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ศ.เกียรตคิณุ พญ.สมุาล ี นิมมานนติย์

ฉบับนีเ้ป็นสารชมรมฉบบัพิเศษครบั  จัดทำขึน้เพ่ือเป็นการ
อุทิศแด่  ศาสตราจารยเ์กียรตคุิณ แพทยห์ญิง สุมาล ี  นิมมานนติย์
อดีตประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทย-
ศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  โดยทา่นไดล่้วงลับไปแลว้  แต่คุณงามความดี
ที่ท่านมีต่อนักศึกษาแพทย์ ผู้ป่วย และอาสาสมัครงานวิจัย ยังคง
อยู่ครบั  ในฉบบันีจ้ะขออนญุาตยกขอ้ความบางตอนในบทสมัภาษณ์
อาจารยสุ์มาลี   ขณะทีท่่านมชีีวิตอยู ่  จากนติยสารรายปกัษ์  แพรว
ฉบับที ่668  ลงวันที ่25 มิถุนายน 2550 เร่ือง “กายปว่ย ใจไมป่่วย”
ซึ่งอาจารย์ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้อย่าง น่าสนใจและน่าปฏิบัติตามเป็น
อย่างยิ่งครับ

ผศ.พ.อ.นพ.สุธี   พานชิกุล
บรรณาธิการ

ในหนึ่งชีวิตของคนเรามีจุดเริ่มจนถึงจุดสุดท้ายเหมือนกันคือ
เกิด แก่ เจ็บ และตาย จะแตกตา่งตรงทีใ่นชว่งเวลาเหล่าน้ัน  ใครเลอืก
ทีจ่ะอยูแ่บบไหน อย่างไร

สุภาพสตรีท่านนี้เลือกเป็นหมอรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลศิริราช
เป็นอาจารยส์อนนกัศึกษาแพทย ์ ทุ่มเทใหกั้บโครงการรกัษาใจผูป่้วย
หนัก จนได้รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
อนามยั ปี 2549  แต่ส่ิงท่ีเธอไม่ได้เลือกคือ  การเปน็มะเรง็ระยะที ่4
เหมือนเป็นการทดสอบว่าเมื่อต้องเป็นผู้ป่วย เสียเองจะสามารถ
รักษาใจตนเองได้หรือไม่

อาจารย์สุมาลี นิมมานนิตย์  ท่านได้กรุณาถ่ายทอด ประสบการณ์
และความรู้สึกไว้เป็นวิทยาทานกับผู้ท่ีกายกำลังป่วย  แล้วอาจจะซ้ำเติม
ตัวเองด้วยการทำให้ใจป่วยตามไปด้วย    โดยท่านได้เล่าถึงชีวิตของท่าน
ตั้งแต่เริ่มต้นของการเป็นแพทย์

ศ.เกียรติคุณ พญ.สุมาลี นิมมานนิตย์

กายป่วย ใจไม่ป่วย
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ความต้ังใจเป็นแพทย์

ความจรงิผลการเรียนท่ีโรงเรียนมัธยมแค่ปานกลาง   ย่ิงถ้าเทียบ
กับโรงเรียนอ่ืน  ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสอบเข้าหมอมาได้อย่างไร   ตอนอยู่
โรงเรยีนวฒันาวทิยาลยัเรยีนสบายๆ คะแนนไมดี่อาจประมาณหกสบิ
กว่าละมัง  ไม่ได้ไปเข้าเตรียมอุดมฯ เพราะเลือดรักโรงเรียนรุนแรง
ตอนน้ัน  แต่สอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์ท่ีจุฬาและยังสอบข้างฟากได้อีก
ตอนสอบสัมภาษณ์  ข้างฟากเพ่ือนท่ีเก่งมากๆ  โดยถามความรูส้ารพัด
จนสุดท้ายไม่ผ่าน  แต่ของเราอาจารย์ถามว่า กวาดบ้านเป็นไหม
หุงขา้วอยา่งไร   ความทีเ่ปน็นกัเรยีนประจำ ไมเ่คยทำ   จงึบอกวา่
ใส่น้ำ  ต้ังไฟ  แล้วจ้ิมน้ิวลงไป  จำได้ว่าท่านอาจารย์หัวเราะใหญ่  ถามว่า
แล้วจะกินได้อย่างไร  ดิบอย่างน้ี  ก็ตอบไปว่า  ถ้าอยู่คนเดียวก็มีทางทำ
จนได ้คงไมอ่ดตายหรอกคะ่ สุดทา้ยก็ผ่านเขา้มาเรยีนศริิราชดว้ยวชิา
หุงข้าวนัน้ (หัวเราะ)

