัคคานนนท์	

	 	 อ.นพ.ปัณณวิชญ์		 เบญจวลีย์มาศ	

	 	 ผศ.นพ.คณุตม์				 จารุธรรมโสภณ

	 	 ผศ.พญ.ชนกานต์			 ชัชวาลา

	 	 นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์

	 	 นส.ศุจิรัตน์			 เรืองเริงกุลฤทธิ์

	 	 นายวิสธวัช			 แตงอ่อน

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ (ชุดที่ 11)
(วาระบริหารงาน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564)

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.

(Newsletter of the Alumni Association of PSU Medicine)

ปีที่	33	ฉบับที่	4	เดือนตุลาคม	-	ธันวาคม		2562

จัดทำาโดย:	สมาคมศิษย์เก่า	คณะแพทยศาสตร์

รูปเล่ม/ปก:	หน่วยผลิตตำารา	คณะแพทยศาสตร์

บทบรรณาธิการ 3B

บทความพิเศษ :  

• บันทึกสุดท้ายของอาจารย์ประเสริฐ   4B

 อ.ประเสริฐ วศินานุกร 

บันทึกจากศิษย์เก่า :

•  เรียนรู้ชีวิต จากศิษย์เก่าที่เป็นมะเร็ง   7B

  พญ.วิชญาณี มีแสง

• นึกไม่ถึงว่าความตาย  มันเป็นแบบนี้     11B

 นพ.ไกรวุฒิ ก้วนหิ้น 
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บทบรรณาธิการ

“ลาทีปีเก่า 2562  เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2563

ชีวิตก็เป็นเช่นนี้เอง”

	 	 เราเจอกันเพื่อลาจากกัน	 แล้วก็กลับมาเจอกันอีก	 แต่

สำาหรับบางคนเป็นการจากไกล	โดยไม่มีโอกาสได้พบกันอีกเลย		

เรียกสั้น	ๆ	ว่าการจากกันมี	2	แบบ	คือ	จากเป็นและจากตาย

	 	 บางคนจึงเปรยีบชวีติน้ีเหมอืนการเดนิทาง	และบางคนก็

เปรียบการเดินทางนี้เหมือนกับการนั่งรถไฟสายชีวิต	 ที่จะมีคน

ขึ้นมาบนโบก้ีหรือตู้ โดยสารคนแล้วคนเล่า	 และแต่ละคนก็ลง

ไปจากตู้ขบวนนี้ ในเวลาที่แตกต่างกัน	บางคนเราได้แค่เจอหน้า	

พูดคุยทักทายกันได้ไม่กี่ปี	ก็ลงไปจากขบวนรถเสียก่อน

	 	 ถ้าชีวิตเปรียบเหมือนเช่นการเดินทางด้วยขบวนรถไฟ

จริง	 โบก้ีน้ีหรือตู้ โดยสารที่ผมน่ังมาน้ี	 ข้างตู้เขียนว่า	 “คณะ

แพทยศาสตร์ ม.อ.”	นับเป็นเป็นตู้ที่ใหญ่โตกว้างขวางมาก

	 	 ผมมาน่ังตู้น้ีคร้ังแรกเมื่อเดือนมิถุนายน	 พ.ศ.	 2517	 

ตอนขึ้นมาใหม่	 ๆ	 ยังมีผู้ โดยสารที่ น่ังอยู่ ในตู้น้ี ไม่มากนัก		 

ขณะน้ันอาจารย์หมอประเสริฐ	 วศินานุกร	 ก็ยังไม่ได้ขึ้นมา	 

ท่านมาภายหลังจากที่ผมผ่านกองศัลยศาสตร์ไปแล้ว	 แต่ผม

เผชิญหน้ากับการจากไป

ด้วยใจสงบ

ก็ได้มีโอกาสพบกับท่านบ่อย	 ๆ	 ในภายหลัง	 	 ก่อนที่ท่าน

จะลาจากขบวนรถไฟสายชีวิตนี้ ไปเมื่อ	พ.ศ.	2562	ผมได้ 

อ่านบันทึกสุดท้ายของอาจารย์ที่	 ผศ.นพ.ธนพันธ์	 ชูบุญ	

ได้ช่วยกรุณาแกะบันทึกข้อความลายมือของอาจารย์ด้วย

ความสนใจยิ่ง	 อาจารย์ได้สอนให้พวกเราเผชิญหน้ากับ

การจากไปด้วยใจสงบ	 และช่วยกันสร้างลูกศิษย์ต่อไป

อย่างไม่มีวันสิ้นสุด

	 	 ในปี	 พ.ศ.	 2562	 มีศิษย์เก่าของเรา	 หรือรุ่นน้อง

ของผมอย่างน้อย	 2	 คนที่ได้ลงจากขบวนรถไฟสายชีวิต

นี้ ไป	คือ	นพ.ไกรวุฒิ	ก้วนหิ้น	และ	พญ.วิชญาณี	มีแสง	

และผมไดม้ีโอกาสดคูลปิของน้องหมอไกรวฒิุ	และอา่นบท

สมัภาษณข์องน้องหมอวชิญาณ	ีก่อนทีท่ัง้สองคนจะลงจาก

ขบวนรถไฟสายน้ี ไปด้วยความสนใจอย่างยิ่งเช่นกันครับ		

และไดน้ำามาถ่ายทอดให้พวกเราอา่นในสารศษิยเ์ก่าแพทย	์

ม.อ.ฉบับนี้แล้ว

	 	 หากใครทีต่ดิตามสารศษิยเ์ก่าแพทย	์ม.อ.	ตัง้แตผ่ม

เขา้มารบัหน้าทีเ่ปน็บรรณาธิการอกีครัง้	ตัง้แต	่พ.ศ.	2560	

เปน็ตน้มา		จะสงัเกตวา่มบีางฉบบัทีเ่ราจะแบง่เปน็	2	สว่น	

(หน้า-หลัง)	คือ	ส่วน	A	และส่วน	B	โดยแยกเนื้อหาออก

จากกัน	 เช่นเดียวกับในฉบับน้ี	 ซึ่งมีทั้งส่วนลาทีปีก่อน	 ที่

เป็นเรื่องการจากลาไปของอาจารย์ที่เราเคารพและศิษย์

เก่าที่เรายังระลึกถึง	 กับส่วนของสวัสดีปีใหม่	 ที่เป็นเรื่อง

ของการต้อนรับความสุขใจในปีใหม่	2563	นี้		

	 	 และเปน็การตอกย้ำาคำากลา่วทีว่า่	“สรรพส่ิงในโลก

นี้ ล้วนมีทวิลักษณ์”	ทวิลักษณ์คือสองลักษณะที่ตรงข้าม

กันแต่คงอยู่ด้วยกัน	 เช่น	 มีร้อนก็ย่อมมีเย็น	 มีสุขก็ย่อม 

มีทุกข์	มีเกิดก็ย่อมมีดับ	เป็นต้น	

	 	 ผมขอให้ผู้อ่านสารศิษย์เก่าแพทย์	 ม.อ.ทุกคน	 

ให้ทกุข์ในใจไดดั้บลง	และเกิดความสขุสงบ	ในทกุลมหายใจ

ของชีวิต	“อยู่กับชีวิตให้เป็น”	จะได้เห็นสุขในทุกขณะจิต	

ไปตราบนิจนิรันดร.

ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน์ 

บรรณาธิการสารศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.4 B

	 	 ผศ.นพ.ประเสริฐ	 วศินานุกร	 	 ได้เขียนบันทึกในกระดาษ

ไว้หลาย	 ๆ	 แผ่นในช่วงที่เข้ารับการรักษาที่	 รพ.สงขลานครินทร์		 

ซึง่	ผศ.นพ.ธนพนัธ์	ชบูญุ	ไดช้ว่ยกรณุาแกะบนัทกึขอ้ความเหลา่น้ี ไว้

ในหนังสือชื่อ	“In our Remembrace นพ.ประเสริฐ วศินานุกร”  

สารศิษย์เก่าแพทย์	 ม.อ.	 เห็นว่าข้อความในบันทึกน้ีบางส่วน		 

มปีระโยชน์อยา่งยิง่ตอ่ศษิยท์กุคน		ทีจ่ะไดเ้รยีนรู้และเขา้ใจเพื่อทำาให้

รักษาผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้นและทำางานร่วมกับคนอื่นได้ดีขึ้นด้วย	 	 จึงขอ

สรุปบางส่วนจากบทความดังกล่าว	มาตีพิมพ์ซ้ำาอีกครั้ง	ดังต่อไปนี้

บทความพิเศษ
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“เพลงฝรั่งที่ฮิตคือ Give me one moment 

in time

ความหมายดีมาก ๆ เพราะ “ขอเวลาที่เหมาะสมให้

ผมสักครั้ง” ขอเหมาะสม in time เพราะ

ถ้าให้ช้าไปจะไม่มีประโยชน์ สายไปแล้ว

เทียบได้กับ Bridge over troubled water 

ความหมายดีทั้งคู่

เพลงสอนอะไรให้ชีวิตเรามาก

สอนว่าเวลามีอุปสรรคอะไร จะมีโอกาส ผ่านไปได้ 

เมื่อน้ำาไม่ท่วม สะพานจะสงบ”