ความคิดที่อยากเป็นหมอไม่ใช่ว่ามีอุดมการณ์สูงส่งอะไรหรอก
เพียงคิดว่าอยากทำวิชาชีพสักอย่างที่ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องพึ่ง
คนอืน่  น่ีคือเหตุผลเดยีว  อาจเพราะมญีาตเิป็นหมอเยอะดว้ย เป็น
อาชีพท่ีชอบ ไม่ต้องพ่ึงใคร อยากรักษาคนไข้ก็ทำได้   ไม่ต้องให้ใครมา
ว่าจ้าง  แต่พอเข้ามาเรียนโรงเรียนแพทย์คือคณะแพทยศาสตร์ศิริราช-
พยาบาล  ก็หล่อหลอมความเป็นหมอให้อย่างเต็มที่มาตลอด  จึงมี
ความผูกพันกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาก

ชีวิตเม่ือเป็นนักศึกษาแพทย์

กับคนอ่ืนไม่รู้นะ แต่ตัวเองสนุกมาก  ยกเว้นก่อนเรียนผ่าศพกลัว
มาก  กินเคร่ืองในไม่ได้ไปพักหน่ึง  แต่นอกน้ันไม่เครียด  ไม่เคยนอนดึก
เกินสามทุ่ม   คืนก่อนสอบย่ิงนอนเร็วใหญ่   ตอนสอบบอรด์เมืองนอก
ฝร่ังหอบตำราไปเลม่ใหญ ่  เราไมเ่คยหอบ ไปไดแ้ค่ไหนแคน้ั่น  แต่
ความจริงมันช่วยนะ เพราะทำให้ไม่ลน น่ิงและไม่เคยสอบตก  เคยบอก
นักเรียนว่าเข้าห้องสอบให้ทำใจให้สงบ  ได้ก็ได้  ยังถูกครูคนอ่ืนว่าทำไม
พูดแบบนี้

พอเรียนจบกส็อบไปทำงาน  ฝึกงานทีอ่เมรกิา  ไปอยูห่อพักของ
โรงพยาบาล  สนุกดี ทำให้มองเห็นโลกกว้างขึ้น และได้อย่างอื่น
นอกจากวิชาความรู้เยอะ  เช่น ต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่าง อย่างน้อย
ก็ช่วยให้ทำกับข้าวเก่ง (หัวเราะ)

การได้รับยอมรับในฐานะหมอต่างชาติเม่ือไปอยู่ท่ีอเมริกา

กับคนไข้ค่อนข้างดี  แต่โดนหมอด้วยกันเหยียดหยามบ้างเป็น
ธรรมดา คนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ดีเท่าฟิลิปปินส์   ขนาดคิดว่าตัวเอง
ภาษาดแีล้ว ยังต้องปรบักวา่สองเดือน  ไปทีโ่น่นโทรศพัท์กลับมาบา้น
สองหนเท่านั้น  ไม่กล้าโทร.  เพราะจะร้องไห้ ทุกครั้งใช้วิธีเขียน
จดหมายแทน  เวลาวา่งส่วนใหญก็่ไปเทีย่ว ถ้า ไม่นับเรือ่งคิดถึงบ้าน
อยู่ท่ีน้ันก็สบายด ี มีงานทำ มีคนชว่ยเหลอื

รวมเวลาท่ีเป็นท้ังอินเทิร์น  แพทย์ประจำบ้าน  กับต่อยอดโรคไต
แล้ว อยู่ที่นั้นประมาณหกปี  ความจริงเขาอยากให้อยู่ต่อ แต่คิดว่า
กลับบ้านดีกว่า  มาถึงก็เป็นหมอท่ีศิริราช  เป็นอาจารย์ด้วย  การได้เป็น

อาจารยท่ี์น่ีไม่ง่ายเลย  ต้องผ่านการตรวจสอบเยอะ ถ้านับตัง้แต่เป็น
นักศึกษาจนถึงเดี๋ยวนี้  ก็อยู่ที่นี่มาสี่สิบกว่าปีแล้ว รู้จักทุกซองทุกมุม
ผูกพันมาตลอด

ก่อนทีจ่ะปว่ย  ในหนึง่วันดคูนไขต้ั้งแต่เจ็ดโมงกวา่ จากนัน้สอน
ประชุม หรือมีงานวิจัย เป็นอย่างน้ีทุกวัน  ต้ังแต่วันท่ีกลับจากเมืองนอก
สอนกับรักษาไปด้วยกันตลอดเวลา เท่าที่เขาจัดให้เราทำ ความจริง
การสอนก็คือการดูคนไข้ด้วย เป็นการสอนการปฏิบัติ

ชีวิตการเป็นอาจารย์แพทย์

เป็นครูที่ดุมาก แต่นักเรียนก็ยังชอบมาต่อปากต่อคำ  เถียงได้
ตลอด  ถ้ามาสายจะไม่ให้เข้าห้องเรียน  พูดหรือหลับในห้องเรียนไม่ได้
ถ้าไม่รับผิดชอบจะโดนหนัก แต่คุยกันได้ในแง่วิชาการ ไม่รู้เป็นไรมี
ลูกศิษยบ์างคนกระจายขา่ววา่ อาจารยสุ์มาลีท่าจะไมมี่ความรู ้  เพราะ
เวลาเขามาถามจะไมเ่คยบอก  แต่ให้ไปหา คำตอบเอง  ได้คำตอบมา
แล้วก็จะถูกถามให้ไปศึกษาค้นคว้าต่ออีก หน้าที่ครูคือทำให้เกิด
การเรียนรู้ขึ ้นในตัวนักเรียน  ให้เขาเรียนเป็น และพึ่งตัวเองได้
ไม่ใช่ให้แต่เน้ือหาง่ายๆ ก็คือ  ให้เครือ่งมือหาปลา  ไม่ใช่ให้ปลากนิ
ทีเดียวก็หมด จะถามในสิ่งที่มั่นใจว่าเขาไม่รู้ นักเรียนจะได้ไปทำให้
ตัวเองรู้  แล้วเราค่อยสรุปทีหลังในห้องเรียน พวกนี้สติปัญญาดีมาก
มั่นใจว่าพวกเขาทำได้ หน้าที่ของครูคือ ค้นหาศักยภาพของนักเรียน
แล้วทำให้เขาพัฒนา

ชอบเด็กเฮี้ยวๆ นะ กลัวนักเรียนที่ซึมๆ  ปกตินักเรียนแพทย์
ไม่ค่อยซ่ามาก  มีพวกไม่เรียนนิดหน่อย  เด็กพวกน้ีเขารู้ว่าเราตามดูเขา
ตลอด  แค่โดนครูถามก็กลัวแล้ว อาจเพราะสมัยก่อนคงไม่โดนถาม
ตอนกลับจากเมืองนอกใหม่ๆ  เห็นเขาเล่ากันว่ามีคนหน่ึงม้วนหลบอยู่
ในม่าน จะเอาใจใส่  ช่วยเขา โดยเฉพาะคนท่ีไม่เรียนจะตามดูเป็นพิเศษ
เช่น ให้มาดูคนไข้แต่เช้า แต่เขาบอกว่าป่วย นอนอยู่ที่หอด้วยความ
เป็นห่วง เลยไปเย่ียมปรากฏวา่หนีเรียน ไม่ได้ป่วย เด็กเฮ้ียวเม่ือเติบโต
ขึ้นมักได้คิดและจะดีขึ้นเอง

มีฉายาในหมู่ลูกศิษย์

เยอะมาก  ขนาดประกาศตวัวา่ดุนะ มีท้ังเจ๊ เจ้าแม่เซ่งจ๊ี เพราะ
เป็นหมอโรคไต  ตอนเกษียณถูกเรียกว่าแม่ชีกายสิทธิ์  มีคนถาม
นักเรียนวา่ทำไมเรยีกอย่างน้ัน  เขาตอบวา่ดูเหมือนอาจารยจ์ะตอบเขา
ได้ทุกเรื่อง และมักรู้ทันเวลาเขาทำผิด  จนนักเรียนถามว่าอาจารย์มี
ญาณวิเศษอะไร เวลาทำผิดถึงรู้ทุกที  ความจริงคือพวกน้ีชอบทำหน้าตา
มีพิรุธ เช่น หนีไปวา่ยนำ้มา หน้าตากส็ดชืน่เกินเหตจึุงจับได้