	 	 “ผมรู้ว่าทุกคนอยากให้ผมอยู่	 ไม่มีใครอยากตาย	

แต่ก็ต้องตาย	 เป็นเรื่องธรรมดา	 สิ่งที่ผมดีใจคือ	 ทุกคน

ที่ผมรู้จักมีความสุข	 ความสำาเร็จ	 ครอบครัวมีความสุข  

ผมคิดว่าพอแล้ว	ไม่ใช่เงินทอง	แก้วแหวน	หรือชื่อเสียง

ใด	 ๆ	 จะลืมขอบคุณใครก็ได้	 แต่อย่าลืมขอบคุณพ่อแม่  

ครูบาอาจารย์	 โดยเฉพาะในชีวิตผม	 คือ	 อ.ทองจันทร์,	

อตเิรก,	หมอเพรา	(ตอ้งขอโทษ	หากผมสะกดชื่อผิดนะครับ)	

อย่างน้อย	อ.ทองจันทร์	เป็นคนเขียนจดหมายแนะนำา	ผม

ให้กลบัมาทำางานทีค่ณะแพทย	์ม.อ.	ผมคดิวา่	จดหมายฉบบั

น้ันควรเป็นเอกสารสำาคัญชิ้นหน่ึงของประวัติศาสตร์การ

แพทย์แผนปัจจุบัน	 โดยเฉพาะประวัติของการสร้างคณะ

แพทย์	 ม.อ.	 และการศัลยกรรมของภาคใต้ของประเทศ		

รวมทั้งการเริ่มและพัฒนาขีดความสามารถของศิษย์เก่า	

ม.อ.	ลูกศิษย์ศัลยแพทย์ของผมทุก	ๆ	คนเท่าที่เขามีกำาลัง 

ประวัติส่วนตัว

วันเดือนปีเกิด:	 5	มิถุนายน	พ.ศ.	2488

คู่สมรส:		 	 ผศ.พญ.มยุรี	วศินานุกร

บุตรธิดา:		•	 นายวศิน	วศินานุกร

   •	 พญ.ปิยะพร	วศินานุกร

   •	 นส.วิชชุดา	วศินานุกร

ตําแหน่งหน้าที่

:	ตำาแหน่งทางวิชาการ	

 •	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ	8	

	 	 สังกัด	 ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์	 ตั้งแต่	 

	 	 พ.ศ.	2537	-	2548

:	ตำาแหน่งทางบริหาร

 •	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 ตั้งแต่	 

	 	 พ.ศ.	2525	-	2529

 •	 ผู้รักษาการในตำาแหน่งหัวหน้าภาควชิาศลัยศาสตร	์ตัง้แต	่ 

	 	 พ.ศ.	2525	-	2526

 •	 หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์	ตั้งแต่	พ.ศ.	2526	-	2528	 

	 	 และ	พ.ศ.	2535	-	2543

 •	 ประธานองค์กรแพทย์	ตั้งแต่	พ.ศ.	2544	-	2548

เกียรติประวัติและรางวัลที่เคยได้รับ

 •	 ปิยะอาจารย์ชั้นคลินิก	ในปีการศึกษา	พ.ศ.	2545

 •	 อาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		

	 	 ประจำาปี	2545

 •	 คนดีศรีสงขลา

 •	 ศัลยแพทย์ดีเด่น	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์

	 	 แห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2554

 •	 รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์	พ.ศ.	2555

	 	 อาจารยป์ระเสริฐ	เป็นคนสนุทร	ี	ทา่นรกัเสยีงเพลง		ชอบ

รอ้งเพลง		การถูกเจาะคอเพื่อสอดทอ่ชว่ยหายใจน้ัน		ทำาให้ทา่น

กลายเป็นคนไม่มีเสียง	อาจารย์ได้บันทึกเรื่องนี้ ไว้ว่า

 “ชีวิตนี้อาจพูดไม่ได้อีกแล้ว

karaoke ไม่ได้แล้ว

lecture ไม่ได้ เสียดายมาก 

ต้องกลับไปหา Video ที่คณะแพทยศาสตร์ถ่าย copy ไว้

อยากฟังเสียงตัวเอง และอยากฟังเพลง”
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ทำางานในปัจจุบัน	 ใช่	 ผมสร้างลูกศิษย์มากเพราะอาจารย์

สร้างผมมาเพื่อสร้างศิษย์ และผมหวังว่าศิษย์ผมทุกคน  

ต้องสร้างศิษย์ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุด		เหมือนคุณทุก	ๆ	คน”

	 	 “ที่ผมเขียนทุกอย่างได้		เพราะทุกอย่างเขียนจากความ

รู้สกึภายในทีแ่ทจ้รงิ		เปน็เรื่องจากความประทบัใจตัง้แตผ่มเจอ		

ผมไดร้บัการดแูลจากพยาบาล		เห็นพยาบาลดแูลคนไข	้	ผมอยู่

กับพยาบาลมากกว่า	50	ปี		ผมจึงไม่เคยลืมว่าพยาบาลทำางาน

อยา่งไร		และผมมคีวามรู้สกึกับพยาบาลอยา่งไร		พยาบาลทกุคน 

ในชีวิตผม	 เขาได้ทุ่มเทชีวิตเขาให้กับผม	 ช่วยบันดาลให้ 

กำาลังใจทำางานครับ	 ผมเองอยากกราบไหว้พยาบาลและ 

เจ้าหน้าที่ทุกคนแทนคนไข้ทุกคนในโรงพยาบาลนี้”

	 	 “ผมมีความสุขในระยะบ้ันปลายชีวิตที่มาเจอพวกเรา 

ทุกคน		โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะพยาบาลที่คอยดูแลผม		ทุกคน

ให้ความสุขความสบาย		กำาลังใจเป็นอย่างยิ่ง		ผมรู้สึกตัวว่าผม 

กำาลังจะตาย		ผมอยากให้ถึงเร็ว	ๆ 	แต่เสียดาย	เพราะเพิ่งได้อยู่

กับพวกคณุ		เปน็เวลาสัน้	ๆ 	ผมไมม่ทีางรอดได้ดขีึน้หรอก		ผมเปน็ 

หมอมาเกือบ	50	ปี	ผมรู้	prognosis	ถึงอย่างไรผมจะต้องลา

ทุกคน”

  แมว้นัน้ีอาจารย์ไดจ้ากลาพวกเราไปแลว้  แต่คำาสอนจาก

บนัทกึสดุทา้ยของอาจารย ์ ยงัอยู่ในใจของพวกเราทกุคน  และ

พวกเราจะเดนิก้าวตามคำาพดูของอาจารยท์ีว่า่ เราจะสรา้งศษิย์

ต่อไป ไม่มีวันสิ้นสุด.
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	 	 พญ.วชิญาณ	ีมแีสง		เป็นบุตรคนเดยีวของนายธนวรรธน	 

มีแสง	และนางวันทนา	มีแสง	

	 	 เกิดเมื่อวันที่	 30	พฤษภาคม	พ.ศ.	 2527	ภูมิลำาเนาอยู่

ที่จังหวัดนนทบุรี	พญ.วิชญาณี	สำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา	

2551	 เป็นศิษย์เก่ารุ่นที่	 30	 เมื่อสำาเร็จการศึกษาแล้วได้เข้า

ปฏิบตังิาน	เปน็แพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป	ประจำาโรงพยาบาลบางโพ	

และสถานพยาบาลสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตอนที่ 1: เมื่อรู้ตัวว่าป่วย

ถาม: คุณหมอป่วยเป็นอะไรครับ?

ตอบ:	เป็นมะเร็งลำาไส้	ลุกลามไปที่ตับ	จัดเป็นระยะที่สี่

ถาม:		มีอาการอะไรนำามาก่อนไหม?

ตอบ:		มีอาการท้องอืด	 ๆ	 กินอะไรไม่ค่อยย่อยนำามาก่อน

ประมาณ	2-3	เดือน		ราว	1	เดือน	มีปวดท้อง	แสบ	ๆ	บีบ	ๆ

เป็นพกั	ๆ 	กินยาลดกรดก็ไมค่อ่ยทเุลา	ชว่งน้ันตอ้งกินแตอ่าหาร

ออ่น	ๆ 	ราวสองสปัดาห์ก่อนเขา้	รพ.	รูส้กึวา่เหนื่อยง่ายกวา่ปกต	ิ	

ตรวจคนไขติ้ด	ๆ 	กันไปสามสบิคน	ก็เริม่เหนื่อย		ทัง้ทีต่อนสาว	ๆ 	

ทำาไดม้ากกวา่น้ีสองถึงสามเทา่		เดมิเคยปัน่จักรยานรอบหมูบ่า้น

ได้ห้ารอบ	แต่หลัง	ๆ	ปั่นได้	2-3	รอบก็เหนื่อย		ก่อนเข้า	รพ.	

มีอาการท้องอืดมาก	 ไม่ถ่าย	 ไม่ผายลม	 สองวัน	 อาเจียนมาก	 

จึงต้องไปนอน	รพ.

ถาม:	 ทำาไมมีอาการมากมายตามที่เล่ามาแล้วไม่รีบไป

ตรวจ?