กระท่ังเม่ือทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็ง

พอรู้ว่าเป็นมะเรง็ก็บอกตวัเองวา่ ถึงตาเราบา้งแล้ว  เราเปน็คน
ปฏิเสธโรคไม่ได้ ต้องยอมรับและอยู่กับมัน แต่สิ่งที่คิด ตอนนั้นคือ
ไม่รู้ว่าจะได้ทำโครงการนี้หรือเปล่า เพราะโครงการเริ่มจริงๆ เดือน
กรกฎาคม 2548  หมอเป็นมะเร็งเดือนกุมภาพันธ์ปีเดียวกัน เป็น
มะเรง็ท่ีรังไข่ แต่อาการออกทีป่อด  ตอนแรกไมรู้่ ด้วยซำ้ว่าเป็นอะไร
ถ้าเป็นเม่ือก่อนคงวินิจฉัยไม่ได้  เพราะไม่รู้ว่าโรคเกิดท่ีตรงไหน  โรคเข้า
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ไปทีเ่ย่ือบุช่องท้องด้วย  ตอนแรกจงึงงกันวา่เปน็อะไร  ลูกศิษยแ์ซววา่
เป็นโรคได้สมศักด์ิศรีกับอาจารย์เลย  เพราะวินิจฉัยยากมาก (หัวเราะ)
ถ้าไมม่รีอยโรคมะเรง็ในเลอืดวา่มาจากรงัไข ่จะไมรู่ห้รอกวา่อยูท่ีไ่หน

ไม่มีอาการบอกล่วงหน้า  มีแค่เจ็บหน้าอกกับเพลียนิดหน่อย
จำได้ว่าเจ็บแค่ 2 อาทิตย์ แต่ยังไปทำงานตามปกติ  เอกซเรย์ปอด
เห็นน้ำในเยื่อหุ้มปอดข้างขวานิดเดียว ตัวเองคิดว่ามะเร็ง แต่คนอื่น
บอกวา่ไม่ใช่ พยายามจะใหเ้ป็นวณัโรค  เพราะรกัษาหายขาดได ้ แต่
ไม่โชคดีอย่างน้ัน   ตอนท่ีตามผลปรากฏวา่เป็นเซลล์มะเร็งซ่ึงยังไม่รู้ว่า
มาจากทีไ่หน คิดวา่มาจากปอดจงึต้องตรวจทัง้ตัว  จนรูเ้พราะรอยโรค
มะเร็งในเลือดบอกว่าเป็นท่ีรังไข่และกระจายไปท่ีปอดวินิจฉัย ยากมาก

โรคแบบนี้ตรวจสุขภาพก็บอกไม่ได้ กว่าจะรู้ก็อยู่ในระยะที่ 4
กระจายไปท่ัวแล้ว น่ีคือธรรมชาติของมะเร็ง  มันจะอยู่เงียบๆ ในตัวเรา
จนกระทั่งเป็นสักระยะหนึ่งถึงจะจับตัวได้  ยิ่งอายุขนาดนี้ยิ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงของเซลล์ไปตามอายุ โรคบางอย่างจึงไม่ใช่สิ ่งที ่เรา
ป้องกันได้เสมอ

ความรู้สึกเม่ือเป็นแล้ว

ความทีบ่อกตัวเองว่าเป็นมะเร็งอยู่แล้ว จึงไม่รู้สึกอะไร  นอกจาก
ตอนทีต่ามผล พยายามถามวา่ตกลงเปน็อะไร  หลานกับหมอบอกวา่
เด๋ียวค่อยคุย  แต่ท่ีจริงเขาคุยกันทำนองว่าจะบอกยังไง  แล้วใครจะเป็น
คนบอก จึงถามว่ามะเร็งใช่ไหม  เขาก็บอกชนิดของเซลล์ให้ฟังแล้ว
ร้องไห้  ตอนนัน้ใจตวัเองมนัแวบหนึง่เหมือนกันทีรู้่สึกข้ึนมา  แต่แล้ว
ก็จบไป เพราะต้องปลอบสองคนนั้น  จากนั้นใครมาเยี่ยมก็ร้องไห้
บอกว่าเร็วไปท่ีจะเกิดข้ึน แต่หมออายุหกสิบกว่าแล้ว  เป็นมนุษย์ก็ต้อง
ไม่สบายสกัวัน  เพียงแตกั่งวลวา่อาจ ไม่มีโอกาสทำโครงการ  โชคดี
ท่ีทำได ้  ช่วงหนึง่ผมรว่งทัง้หัว  หมดเกลีย้งภายใน 7 วัน  เคยมคีน
บอกว่ารู้ว่าเป็นมะเร็งรับได้ แต่ผมร่วงรับไม่ได้  แต่เม่ือเกิดข้ึนกับตัวเอง
กลับไมรู้่สึกอย่างน้ัน คิดวา่น่ีละอนิจจงั ทุกขัง อนัตตา ไม่มีอะไรทีเ่ป็น
ของเรา  ก่อนไม่สบายอ่านความรู้สึกคนไข้ฝรั่งที่เป็นกวีและจิตรกร
เขาเขียนว่า  เวลาป่วยรู้สึกเหมือนถูกปล้นทุกอย่างในชีวิต ตอนน้ันรู้สึก
“อิน”  กับสิง่ท่ีเขาเขยีน  แต่พอไม่สบายกลบัไมรู้่สึกอย่างน้ัน  อาจ
เพราะเราอยูใ่นวฒันธรรมและความเชือ่ว่าไม่มีอะไรเปน็ “ตัวเรา  ของ
เรา”  เม่ือไม่ได้เป็นเจา้ของอะไร  ก็เลยไมรู้่สึกว่าสูญเสียอะไร

เคยผา่นชว่งทีเ่ป็นหนกัมากๆ แพ้ยาเฉียบพลนั  ขณะกำลงัให้ยา
ก็มีผื่นเกิดขึ้นที่ใบหน้า มือปวดบวม แดง ร้อน  ขนาดมือโตขึ้น
ประมาณสองเท่า  หลอดเสียงบวมตีบ  พูดไม่มีเสียงเลย  ลมไม่สามารถ
ผ่านเขา้หลอดลมได ้ เรียกวา่หายใจไมไ่ด้  ต้องขาดออกซเิจน  ซ่ึงถ้า
แก้ไขไม่ทันก็จะต้องตาย  ตอนนั้นตั้งใจกำหนดรู้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
สักแต่รู้และวางอเุบกขา น่ิงดูมันไปเรือ่ยๆ  พวกหมอคดิวา่เราจะตาย
แล้ว  เพราะหน้าบวมแดง  เขาตกใจกันมาก มาเขย่าตัวกันใหญ่
จึงบอกเขาว่ายังรู้ตัวอยู่ไม่เป็นไร  แต่รู้สึกเหมือนจะลอยออกจากร่าง
สมองบดิเบีย้ว  แขนขาทัง้แข็งท้ังอ่อน ควบคมุไมไ่ด้  ปวดทอ้งท่ัวไป
หมด แต่ก็ยังสงบนิ่งอยู่ พอหมอฉีดยาแก้แพ้ หน้าและมือที่แดงก็
เปลี่ยนเป็นเขียวซีด เพราะขาดเลือดจากการที่เส้นเลือดมีการหดตัว
อย่างรุนแรง  ยังถามหมอวา่ทำไมไมถ่่ายรปูไวใ้ห้ดูบ้าง  วันนัน้รูเ้ลยวา่
ความเป็นความตายใกล้กันนิดเดียว  จึงเตรียมพร้อมท่ีจะตายเม่ือไรก็ได้

การทำงานหลังจากน้ัน

ลดงานตรวจคนไขล้ง เพราะต้องให้เคมีบำบัด ทำให้ภูมิต้านทาน
ในตวัตำ่ลง  จึงทำแตง่านสอน งานประชมุสัมมนาตา่งๆ  ซ่ึงมีมากพอ
สมควร จนตอนหลังแรงถอยลง  เหน่ือยง่ายเพราะร่างกายไม่ตอบสนอง
กับยาแล้ว  ที่นัดให้กับแพรวเร็ว  เพราะไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็น
อย่างไร จะพูดได้อีกสักกี่วัน  เวลานี้ถ้าคิดทำอะไรจะรีบทำให้เสร็จ
เรียบรอ้ย บอกทกุคนเสมอวา่  ถ้ามีอะไรให้ทำให้รีบบอก