ตอบ: จริง	ๆ 	แลว้ทกุอาการทีเ่ลา่มา	ไมไ่ด้มอีาการใดอาการ

หน่ึงดูรุนแรง	 หรือจำาเพาะกับโรคเลย	 อาการปวดท้อง		 

ท้องอืด		อาหารไม่ย่อย		มีคนจำานวนมากมายที่เป็น	และ

โดยสว่นใหญ่โรคทีพ่บบอ่ยก็คอืกลุม่แผลในกระเพาะอาหาร	

(peptic	ulcer)	ก็รกัษาตวัเองตามน้ัน	เพยีงแตส่งัเกตวา่กิน

ยาแล้วไม่ค่อยทุเลา	 ประกอบกับตำาแหน่งที่ปวดแปลกไป	 

คือไม่ได้ปวดใต้ลิ้นปี่อย่างในคนไข้ โรคกระเพาะ	 	 แต่มา

ปวดรอบสะดือและแถว	 ๆ	 ท้องน้อย	 ที่รู้สึกเหน่ือย	 ๆ	 

น่ีคดิวา่แก่และอว้นไป	ไมค่อ่ยไดอ้อกกำาลงั	เพิง่มารู้ทหีลงัวา่

เป็นเพราะค่าเมด็เลอืดแดงมนัตกลง		ดว้ยความทีค่่อนข้าง

ขาว	คนใกลต้วัไมไ่ดม้ีใครทกัวา่ซดี	ตวัเองก็ไมไ่ดส้งัเกต	แลว้

ตอนน้ันยงิ	IPL	อยูด่ว้ย	คดิวา่หน้าใสด	ีเอาจรงิ	ๆ 	ทีบ่อกวา่

มอีาการมาสามเดอืน	เหมอืนจะนาน	แตค่วามจริงไมน่านนะ	

ทุกอย่างที่เขียนเป็นการมองย้อนกลับไป	 (retrospective)	

เลยดูว่าอาการสัมพันธ์เป็นขั้นเป็นตอน	 	 แต่ที่จริงอาการ

มันไม่ได้หนักแต่แรก	ก็ยังใช้ชีวิตได้ปกติ	กินอิ่ม	นอนหลับ	

น้ำาหนักขึน้	ยงัไปทำางานทกุวนั		หน่ึงสปัดาห์ก่อนจะเขา้	รพ.	

ก็ยังไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวอยู่เลย	

บันทึกจากศิษย์เก่า

พญ.วิชญาณี  มีแสง (หมอมัสลิน)
(ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.รุ่น 30)

เรียนรู้ชีวิต  

* ปรับปรุงบทสัมภาษณ์ จากเพจ “ใกล้มิตรชิดหมอ” โดย Admin  

 Dr. Jame (https://www.facebook.com/Drnextdoor/) ชื่อบทความ 

 ว่า เมื่อหมอเป็นมะเร็ง ที่คุณหมอมิสลินได้เขียนไว้ ในรูปแบบบท 

 สัมภาษณ์ถาม-ตอบ

จากศิษย์เก่าที่เป็นมะเร็ง*



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.8B

ถาม: 	รู้สึกเสียใจไหมว่าถ้ารีบรักษาอาจจะดีกว่านี้?

ตอบ: 	นีก่ค็ิดว่ารีบรักษาแล้วนะ	เพราะที่เล่ามา	บางทีเราไม่ทัน

นึกหรอกว่าตัวเองจะเป็นอะไรมากมาย	 	 โอกาสเป็นมะเร็งมัน

น้อยกว่าโรคทั่วไปอื่น	 ๆ	 เยอะในคนไข้อายุแค่สามสิบกว่าปี	 

ทั้งชีวิตไม่เคยป่วยจนต้องนอน	 รพ.	 มาก่อนเลย	 ทั้งตัวเองที่ 

เป็นหมอ	และหมอเจ้าของไข้ก็ไม่มีใครคาดว่าจะเป็นหรอก

  ***สิง่สำาคญัมาก ๆ  คอื เมื่อรูว้า่ตวัเองเป็นแลว้ ทัง้ตวัเอง 

และทุกคนรอบข้างอย่าพยายามโทษใคร ไม่ต้องคิดว่าถ้าฉัน

ดแูลตวัเองดกีวา่น้ี ถ้าฉนัใส่ใจอาการของญาตมิากวา่น้ี ถ้าหมอ

วนิิจฉยัได้เรว็กวา่น้ี ทกุอยา่งอาจไมเ่ปน็อยา่งน้ี!!!  ไมม่ีใครไมรั่ก

ตัวเอง  ไม่มีใครไม่รักญาติตัวเอง  และไม่มีหมอคนไหนเจตนา

จะให้การวินิจฉัยล่าช้า  ด้วยตัวโรคที่เป็นก็นับว่าหนักมากอยู่

แลว้ พยายามอยา่คดิอะไรทีเ่ปน็การซ้ำาเติมตัวเองหรือโทษใคร ๆ   

เพราะจริง ๆ แล้ว  หลายเรื่องที่เกิดไม่ใช่สิ่งที่เราจะควบคุมได้

	 	 อะไรที่มีคำาว่า	“ถ้า”	แปลว่ามันไม่ได้เกิด		สิ่งที่คิดแล้วไม่

เกิดประโยชน์	ก็ไมค่วรคร่ำาครวญเสยีเวลาคดิ		เอาเวลามาคดิวา่

หลงัจากน้ีฉนัควรจะปฏิบัตติวัอยา่งไรให้ดตีอ่โรค		ให้เป็นคนไขท้ี่

ดขีองหมอ	หรอืถ้าเปน็ญาตก็ิคดิวา่ฉนัจะดแูลคนไขอ้ยา่งไรให้ดี

น่าจะดีกว่า

ตอนที่ 2: รับมือกับความป่วยอย่างไร

ถาม:	 ตอนที่รู้ว่าป่วยเป็นมะเร็ง	รู้สึกอย่างไร?

ตอบ: มึน	 ๆ	 เพราะตอนน้ันได้	 pethidine	 อยู่ทุกสองชั่วโมง		

เนื่องจากปวดท้องมาก		ยาทำาให้อารมณ์เคลิ้ม	ๆ 	ฟิน	ๆ 	เหมือน

วิ่งอยู่ในทุ่งดอกไม้	 เลยไม่ได้ฟูมฟายอะไร	 เพื่อนเอาผล	 CT	 

มาให้อ่านเอง	 อ่านแล้วก็คิดว่าจะบอกกับน้ากับญาติอย่างไรดี	 

ก็บอกไปแคว่า่มก้ีอนทีล่ำาไสน้ะ	ต้องผ่าตัดด่วน	เพื่อนก็ชว่ยตดิตอ่	

รพ.ให้	เพื่อน	ๆ	น่ารักกันมาก

ถาม:		รู้สึกกลัวบ้างไหม?

ตอบ:		นับเป็นความโชคดีที่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก	 ไม่มีเวลา

ให้รู้สึกกลัว	 ทันทีที่รู้ว่าเป็นและมีลำาไส้อุดตันก็โดนเข็นเข้าห้อง

ผ่าตดัด่วนตอนประมาณทุม่เศษ		สะลมึสะลอืตลอด		ฟืน้มาก้อน

ที่ลำาไส้ก็หายไปแล้ว

	 	 หลงัจากน้ันแผนการรกัษาก็ตามมาเปน็	step	อกีสอง

เดือนต้องผ่าตัดตับนะ	แล้วต้องเริ่มยาคีโมต่อ	คือทุกอย่าง

มีคนคิด	เตรียมให้เราหมดแล้ว	เราก็แค่เดินไปตามนั้น

ถาม:	 มีคำาแนะนำาอย่างไรสำาหรับคนไข้อื่น	 ๆ	 ที่รู้สึกกลัว 

โรคนี้?

ตอบ:	ก็...มันเป็นเรื่องปกตินะที่จะเกิดความกลัว	ยิ่งในคน

ที่ร่างกายแข็งแรง	 ปกติทุกอย่าง	 แล้วเกิดตรวจพบโดย

บังเอิญ	 	 น่าจะทำาใจยากกว่าคนที่มีอาการของโรคนำามา

ก่อน	แค่ขึ้นชื่อว่า	“เป็นมะเร็ง”	ใคร	ๆ	ได้ยินก็ตกใจแล้ว	

สว่นใหญค่ดิวา่ตอ้งตายแน่	ๆ 	แตเ่ดีย๋วน้ีการรกัษามนัพฒันา

ไปมาก		มีหลายคนที่รักษาหาย		และถึงแม้บางรายไม่หาย

ก็อยู่ได้นานขึ้น		บางคนอยู่ได้นานกว่าคนไม่มีโรคที่ใช้ชีวิต

โดยประมาทเสียด้วยซ้ำา

ถาม:	 ผู้ป่วยบางคนพอรู้ว่าเป็นก็หมดกำาลังใจไปเลย	 ควร

ทำาอย่างไรดี?

ตอบ:  ในโรงเรียนแพทย์	 เรามักได้รับการสอนอยู่เสมอ		 

วา่เวลาแจ้งขา่วรา้ยกับผู้ปว่ย		ให้พจิารณาดว้ยวา่ปฏิกิริยา

ความโศกเศร้า	(stage	of	grief)	ของคนไข้อยู่ในระยะไหน		

เพื่อจะได้ ให้การตอบสนองอย่างเหมาะสม

	 	 ในฐานะผู้ป่วยและญาติ		ถ้าเรารู้จักลำาดับทั้ง	5	ขั้น		

ได้แก่		1.	ระยะปฏิเสธ	(denial)		2.	ระยะโกรธ	(anger)		 

3.	ระยะตอ่รอง	(bargaining)		4.	ระยะซมึเศร้า	(depression)	 

และ	5.	ระยะยอมรับ	(acceptance)	อยู่บ้าง	เราจะเข้าใจ

ว่ามันเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใครได้ทุกคน		ไม่ใช่ความผิด

ปกติของเราหรือของญาติเรา	 	 ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าอยู่	 ๆ	

คนไข้จะหมดกำาลังใจ	 	 วิ่งไปตรวจ	 รพ.อื่นเพราะไม่เชื่อว่า

ตัวเองป่วย	 หรือกล่าวโทษตัวเองและคนรอบข้างว่าเป็น

สาเหตุของโรค

ถาม:	 ปฏิกิริยาดังกล่าวเกิดขึ้นกับคนไข้ทุกคนหรือ?		

ในฐานะผู้ป่วยหรือญาติ		เราควรรับมืออย่างไร?

ตอบ:	ในผู้ป่วยแต่ละคน	 ไม่จำาเป็นต้องเกิดปฏิกิริยา 

ดังกล่าวครบทุกขั้น	 อาจมีเพียงบางขั้นแล้วเข้าสู่ระยะ

ยอมรับเลย	หรือบางคนอาจติดอยู่ในบางขั้นนานกว่าปกติ 

ก็ขึ้นกับพื้นฐานทางอารมณ์ของแต่ละคน	 	 หากเราเป็น

ญาติ...ก็อยากให้เข้าใจและพยายามรับฟังสิ่งที่คนไข้คิด	
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มากกว่าการ	 force	 ให้คำาแนะนำาหรือพยายามดึงดันให้ 

ผู้ป่วยคิดตรงกับใจเรา	เช่น	ถ้าคนไข้ยังไม่ยอมรับว่าตัวเอง

ป่วย		ก็ไม่ต้องพูดซ้ำา	ๆ	หรือเอาผลการตรวจมายืนยันกัน

ตรงหน้าอะไรแบบน้ัน	ใจเยน็	ๆ 	ให้เวลาและคอยเป็นกำาลงัใจ 

ให้จนกว่าผู้ป่วยจะผ่านพ้นระยะต่าง	 ๆ	 จนเข้าสู่ระยะการ

ยอมรบัในทีส่ดุ		เวน้แตห่ากตอ้งรบัการรกัษาอยา่งเรง่ดว่น

มาก	ไม่วา่คนไขจ้ะเขา้ใจอยา่งไรอาจตอ้งขอให้รกัษาไปตาม

น้ันก่อน		สว่นในแง่ของผู้ป่วยเอง		ถ้ารูส้กึกลวั	เสยีใจ	โกรธ	

หรอืมีอารมณ์ใด	ๆ 	ให้บอกตวัเองก่อนเลยวา่ไมเ่ปน็ไรหรอก		

อารมณ์แบบน้ีใคร	 ๆ	 ก็เป็นได้	 ไม่ต้องไปซ้ำาเติมตัวเองว่า

ทำาไมไม่เลกิเสยีใจสกัท	ี	ชวีติดรามา่อะไรแบบน้ี!!!		ปลอ่ยใจ

ไวส้กัพกั	แลว้ลองคดิดวูา่จริง	ๆ 	แลว้เรากลวัอะไร?		เสยีใจ

อะไร?	 	 โกรธอะไร?	 	 ลองหาทางเปลี่ยนอารมณ์ที่ไม่ก่อ

ประโยชน์ให้กลายเป็นการเตรียมพร้อมจะดีกว่าไหม?	เช่น		

เรากลัวตายจริงหรือ?		คนเราทุกคนเกิดมาไม่มีใครไม่ตาย

นะ		เราแค่ไม่เคยนึกถึงมันมาก่อน		เรากลัวสิ่งที่ทุกคนต้อง

เผชญิเพราะอะไร?		เราเสยีใจเพราะยงัมอีะไรคา้งคาหรอื?		

จะว่าไปถือเป็นโอกาสดีด้วยซ้ำาที่เรายังมีเวลาทบทวนว่า

ในชีวิตที่ผ่านมา	 	 มีอะไรที่อยากทำาให้สำาเร็จแล้วยังไม่ถึง

จุดหมายไหม	 	 อย่างน้ีน่าจะช่วยให้เห็นคุณค่าของชีวิตที่

เหลืออยู่ด้วยซ้ำา	 ดีกว่าตายไปอย่างงง	 ๆ	 โดยไม่เกิดการ

เรียนรู้อะไร		แต่ทั้งหมดที่เล่ามา	เหมือนจะง่าย	ความจริง

มันไม่ได้ง่ายนะคะ	ยิ่งถ้าเกิดเรื่องในช่วงต้นของชีวิต		หรือ

ใช้ชีวิตมาอย่างมีสุขมาโดยตลอด	 	 ไม่เคยนึกถึงความเจ็บ

ป่วยหรือความตายเลย		เจอเข้าโครมเดียวก็น็อคได้ง่าย	ๆ	 

เหมือนกัน		ถึงอยากจะย้ำาเสมอว่า	เศร้าได้	กลัวได้	โกรธได้	 

ไม่เป็นไร		ที่สำาคัญคือหลังจากอารมณ์เหล่านั้นเคลื่อนผ่าน

แลว้ต้องรีบลกุให้ได!้!!		อยา่ปลอ่ยให้อารมณ์ในทางลบปลน้

เวลาอันมีค่าของเราไปนานนัก

ถาม:	 คณุหมอใชเ้วลานานไหมกวา่ตัวเองจะก้าวเขา้สูร่ะยะ

การยอมรับ?

ตอบ:	ก็ยอมรับได้ตั้งแต่อ่านผล	CT	เองนี่ล่ะ		ไม่ใช่เพราะ

ความเก่งกาจอะไร	 	 แต่ด้วยความที่มันเป็นภาวะฉุกเฉิน

อย่างที่บอก	 เลยไม่มีเวลาพิรี้พิไรอะไรมาก	 อาการปวดก็

รุนแรงเป็นใครก็ต้องรู้แล้วว่ามันไม่ปกติ

	 	 อีกอย่าง.. .ด้วยประสบการณ์ ในชีวิตที่ ผ่านมา		

ประกอบกับอาชีพที่ทำา	 	 มันทำาให้คุ้นชินกับความตาย 

พอสมควร	 ก็นับว่าเป็นความโชคดีอย่างหน่ึง	 	 คือเรามองว่า

ความตายเปน็สิง่ทีเ่กิดขึน้ไดกั้บทกุเพศทกุวยั	ไมเ่วน้แมแ้ตต่วัเรา		

เลยพยายามจัดการชวีติตวัเองให้พรอ้มอยูเ่สมอ		ถึงเวลาจรงิ	ๆ 	

มนัเลยไมค่อ่ยกลวัตาย		มบีา้งทีก่ลวัเจ็บ		แตก็่พอจะรบัมอืไดอ้ยู่

ถาม: บางคนอาจคิดว่าเป็นเร่ืองแปลกที่จะคิดถึงความตาย	 

ในคนที่อายุยังน้อยและสุขภาพดีอยู่	หดหู่เกินไปไหม?

ตอบ: ประเดน็น้ีสำาคญันะ		บางคนชอบคดิวา่อยูด่	ีๆ 	พดูถึงเรื่อง

ตายทำาไม		เศร้าจัง		ไมเ่ปน็มงคลเลย		ทีจ่ริงมนัไม่ใช	่	เราทกุคน

ควรคดิถึงความตายให้ถูกทางแลว้จะเปน็ประโยชน์มาก	เชน่	ถ้า

มองวา่อนาคตมนัไมแ่น่นอน	มสีิง่ไหนคัง่คา้ง		มีใครทีอ่ยู่ในความ

ดูแลของเรา		เกิดอยู่	ๆ	ตายไปใครจะลำาบากไหม		เราจะต้อง 

เตรยีมพรอ้มอะไรบา้ง		ทีก่่อรา่งสรา้งหน้ี ไวจ้ะทำาอยา่งไร		เราก็

จะเตรียมความพร้อมให้ชวีติอยูเ่สมอ		แตถ้่าบางคนมองวา่ชวีติ

น้ีจะไปทำาประโยชน์อะไรมากมาย		มอียู่ใช	้ๆ 	ไปเดีย๋วก็ตายแลว้		

อันน้ันคือคนขี้เกียจ	 ไม่รับผิดชอบ	 เรียกว่าไม่มีมรณานุสตินะ		 

หรือบางคนวันดีคืนดีนึกจะก่อดราม่าก็ลุกมาคร่ำาครวญว่าชีวิต

ไมแ่น่นอนเลย		เห็นใครเจ็บก็มโนตามวา่ฉนัเองอาจเปน็โรคร้าย	

ไมรู่เ้มื่อไรจะตาย	ฟมูฟายหวาดกลวัขึน้มาทัง้ทีย่งัปกตดิทีกุอยา่ง		

อนัน้ันก็ดจูะวปิลาส		คอืไมรู่ค้ดิกลวัลว่งหน้าบา้บออะไร		เราควร

ฝึกคิดถึงความตายเพื่อเตรียมพร้อม	 ไม่ใช่คิดเพื่อจะโศกเศร้า

หรือหวาดกลัว		ถ้าฝึกตัวเองไว้ดี		เมื่อความตายมันโผล่เข้ามา

จริง	ๆ	เราจะรับมือได้ง่ายขึ้นมาก		อันนี้สำาคัญเลย

ถาม: ถ้าเราเตรียมใจไว้ว่าพร้อมตายได้	 	 มันจะทำาให้ไม่มีแรง

ฮดึสู้ไหม?		อยา่งบางคนเขามสีิง่ทีย่งัอยากทำา	อยากเห็น	อยาก

เป็น		ก็ดูมีแรงจูงใจที่จะสู้อยู่		แต่ถ้าพร้อมตาย		เจ็บมาก	ๆ 	อาจ

อยากชิงตายไปเลยหรือเปล่า?