การเตรียมพร้อม

ตัดสินใจหยดุกินยาเมือ่ไมก่ี่วันนีเ่อง  เพราะคลืน่ไส้  กินอะไรก็
อาเจียนออกมาหมด  บอกหมอวา่จะไม่รับยาอีกแล้ว  บอกคนรอบขา้ง
ไว้ด้วยวา่ ถ้ายาไมไ่ด้ผลไมต้่องพยายามทำอะไร  เขียนเปน็ลายลกัษณ์
อักษรไว้เลยว่า  เมื่อถึงระยะสุดท้ายที่รักษาไม่ได้แล้ว และไม่รู้ตัว
ขอไม่เข้าไอซียู อยากนอนสงบเฉยๆ  ไม่ต้องวัด ความดันเลือด
อุณหภูมิ หรือคอยมาเปิดตาดูว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า  พูดอย่างนี้
ไม่ใช่ว่าจะรีบตาย เพียงแต่รู้ว่าตอนไหนต้องรักษา และตอนไหน
ควรหยดุ ท่ีจริงก็พร้อมท่ีจะตายแลว้  คิดว่าพอแล้ว  ท่ีอยู่มาจนถงึวันน้ี
ไม่มีอะไรค้างคา  คุณพ่อเสียแล้ว  ส่วนคุณแม่ น้องๆ ดูแลได้  ท่านอายุ
95 ปีแล้ว  ท่านยังรับรู้เพียงแต่ไม่เห็นว่าเราป่วย  ตอนเป็นหมอเวลาจะ
บอกคนไข้ว่าเป็นอะไรก็ต้องระวัง  ตอนนี้เป็นคนไข้เองจะบอกแม่ก็
ต้องระวัง ตัดสินใจบอกแมว่่าเป็นมะเรง็  แต่สมัยน้ีมีวิธีรักษา  ท่านเลย
ไม่ค่อยรู้สึกอะไร

ส่ิงท่ีอาจารย์อยากทำ

ตอนน้ีพยายามทำงานทุกอย่างให้เสร็จเท่าท่ีทำได้  เช่น  งานเขียน
ท่ีผลัดมาเรือ่ย ก็ได้รีบทำใหเ้สร็จเทา่ท่ีทำได ้ เช่น เร่ือง “ชีวิตเปน็สุข
ได้แม้ไตวาย”  “อัศจรรย์แห่งโพชฌงค์เจ็ด” “เมื่อหมอเป็นคนไข้”
ความเจ็บป่วยมาเตือนให้ไม่ประมาท และรีบเร่งทำงานที่คั่งค้างให้
แล้วเสรจ็  ก็คิดวา่ได้ประโยชนม์ากทเีดียวจากการปว่ยในครัง้น้ี

อาจารย์มองความตายเป็นอย่างไร

ความตายเป็นสภาวะทางธรรมชาติอย่างหนึ่ง ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว
ตรงข้ามเป็นความสงบสงัดอย่างยิ่ง  จึงไม่เคยคิดกลัวความตายที่ทำ
โครงการฯ น้ีก็เพราะอยากใหค้นเขา้ใจวา่ความตายไมน่่ากลัว  ถ้าเรา
ตั้งรับดีๆ โดยการฝึกสติและทำจิตใจให้สงบ