ตอบ:	เอาจรงิ	ๆ 	บางทตีอ่ให้อยากตายก็ใชว่า่จะชงิตายไดดั้งใจนะ		 

ไม่เกี่ยวกันหรอก		ถ้าเราสู้กับโรค		เพราะเห็นในคุณค่าของชีวิต		

คิดว่าเกิดมาแล้วก็อยากทำาประโยชน์ให้เต็มที่	 	 มีสิ่งเข้ามาให้

เรยีนรู้ไดม้ากมายแมก้ระทัง่ความเจ็บปว่ยก็เปน็ครู	เราจะมแีรง

สู้ได้ โดยไม่ต้องใช้กิเลสมาล่อ	ว่ายังอยากเห็นสิ่งนั้น		อยากเป็น

สิง่น้ี		รอนู่นน่ีน่ันก่อน		เตรยีมใจให้พรอ้มไว	้	คดิเพยีงวา่จะทำาให้

เต็มกำาลังโดยไม่ต้องสนใจผลลัพธ์	 ก็จะเป็นการสู้ที่ ไม่มีภาระ		 

สู้แบบไม่กลัวว่าจะแพ้หรือชนะ		มันเบาใจกว่าเยอะ		บางคนไม่

เรียกว่าเป็นการสู้ด้วยซ้ำา		จะเรียกว่าอยู่กับโรคอย่างสันติหรือ

อะไรก็ตาม		หลักสำาคัญคือทำาวันนี้ ให้ดี		แล้วอย่าไปเครียดกับ

ผลที่จะเกิดเป็นพอ
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ตอนที่ 3: เมื่อต้องผ่าตัด

ถาม: คุณหมอถูกผ่าอะไรไปบ้าง?

ตอบ:	ผ่าตัดใหญ่สองครั้ง		ครั้งแรกผ่าก้อนที่ลำาไส้		ครั้งที่สอง

คือผ่าก้อนที่ตับ	 อีกครั้งคือผ่าตัดเล็กใส่พอร์ต	 (Port-A-Cath)	

เพื่อให้ยาเคมีบำาบัด

ถาม:	 ก่อนจะผ่ากลัวไหม?

ตอบ:	คร้ังแรกต้องผ่าตัดด่วน	 ปวดท้องมากได้ยาแก้ปวด	 

ซึ่งมันมีฤทธิ์กดประสาทอยู่		หลับ	ๆ	ตื่น	ๆ	มันไม่มีสติ	เลยไม่

ได้กลัวอะไร		แต่ครั้งที่สอง	เอาจริง	ๆ	ก็กลัวนะ		คือหลังผ่าตัด

ครั้งแรกได้แค่ประมาณสามวัน	 	อาจารย์หมอศัลยกรรมตับมา

ตรวจแล้วก็แจ้งว่าเดี๋ยวให้พักประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือน		

จะผ่าก้อนทีตั่บให้		เราเองก็ตกใจ		หันไปเห็นญาตทิีม่าเฝ้าน่ีหน้า

ซีดเลย		คือตอนนั้นแค่จะลุกนั่งก็ยังเจ็บ		นี่จะต้องเตรียมผ่าอีก		 

ก็ค่อนข้างกลัว	 แต่กลายเป็นว่าเพื่อน	 ๆ	 ที่เป็นหมอด้วยกัน		 

พอรู้ว่าก้อนที่ตับผ่าได้	 ทุกคนดีใจกันใหญ่เพราะแปลว่ามันมี

โอกาสรักษาให้หายได้		พอเห็นเพื่อนดีใจ		เราก็ดีใจ	เลยกลาย

เป็นหายกลัวไป	 	 เพราะมันมีความหวังว่าผ่าแล้วน่าจะดี	 	 พอ

หายกลวั		มนัก็เปน็เรื่องของการเตรยีมตวัวา่ชว่งน้ีต้องพยายาม

กินโปรตีนนะ	 	 ออกกำาลังกายโดยการเดินรอบบ้านเท่าที่ ไหว		

ระวังไม่ให้ป่วยไข้		รีบฟื้นฟูร่างกายเพื่อให้พร้อมสำาหรับผ่าใหญ่ 

อีกครั้ง	 	 คืนก่อนผ่าที่ต้องไปนอนเตรียมตัวในโรงพยาบาล		 

พอไหวพ้ระสวดมนต์เสร็จ	หัวถึงหมอนก็หลบัเลย	ตอนพยาบาล

มาเดินตรวจดูว่าจะต้องให้กินยานอนหลับไหมก็เลยไม่ต้องกิน		

เพราะคนไข้ชิงหลับไปก่อนแล้ว

ถาม:	 มีคำาแนะนำาอะไรไหมสำาหรับคนที่กลัวการผ่าตัด?

ตอบ:		ก็คงให้กำาลังใจว่าโดยปกติถ้าไม่มีเหตุจำาเป็นจริง	 ๆ	 คง

ไมม่ีใครต้องผา่อะไร		แต่ในเมื่อตอ้งผ่า		แปลวา่น่ันคอืการรกัษา		

รักษาให้หายเจ็บ	 รักษาให้กลับมาดีเหมือนเดิม	 หรือรักษาให้

อาการทุเลาลง	ไม่ให้เป็นมากขึ้น	ใด	ๆ	ก็ตาม		นั่นแปลว่าเรา

กำาลังจะทำาสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์กับตัวเองอยู่		นึกได้อย่างนี้

ความกลัวน่าจะลดลง

	 	 ส่วนใหญ่คนเรากลัวผ่าตัดเพราะกลัวความเจ็บหรือกลัว

ผ่าแล้วตาย	 	 เดี๋ยวน้ีทางการแพทย์เรามียาระงับปวดหลาย

ชนิดซึ่งช่วยบรรเทาเจ็บให้คนไข้ได้มาก	 	 ถ้าเกิดเจ็บขึ้นมาก็

สามารถแจ้งแพทยห์รือพยาบาลทีด่แูลได	้ไมไ่ดน่้ากลวัจนเกินไป	 

ส่วนความกลัวตาย	 เอาจริง	 ๆ	 ถามว่าผ่าตัดมีโอกาสตาย

ระหว่างผ่าได้ไหม	มันก็มีได้นั่นล่ะ	 แต่บางโรคอย่างมะเร็ง	

ถ้าไม่ผ่า	 ไม่รักษาก็มี โอกาสตายได้จากตัวโรคอยู่แล้ว	 

ถ้ามองว่าการผ่าถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการหาย	 หรือ

ทำาให้มีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นก็น่าจะลดความกลัวลงได้

ถาม: หลังผ่าเจ็บมากไหม?

ตอบ:	เจ็บนะ	 แต่พอทนได้	 หลังผ่าได้ยาระงับปวดแบบ	

PCA	 (patient	 controlled	 analgesia)	 คือแพทย์จะต่อ

ยาลดปวดไว้ ให้		แล้วคนไข้จะเป็นคนควบคุมการให้ยาเอง		

เมื่อปวดก็กดยาไดท้นัท	ีสว่นตัวก็จะใชว้ธีิวา่เวลาจะขยบัตวั	 

ลงเดนิ	หรอืเปา่เครื่องบรหิารปอดก็จะกดยาไวก่้อน	ไมไ่ดร้อ

ให้เจ็บ	จะได้ทำาได้เต็มที่	ที่จริงช่วงก่อนจะเข้า	รพ.	บังเอิญ

ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมกิจกรรมธรรมะบำาบัดความเจ็บป่วย		

มีประโยคหน่ึงที่ได้ฟังแล้วชอบมากคือ	 “สิ่งที่น่ากลัวกว่า

ความเจ็บ คอืความกลัวเจ็บ”	จรงิ	ๆ 	แลว้ความเจ็บทางกาย	 

เจ็บให้มากที่สุดยังไง	 คะแนนเต็มที่ก็มีแค่สิบแต้ม	 (ตาม

การให้คะแนนระดับความเจ็บปวดทางการแพทย์)	 ซึ่งเรา

สามารถบรรเทาได้ด้วยยาแก้ปวด	 	 แต่ความเจ็บทางใจ

หรอืการกลวัเจ็บเปน็สิง่ทีเ่ราต้องชว่ยตวัเอง		บางทเีราเจ็บ

กายผ่านไปแลว้	แตค่วามรู้สกึยงัคดิย้ำาวา่เจ็บมากเหลอืเกิน		

เดี๋ยวยาหมดฤทธ์ิคงจะต้องเจ็บอีก	 อย่างน้ีก็ยิ่งเพิ่มทุกข์		 

ยิง่ทำาให้เจ็บมากขึน้		พยายามอยูกั่บปจัจุบนัให้มาก	ๆ 	ถ้าเจ็บ 

ก็รู้ว่าเจ็บ		ถึงเวลาหายก็รู้ว่าหาย	แค่นี้พอ	ไม่ต้องไปให้ค่า

มันมากกว่านี้

ถาม:	 ผ่าครั้งไหนเจ็บที่สุด?

ตอบ:	จริง	 ๆ	 เจ็บพอ	 ๆ	 กัน	 แต่ที่ตลกคือกลัวการผ่าใส่

พอร์ตมากสุด		ทั้งที่เป็นผ่าตัดเล็ก		คือผ่าใหญ่สองครั้งเรา

ดมยาสลบไปเลยไม่รู้เรื่อง		ตื่นมาก็ผ่าเสร็จแล้ว		เวลาเจ็บ

ก็กดยาระงับปวดกันไป		แต่ตอนผ่าใส่พอร์ตนี่คือฉีดยาชา

เฉพาะที่	 	 รู้สึกตัวตลอดต้ังแต่ตอนแทงเส้นเส้นเลือดที่คอ		

ใส่เครื่องมือ		จนกระทั่งเย็บปิด		ตอนที่ทำาก็ยังดูปกติ		นอน

ฟงัอาจารยห์มอคยุกับพยาบาลไปขำา	ๆ 		แตพ่อกลบัถึงบา้น

เพื่อนโทรมาหาน่ีร้องไห้ ใส่เลย	 	 เพื่อนก็ตกใจว่าเป็นอะไร		

เจ็บมากเหรอ		ก่อนหน้านี้ผ่ามาสองรอบไม่เห็นเคยร้องไห้		

เลยเพิ่งรู้ตัวว่าจริง	ๆ	เจ็บไม่มาก	แต่กลัวเยอะ		คิด	ๆ	ดูก็

ตรงกับที่บอกว่า	“ความกลัวเจ็บ น่ากลัวกว่าความเจ็บ”
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ถาม:	 หลังผ่าตัดดูแลตัวเองอย่างไร?

ตอบ:  พยายามลกุจากเตียงให้เรว็ทีส่ดุเทา่ที่ไหว		ผ่าตดัทัง้

สองครั้งถือเป็นผ่าตัดใหญ่	 	 ครั้งแรกแผลยาวตั้งแต่เหนือ

สะดือสามน้ิวลงมาจนถึงหัวหน่าว		คร้ังทีส่องผ่าตัง้แตล่ิน้ปี่

ถึงเหนือสะดอืแลว้วกออ้มไปใต้ชายโครงขวา	คราวน้ีหลงัผ่า

ต้องนอนไอซียูด้วย		แต่ทั้งสองครั้งก็พยายามลงจากเตียง

ตั้งแต่หลังผ่าวันแรก	 คือนอนไปหน่ึงคืน	 รุ่งขึ้นก็พยายาม

ตะเกียกตะกายลงข้างเตียง	 	 นอนอยู่ว่าง	 ๆ	 ก็พยายาม

เป่าเครื่องบริหารปอดกันปอดแฟบ	 ยิ่งเราขยับเขยื้อนได้

มากเท่าไร	โอกาสเอาสายต่าง	ๆ 	ออกจากตัว	ทั้งออกซิเจน		

สายสวนกระเพาะปัสสาวะ	 	 สายสวนกระเพาะอาหาร		 

สายระบายเลือด	ก็จะเพิ่มขึ้น	ทำาให้ลดการติดเชื้อ	แต่ทั้งนี้

ก็ขึ้นอยู่กับสภาพคนไข้ด้วยนะคะ	 ด้วยความที่อายุยังน้อย		

ร่างกายยงัแขง็แรงเลยฟืน้ตัวได้ไว	ในผู้ปว่ยทีอ่ายมุากก็อาจ

ไมต้่องรบีฝืนกันมากนัก	แต่ให้พยายามกันตามกำาลงัแลว้แต่

คนไป	พอออกจาก	รพ.	ไดก็้พยายามกินอาหารทีมี่โปรตนีสงู		 

เดินออกกำาลังเท่าที่ไหว		ให้ลำาไส้ได้ขยับตัว		ถึงเวลาครบ

กำาหนดตัดไหมก็อาบน้ำาได้ตามปกติ

ตอนที่ 4: สวัสดีเคมีบําบัด 

ถาม: ใด้ยาเคมีบำาบัดสูตรไหน?

ตอบ:	สำาหรับมะเร็งลำาไส้	 stage	 IV	 เริ่มยาด้วยสูตร	

FOLFOX	(folinic	acid,	5-FU,	Oxaliplatin)	ทั้งหมด	12	

ครั้ง	 โดยให้ยาทุกสองอาทิตย์	 	 ได้ยาเป็นลักษณะ	 home	

chemo	 เพราะใส่พอร์ตไว้	 คือพอถึงวันนัดก็ไปนอนให้ยา

ที่ห้องสังเกตอาการประมาณ	3-4	ชั่วโมง		จากนั้นก็จะได้

กระปุกยา	5-FU	ต่อสายไว้กับพอร์ต		กลับมาให้ต่อที่บ้าน

อีก	50	ชั่วโมง	แล้วไปถอดออก

ถาม:	 มีผลข้างเคียงอย่างไรบ้าง?

ตอบ:	ผลข้างเคียงหลัก	 ๆ	 ของคีโมที่คล้าย	 ๆ	 กันคือ		

คลื่นไส้		เบื่ออาหาร		ผมร่วง		ที่ต้องระวังคือฤทธิ์ในการกด

ไขกระดูก		จะทำาให้เม็ดเลือดขาวต่ำา		ติดเชื้อได้ง่าย	หรือมี

เกล็ดเลือดต่ำาในบางช่วง	เลือดจะออกง่าย

	 	 ถ้าเป็นตัว	 5-FU	 ฤทธ์ิต่อผิวหนังและเยื่อบุจะค่อน

ข้างเยอะหน่อย	 เช่นสีผิวเปลี่ยน	 ผมร่วง	 มือเท้าลอก		 

มแีผลในปาก	บางคนอาจมทีอ้งเสยี	ตวั	Oxaliplatin	เองจะเดน่

เรื่องของชา		ถ้าได้ตัวนี้		คุณหมอจะแนะนำาเลยว่าให้งดกินหรือ

สมัผัสของเยน็เพราะจะทำาให้อาการชาเปน็มากขึน้	ถ้าชามาก	ๆ 	

ก็อาจจะมีอาการเจ็บนิ้วมือ		จับปากกาไม่ได้		บางคนเท้าชาจน

ใส่รองเท้าแล้วหลุด

ถาม:	 อาการข้างเคียงที่ว่ามาเป็นครบทุกอย่างไหม?

ตอบ:		แลว้แตค่นเลย		บางคนเปน็มากน้อยไมเ่หมอืนกันในแตล่ะ

อาการ		อย่างสูตรนี้ที่จริงคนทั่ว	ๆ 	ไปคลื่นไส้น้อยมาก		แต่ของ

ตัวเองคือต้องฉีดยาแก้อาเจียน	 และให้ยากินคู่กันอีกสองตัว		

เพราะปกติเป็นคนเมารถเมาเรืออยู่แล้ว	 ก็จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยง 

ในการเมายา		อย่างผลการกดไขกระดูก		ที่จริงยาสูตรนี้ถือว่า

กดไขกระดกูน้อยกวา่สตูรอื่น		ตอนที่ได	้กวา่คา่	ANC	จะต่ำากวา่	

1,500	(ปกติควรเกิน	1000	ถึงจะให้ยาได้)	ก็ได้ไป	8-9	ครั้งแล้ว	

แต่ในคนอายุเยอะ	ๆ 	บางคนก็ลดตั้งแต่ครั้งแรก	ๆ 		ช่วงหลังได้

ยาประมาณ	1-2	สัปดาห์	 (nadir	period)	ถือเป็นระยะที่ต้อง

ระวงัคา่เมด็เลอืดขาวและเกรด็เลอืดต่ำา		เพราะจะตดิเชือ้ไดง่้าย		 

บางคนอาจมีเลือดออกง่ายเวลาแปรงฟัน	 	 อย่างของตัวเอง 

พอครบสัปดาห์ก็จะสังเกตได้ว่าแปรงฟันแล้วบ้วนออกมาจะมี

เลือดปน		ก็พยายามบ้วนน้ำาเกลือช่วย	เป็นอยู่	3-4	วันก็ดีขึ้น

ถาม:	 ช่วงให้ยาเคมีบำาบัดควรระวังอะไรบ้าง?

ตอบ:	โดยรวม	ๆ	เลยสิ่งที่คือต้องระวัง	คือ

  •	 เรื่องการติดเชื้อ		ควรเลี่ยงกินผักสด		เลี่ยงอาหาร

ที่ ไม่ผ่านความร้อน	 	 ผลไม้ที่จะกินต้องเป็นผลไม้ปอกเปลือก		 

ที่ต้องระวังมาก	ๆ 	คือ	น้ำาแข็ง		ถ้าจะกินควรทำาเองดีที่สุด		หรือ

ไม่ก็เลือกร้านที่ทำาน้ำาแข็งเอง	 	 อย่างพวกน้ำาแข็งยูนิค	 น้ำาแข็ง

เกร็ด	 น้ำาแข็งหลอดที่ขายทั่วไป	 ขั้นตอนการผลิตมักไม่สะอาด		

ไมค่วรเสีย่งกิน	อยา่งของตวัเองตดิน้ำาแขง็	เวลาจะไปไหนก็ตอ้ง

เอาจากบ้านใส่แก้วเก็บความเย็นไป	 	 ไม่อย่างน้ันก็ต้องกินน้ำา

ธรรมดาไม่ใสน้่ำาแขง็		ในชวีติประจำาวนั		เวลาออกสูส่าธารณชน

ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอด!!!		สิ่งนี้ช่วยได้มาก	ของตัวเอง

ตั้งแต่ได้รับยา	 ใส่หน้ากากอนามัยทุกวัน	 ไม่เคยเป็นหวัดเลย		

แล้วก็เลี่ยงสถานที่ชุมชนที่เป็นอากาศระบบปิด		อย่างโรงหนัง		

โรงละคร		เครื่องบิน		รถทัวร์		ถ้าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง		จริง	ๆ	 

ห้างสรรพสินค้าก็แหล่งเชื้อโรค	 	 แต่ตัวเองก็ยังใส่หน้ากาก

อนามัยไปเดินอยู่		ก็พอช่วยได้	
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  •	 การกินโปรตีน	 	 ควรกินให้ได้ประมาณ	 1	 กรัมต่อ

น้ำาหนักตัว	ส่วนใหญ่คนชอบเน้นให้กินจากไข่ขาว		ซึ่งไข่	1	ลูก		

จะมีโปรตีน	4-5	กรัม	ถ้าจะกินก็ต้องได้วันละสิบฟอง!!!	แต่ส่วน

ใหญ่เราก็ได้จากเสื้อสัตว์	นม	ถั่วหรืออะไรอื่น	ๆ	ด้วย	ที่ง่ายคือ

พวกผลติภัณฑอ์าหารเสรมิ		เวย์โปรตีน	ถ้าชงกินไดก็้จะกำาหนด

ปริมาณได้ง่ายกว่ากินจากอาหารอย่างเดียว	 ส่วนตัวกะง่าย	 ๆ	

คือซื้อเวย์เมจิ		กินวันละขวด	ได้ โปรตีน	25	กรัม	ที่เหลือก็กิน

จากอาหารอื่น	ๆ 	เอา		โปรตนีน่ีสำาคญัมาก		สงัเกตวา่ถ้าสปัดาห์

ไหนกินได้เพียงพอ		ค่าเม็ดเลือดขาวจะขึ้นดีเลย

ถาม:	 มีอะไรอยากแนะนำาเพิ่มเติมอีกไหม?