ครั้งหนึ่งคุณแม่สิริเล่าว่าท่านอยู่บนเครื่องบินแล้วเครื่องยนต์
ตัวหน่ึงเกิดเสีย คุณแม่บอกทุกคนให้เตรียมตัวตาย แล้วท่านก็ทำสมาธิ
อยู่ตรงน้ัน จนฝร่ังท่ีอยู่ใกล้ๆ สงสัย  พอเคร่ืองบินจอดจึงตามคุณแม่ไป
ท่ีโรงแรมเพือ่เรียนเรือ่งการฝึกสติ   คำพูดท่ีว่าให้ต้ังใจตายของคณุแม่
ฝังอยู่ในหัวจนราว 8 ปี ก่อนช่วงสงกรานต์นั่งรถตู้ไปภูเรือกับน้อง
แล้วเกิดอุบัติเหตุ  บอกตัวเองว่าคงถึงวันของเราแล้ว นี่เองวิธีตาย
ของเรา  เด๋ียวรถคงชนตน้ไม้ ดูซิว่าความตายจะเปน็อย่างไร  ปรากฏว่า
รถตกไปข้างทางแล้วหยุดหงายท้อง ไม่ชนต้นไม้ ทุกคนบาดเจ็บกัน
เล็กน้อยเท่าน้ัน แต่จิตในขณะน้ันน่ิงมาก เรียกว่าได้ผ่านบอทดสอบเร่ือง
ตายอยู่เรื่อยๆ
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เคยมีคนไข้ถามว่า  ตอนตายจะมสีติได้อย่างไร บอกไปว่าตัวสติท่ี
เขาเจรญิอยูต่อนนีจ้ะชว่ยเอง  ถ้าหยดุความคดิไวกั้บเรือ่งดีๆ  ใจกจ็ะ
สงบสบายและถ้าตลอดชีวิตเราทำดีคิดดี  ตอนตายส่ิงเหล่าน้ีจะออกมา
อย่างท่ีทราบกนัวา่  มีชีวิตอยูอ่ย่างไรก็จะตายอยา่งน้ัน ถ้าดำเนนิชวิีต
เป็น มีสติเป็นตัวกำกับก็จะตายดี  คือตายกับสติย้อนกลับไปก็ต้อง
บอกว่า  การฝึกหรือการปลูกฝังมีส่วนมากอย่างที่หมอมีคุณพ่อเป็น
ตัวอย่าง

คุณพ่อเป็นคนปลอ่ยวางและมสีติมาก อย่างครัง้หนึง่ตอนตสีาม
ท่านช็อก เหงื่อแตก ตัวเย็น ขยับเขยื้อนไม่ได้ บอกใครก็ไม่ได้ ท่าน
จึงนอนกำหนดลมหายใจ  จนตัวอุ่นข้ึนและสบายข้ึน  กระท่ังรู้สึกว่าเป็น
ปกติ แต่ที่จริงตอนนั้นท่านมีหลอดเลือดหัวใจตีบ 4 เส้น และหัวใจ
ขาดเลือด ซ่ึงอันตรายมาก ถ้าท่านทุรนทุรายในวันน้ัน  คงไม่มีชีวิตอยู่ต่อ
มาอีกถึง 4 ปี ตลอดเวลานัน้ทา่นไมก่ลัวเลย มีสติอยู่ทุกขณะ พอไป
โรงพยาบาลถึงรู้ว่าความดันต่ำมาก  ต้องขยายหลอดเลือดหัวใจด่วน
ส่วนคุณแม่เป็นคนตรงต่อเวลา สม่ำเสมอที่สุดที่เคยเจอ ทั้งสองท่าน
อบรมลกูๆ ให้เปน็คนดแีละรูจ้กัพอ

ชีวิตส่วนตัวของผู้หญิงช่ือสุมาลี

มีเพ่ือนรุ่นน้องบอกว่า ชีวิตพ่ีช่างจืดชืด ไม่มีเร่ืองน่าต่ืนเต้น  เร่ือง
ความรักไม่มี (หัวเราะ) จะบอกกับเด็กๆ นักศึกษาว่าส่ิงน้ีไม่ย่ังยืน และ
บอกตัวเองมาตลอดว่าไม่กล้าที่จะเสี่ยง เราอยู่สบายๆ ของเราดีกว่า
ตัดสินใจแตแ่รกแลว้  ขอแมว่่าไมต้่องมายุง่เร่ืองน้ี  อยู่บ้านกับพอ่ แม่
น้องๆ หลานๆ ก็มีความสุขดี ไม่เคยเหงาหรือต้องการอะไรมากกว่าท่ีมี
ทำงานไปสบายๆ เรื่อยๆ  จนมาเจอโรคมะเร็งค่อยมีการตื่นเต้นขึ้น
นิดหน่อย  เวลาว่างส่วนใหญ่ฟังเพลง อ่านหนังสือ มีความสุขดี
วันอาทิตย์ก็ให้เวลากับแม่  วันหยุดก็มีพักผ่อนต่างจังหวัดบ้าง  ช็อปป้ิง
ก็ชอบ โดยเฉพาะเสือ้ผ้า กิเลสเยอะ ทุกวันนีก็้ยังใชช้วิีตปกต ิ วันก่อน
น้องพาน่ังรถเขน็ไปรา้นเส้ือ เพราะเหนือ่ย พอถึงร้านก็ลงเดิน  คนขาย
ถามวา่ ไม่เห็นเปน็อะไรนี ่ทำไมตอ้งน่ังรถเขน็  หน้าแตกเลยเวลาไป
สุวรรณภูมิกลัวเขาไม่ให้รถเข็น ต้องทำหน้าป่วยๆ ไว้ บางคนอาจอายที่
นั่งรถเข็น แต่หมอชอบ