ตอบ:	ก็จรงิ	ๆ 	ยาแต่ละตวัอาจมผีลขา้งเคยีงปลกียอ่ยทีต่า่งกัน		

ผลตอ่แต่ละคนก็ต่างกัน		มอีะไรทีส่งสยั		ไมแ่น่ใจ		ให้ถามแพทย์

ที่ดูแลได้เลย		เราจะได้เข้าใจและดูแลตัวเองได้ถูก		แล้วการให้

ยาคีโมมันไม่สุขสบายจริง	ๆ 	นั่นล่ะ		ขนาดตัวเองเคยได้จนครบ

คอร์สมารอบหนึ่งแล้ว		พอถึงเวลาจะต้องให้ ใหม่ก็ยังต้องทำาใจ

อยู่พักหนึ่ง	 เข้าใจเลยว่าทำาไมคนไข้หลาย	 ๆ	 คนถึงหนียาหมอ

ไปกินยาหม้อกันแทน	เพราะผลข้างเคียงมันเยอะ		บางคนด้วย

ตัวโรคยังไม่ก่ออาการอะไรเลย	 แต่พอมารักษาได้ยากลับทรุด

ลงเพราะผลข้างเคียงของยาก็มี	 	 สุดท้ายจะเลือกการรักษา

ทางไหนก็เป็นสิทธ์ิของคนไข้นะ	 หมอเองมีหน้าที่แจ้งข้อมูลไป

ตามจริง	จะรักษาแผนปัจจุบัน	แผนจีน	แผนไทย	หรือจะรักษา

ร่วมกันอย่างไร		ลองคุยกับแพทย์ประจำาตัวดู		เดี๋ยวนี้หมอเรา

ใจกว้างขึ้นเยอะ		ถ้าไม่เป็นผลร้ายกับคนไข้อย่างชัดเจน		ส่วน

ใหญ่เราก็พอจะประนีประนอมได้อยู่	 คุยกันดี	 ๆ	 ตัดสินใจให้ดี	 

จะได้มีกำาลังที่ดีในการรักษา		แล้วผลการรักษาก็จะดีไปด้วย

ตอนที่ 5: ป่วยอย่างไรให้เป็นสุข 

ถาม:	 ตั้งแต่ที่รู้ว่าป่วย	 	 คุณหมอมองภาพตัวเองอย่างไร?		 

และรู้สึกอย่างไรบ้าง?

ตอบ:	เรื่องนี้สำาคัญนะ	คนป่วยหลาย	ๆ	คนจากที่เคยได้ทำางาน		

ทำาสิ่งที่คิดว่าสำาคัญ	 ยิ่งใหญ่	 	 พอต้องมานอนรักษาตัวที่บ้าน 

หรือ	 รพ.	 บางทีจะรู้สึกว่าเบื่อหน่าย	 	 คุณค่าของตัวเองลดลง		

พอคิดอย่างนัน้มันกจ็ะทำาให้เสียกำาลังใจ		อย่างตัวเอง	เคยมีคน

ถามวา่อยูบ่า้นเบื่อไหม	ทีจ่รงิไมเ่บื่อนะ	พยายามทำาสิง่ทีท่ำาได้ ให้

เหมือนปกติ	 อนุญาตให้ตัวเองป่วยได้สามวันคือตอนนอนให้ยา	

หลังจากนัน้ก็ทำาในสิ่งที่รักที่อยากทำา	อ่านหนงัสือ	เขียนหนังสือ	

เย็บผ้าอะไรก็ว่าไป	ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้พักผ่อน		ทำางาน

อดิเรก		อยู่กับครอบครัว

ถาม:	 แล้วรู้สึกว่าคุณค่าของตัวเองลดลงไหม?

ตอบ:	อมืมม		คดิวา่มนัแลว้แตม่มุมอง	อยา่งถ้ามองวา่เดมิ

ตัวเองเคยเป็นหมอ	ได้ช่วยชีวิตหรือช่วยรักษาคนไข้	อยู่	ๆ	

ต้องมานอนเล่นอยู่บ้าน		ชีวิตไร้สาระสิ้นดี		อย่างนั้นก็คง

เป็นทุกข์	แต่จริง	ๆ 	ส่วนตัวคิดว่าอาชีพหมอคือการช่วยคน		

ทุกวันน้ีเมื่อเปลี่ยนเป็นคนไข้ถามว่ายังได้ช่วยคนไหม?	 ก็

ยังช่วยนะ	 ยังคงช่วยทุกคนที่ช่วยได้ตามแต่โอกาสอำานวย	

ชว่ยทัง้ทีต่อ้งใชว้ชิาชพีและไมต่อ้งใช	้คอืชว่ยในฐานะเพื่อน

มนุษย์		อย่างเวลาไป	รพ.ถ้าได้พูดคุยกับคนไข้อื่น	ๆ	เราก็

จะได้แชร์ประสบการณ์		วิธีการดูแลตัวเองกัน	หรือบางที

ตั้งแต่ป่วยมา		ก็มีคนรู้จักมาปรึกษาว่าคนรอบตัวป่วยเป็น

มะเร็ง	 	 หรือโรคอื่น	 ๆ	 ควรทำาอย่างไร	 	 ก็แนะนำาเขาไป		 

ส่วนที่ ไม่ใช้วิชาชีพ	 ก็ช่วยเหมือนคนปกติน่ีล่ะ	 เห็นคนไข้

ลุกจากรถเข็นไม่ได้ก็ไปช่วยพยุงเขา	 	 หรือเห็นใครลำาบาก

ต้องการความช่วยเหลืออะไรก็ทำาไปตามนั้น		สิ่งเหล่านี้มัน

อาจไม่ได้ยิ่งใหญ่	 	แต่มันก็ช่วยให้เรารู้สึกเป็นสุขเมื่อได้ทำา		

แล้วเราจะไม่คิดว่าชีวิตของตัวเองไร้ค่า

ถาม:		มีเหตุการณ์ไหนที่รู้สึกประทับใจเป็นพิเศษไหม?

ตอบ:		มอียูส่องเหตกุารณ	์	ครัง้แรกคอืตอนทีก่ำาลงันอนรอ

ผ่าตดัตบัอยู่ในห้องเตรียม	มคีนไขเ้ตยีงขา้ง	ๆ 	เปน็ลงุผู้ชาย

มาชวนคุย	ดูตื่นเต้นและกังวล		แกเล่าว่าต้องผ่าริดสีดวง	

แต่หมอเลื่อนคิวผ่ามาเร็วขึ้นหน่ึงชั่วโมง	 ลูกยังมาไม่ถึง 

โรงพยาบาล	แกกลัวว่าจะไม่ได้ร่ำาลาลูกก่อน	ฟังแล้วเราก็

คิดว่าเออ	แฮะ	เอาจริง	ๆ	ในฐานะหมอ	แค่เลื่อนตารางผ่า

รดิสดีวงมาเรว็ขึน้	เราคงไมไ่ดค้ดิวา่มนัจะยิง่ใหญอ่ะไรมาก		

ไม่นึกว่าสำาหรับคนไข้เขาจะกังวลไปได้	 ก็ปลอบแกไปว่าไม่

ต้องกังวลหรอก	 ผ่าตัดไม่เกินหน่ึงชั่วโมงเดี๋ยวก็ได้ออกไป

เจอลูกแล้ว		ชมแกไปด้วยว่าลุงเลือกฉีดยาชาที่ไขสันหลัง

น่ะดแีลว้	จะได้ไมม่ผีลขา้งเคยีงจากฤทธ์ิยาสลบ	พอแกถาม

กลับว่าแล้วหนูมาผ่าอะไร	 ก็บอกว่าผ่าตับ	 น่าจะประมาณ

ห้าถึงหกชั่วโมง	แกก็ยิ้ม	ๆ	เห็นเราไม่กลัวแกก็สบายใจขึ้น		

เราเองก็ดีใจวา่น่ีขนาดนอนห่มผ้ารอผ่าตดัอยู	่	ก็ยงัมีโอกาส

ได้ช่วยคนอื่นด้วย
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ถาม:	 อีกเหตุการณ์คืออะไร?

ตอบ:	ตอนรับยา	ไดเ้จอคณุปา้คนหน่ึงเปน็มะเร็งลำาไสเ้หมอืนกัน		 

แต่ระยะสาม		มาให้ยาเคมีบำาบัดสูตรเดียวกัน		ก็ได้พูดคุย

แลกเปลี่ยนประสบการณ์	 	พอป้ารู้ว่าเป็นพวกเดียวกันก็ดู

ดีใจ		แกบอกวา่ปา้อยากเปน็เหมอืนหนูจัง		หนูยงัดูแขง็แรงด	ี	 

กำาลังใจดีทุกอย่าง	 	 เลยบอกว่าจริงๆแล้วหนูเป็นหนักกว่า

ป้าอีกค่ะ		หลัก	ๆ	เลยคือพยายามกินให้ได้		นอนให้หลับ		

แล้วทุกอย่างจะดีเอง		หลังจากนั้นเวลาไป	รพ.	จะเจอป้า

นี่แทบจะแต่งหน้าไปเลย		เพราะคิดว่ากำาลังใจของเขาเกิด

จากการเห็นว่าเราเป็นปกติดี

ถาม:	 สุดท้ายอยากจะฝากอะไรบ้าง?

ตอบ:	อยากจะบอกวา่ในการรกัษามะเรง็น้ัน		อารมณแ์ละ

อาหารเป็นสิ่งสําคัญมาก  คิดให้ดี  กินให้ดี 	พูดเหมือน

จะง่าย	แต่จริง	ๆ	แล้วบางทีมันก็ยากนะ	ในสภาวะของคน

ทั่วไป	 นอกเหนือจากอาการเจ็บป่วยก็ยังอาจมีเหตุการณ์

อื่น	ๆ 	ในชวีติมากระทบให้จิตตกได	้หรอืบางทก็ีนึกอยากกิน

อะไรตามใจปาก	ต้องพยายามรักตวัเองให้ถูกทาง	หาแหลง่

กำาลังใจดี	ๆ	ไว้		อย่างตัวเอง	คิดว่าที่อยู่มาได้จนถึงวันที่ให้

สมัภาษณว์นัน้ี	หลกั	ๆ 	เลยก็เพราะความรกัจากคนรอบ	ๆ 	ตวั	

ทั้งครอบครัวและเพื่อนฝูง	ก็ขอเป็นกำาลังใจให้ผู้ป่วยทุก	ๆ	 

คนค่ะ

  ตอนสุดท้ายของบทความชุดน้ี เขียนโดยผมเอง  

Admin Dr. Jame ที่อยู่ข้างเตียงเพื่อนรัก  คุณหมอมัสลิน 

จนวาระสุดท้าย และพยายามจะถ่ายทอดความรู้สึกและ

ถ้อยคำาให้ออกมาอย่างสมบูรณ์ที่สุด  เพื่อให้สมกับความ

กล้าหาญแข็งแกร่งของเพื่อนผู้หญิงตัวเล็ก ๆ ผู้เป็นที่รัก

ของเรา  คุณงามความดีที่เกิดจากบทความน้ี ขอมอบ

ทั้งหมดให้แก่ดวงวิญญาณของคุณหมอมัสลิน ด้วยรักและ

คิดถึงสุดหัวใจ 

ตอนสุดท้าย:

เผชิญหน้ากับความตายอย่างมีสติ*

	 	 เมื่อมีใครซักคนที่ต่อสู้กับโรคร้ายและสุดท้ายต้อง

จากไป	 หลาย	 ๆ	 คนอาจเคยได้ยินประโยคที่ว่า	 “และ

ในที่สุดเธอก็ได้พ่ายแพ้ ให้กับโรคร้าย”	 แต่สำาหรับหมอ		 

หมอไม่ได้ยอมแพ้	 	 ทุกการตัดสินใจผ่านการคิดวิเคราะห์อย่าง

มีสติ	 	 ในฐานะคนที่เข้าใจทุกอย่าง	 	 มันเป็นเหมือนการจ้อง

ตากับความตาย	 	 แต่หมอไม่ได้จ้องมองด้วยความโกรธแค้น		 

ไม่เข้าใจหรือตั้งคำาถามว่าทำาไมต้องเป็นเรา	 หมอจ้องลึกลงไป

ในดวงตาของความตาย สบตาด้วยความอ่อนโยนอย่างถึง

พรอ้มและเขา้ใจชวีติ ไมเ่พยีงแคส่บตา หมอยงัโอบกอดความ

ตายเข้ามาไว้เป็นส่วนหน่ึงของตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ   

หมอเลือกที่จะชนะโรคร้ายด้วยหัวใจที่แข็งแกร่ง	 การจากไป

ไม่ใช่การพ่ายแพ้	 แต่การยอมรับอย่างถึงพร้อมลึกซึ้งถึงระดับ

จิตวิญญาณ	นั่นต่างหากคือการชนะที่แท้จริง

	 	 สตขิองหมอเลอืนลางมากขึน้เรื่อย	ๆ 	เมื่อเร่ิมปวดมากขึน้		 

ยาแก้ปวดที่ให้ทางเสน้เลอืดก็มากขึน้		เมื่อไมส่ามารถเพิม่ยาแก้

ปวดไดอ้กีเพราะยาเริม่กดการหายใจ		ถ้าเพิม่ยาจะกลายเปน็วา่

หมอทีร่กัษาทำาการณุยฆาตให้		ซึง่น่ันยงัไมถู่กกฎหมายเมอืงไทย	

ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มันเกิดขึ้นนะ		การุณยฆาต		มันเป็นการ

เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครั้งสุดท้าย	 	 เมื่อโรคที่เป็นเรา

เลือกไม่ได้	 	 รักษาก็ไม่หาย	 	 เราน่าจะได้เลือกว่าจะจากไปใน

เวลาที่เราพร้อมได้		เมื่อเพิ่มยาแก้ปวดไม่ได้		หมอที่ดูแลแบบ

ประคับประคองจงึเพิ่มยานอนหลับแบบใหท้างเส้นเลอืดเพื่อให้

หมอไม่ทรมาน		จะได้หลับยาวหลับลึกไปหลายวัน		และสุดท้าย

ก็มาถึงวันที่หมอได้หลับอย่างสงบเสียที	

	 	 บันทึกฉบับสุดท้ายน้ี	 หมอคงไม่ได้เขียนเองแล้ว	 แต่ก็

คิดว่าคงมีเพื่อนสักคน	 ที่สามารถถ่ายทอดโมงยามสุดท้ายและ

เหตุผลในการเลือกของหมอออกมาให้ทุกคนได้อ่านในที่สุด		 

หวังว่าเพื่อนจะเขียนบทสรุปออกมาได้ดี	 และหวังว่าทุกคนที่

ตามอ่านกันมา	 จะได้รับอะไรบ้างจากบทความน้ี	 	 อยากบอก

เปน็ประโยคสดุทา้ยวา่อยา่กลวัความตาย		ทำาความเขา้ใจวา่มนั

คือธรรมชาติที่ทุกคนต้องพบเจอ	จะช้าจะเร็วกว่ากันแค่นั้นเอง	 

มันคงเป็นเหมือนการออกเดินทางใหม่อีกครั้งเท่านั้น	

  สารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ขอขอบคุณ 

คุณหมอมิสลินมาก ๆ รวมทั้งคุณหมออนุศักด์ิ

ด้วย สำาหรับข้อคิดและคำาแนะนำาที่ดี ๆ ใน

บทความนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  การเดิน

ทางคร้ังใหมข่องคณุหมอมสิลนิ  จะไปสูส่คุตภิพ

ตามที่คุณหมอปรารถนาเทอญ.

* ตอนสุดท้ายนี้เขียนโดย นพ.อนุศักดิ์ แสงสม (adminของเพจ Dr. Jame)  

 ที่อยู่เคียงข้างคุณหมอมิสลิน จนวาระสุดท้ายของชีวิต



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.14 B

นพ.ไกรวุฒิ  ก้วนหิ้น 

(ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.รุ่น 4)

	 	 นพ.ไกรวุฒิ	 ก้วนห้ิน	 	 อดีต

ผู้อำ านวยการศูนย์อนามัยที่ 	 11	

นครศรีธรรมราช	 ศิษย์เก่าแพทย์	

สงขลานครินทร์	รุ่นที่	4		ได้กล่าวคำา

พูดน้ีและถ่ายคลิปไว้	 	 เมื่อวันที่	 21	

กรกฎาคม	2562		ตามความประสงค์

ของหมอไกรวุฒิเองด้วย		ข้อความที่

ปรับจากแหลงใต้มาเป็นภาษากลาง		

ได้ดังนี้		

  “สวัสดีครับ  วัน น้ี ต้องขอ

ขอบคุณพี่ น้องมากที่มาทำาให้ผมมี

ความสุขมากอีกวันหนึ่ง  นึกไม่ถึงว่า

ความตายมนัเปน็แบบน้ี  ไมเ่ห็นมอีะไร

ซกันิด  เรื่องน้ีคอืกฎธรรมชาต ิ โดยไมม่ี

ใครหลีกหนีได้  หลีกหนีทีเดียวไม่ได้   

คือ ความเปลี่ยนแปลง  ก็คือไม่มีชื่อ 

ไกรวุฒิ อีกแล้วเท่าน้ันเอง และไม่มี 

ผลงานไกรวฒิุอกีแลว้น่ะครบั  ขอบคณุจรงิ ๆ  ครบั  บา๊ยบายทกุคนครับ  เปน็วดีีโอทีผ่มโบกมอื

ให้ทุกคน  อย่างมีความสุขที่สุดในชีวิต  ที่ผ่านมา  หลายคนอาจจะถามผมว่า  ผมมีสุขอะไร

ที่สุด  ผมยังไม่รู้ ในตอนนั้น  แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วครับ  คือแบบนี้ครับ”

	 	 แล้วคุณหมอไกรวุฒิ	 	 ก็ได้จากพวกเราไปอย่างสงบและอย่างมีความสุข	 เมื่อวันที่	

25	 กรกฎาคม	 2562	 	 ซึ่งทางครอบครัวของคุณหมอไกรวุฒิได้มีจดหมายมาขอบคุณสมาคม 

ศิษย์เก่า	และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์		ดังข้างต้นนี้