รู้สึกในชีวิตมีแต่คนเมตตา ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง ครูบาอาจารย์
ผู้ร่วมงาน และคนอ่ืนๆ ท่ัวไป ล้วนแต่ดีกับเราทัง้น้ัน  ตอนเกษียณอายุ
ราชการและตอนป่วย รู้สึกท่วมท้นไปด้วยความรักจากคนรอบข้าง
แม้แต่คนงานทีบ้่าน  ไม่คิดวา่ทุกคนจะดกัีบเราขนาดนี ้ รู้สึกว่าตัวเอง
ได้รับมากกว่าที ่ให้ไป ทั้งหมอและพยาบาลดูแลเอาใจใส่ตลอด
ทุกคนชว่ยดแูลเป็นอยา่งดี  รู้สึกว่าตัวเองโชคดมีาก วันหนึง่ขับรถมา

รู้สึกว่ามีความสุข อิ่มเอม ยังถามตัวเองว่าบ้าหรือเปล่า รู้สึกเหมือน
ความสขุท่วมทน้ข้ึนมาทัง้ท่ีเป็นมะเรง็

มีคนเคยถามว่า นึกเสียใจไหมที่เป็นผู้หญิงแล้วมาเป็นหมอ
ตอบไปว่า ไม่เคยเสียใจที่เลือกอาชีพนี้ รู้สึกพอใจ มีความสุขจริงๆ
ท่ีได้ทำงาน ทำงานอืน่อาจสบายกวา่น้ี แต่คำวา่สบายอยูท่ี่คน  ไม่ใช่อยู่
ท่ีงาน ถึงเหน่ือย พักเด๋ียวกห็าย

สำหรับรางวัลต่างๆ ที่ได้รับก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่มอบให้
แต่ตัวเองไม่รู้สึกว่าได้ทำอะไรดีเป็นพิเศษ  เพราะทำตามหน้าท่ีท่ีมนุษย์
และแพทย์ต้องทำเท่านั้น เป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่พึงทำให้แก่กันใน
ฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และจะทำจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต

ส่ิงท่ีอยากจะฝากไว้

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการแพทย์ก้าวหน้าไปอย่างมาก ทำให้
ทุกๆ  ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเข้าใจว่าจะรักษาทุกโรคได ้ ถึงไม่หายขาดกน่็าจะ
ดีขึ้น แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ มนุษย์ยังไม่สามารถเอาชนะ
ธรรมชาติได้ไม่ว่าในด้านไหน   ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เช่นเดียวกัน  แพทย์
ไม่สามารถรกัษาคนไขทุ้กคนใหห้ายรอดได ้  อาจจะยดืชวิีตออกไปได้
ด้วย เทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ก็ต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของคนไข้
และญาต ิตลอดจนผูค้นแวดลอ้มและสงัคมดว้ย

เร่ืองน้ีต้องทำความเขา้ใจกันให้ถ่องแท้  เพ่ือท่ีจะไดรั้บการรกัษา
อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยไป ต้องทำความเข้าใจกับ
สังคมโดยรวม เพื่อว่าเมื่อมีผู้เจ็บป่วยขึ้นจะได้ตัดสินใจได้ถูกต้อง
เพราะบางครัง้คนไขแ้ละญาตก็ิอยากสูเ้ตม็ที ่แตไ่มรู้่ว่ากำลังสู้กับอะไร
และอารมณต่์างๆ  โดยเฉพาะการกลวัความสญูเสีย ทำให้ไม่สามารถ
รับความจริงได้  ทำให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ไม่จำเป็นและไม่ได้ผล
เกิดความสูญเสียทั้งคุณภาพชีวิตของทุกคนและทรัพย์สินเงินทอง
หรือบางครั้งแพทย์อยากให้การรักษาเต็มที่ด้วยความปรารถนาดี
ก็อาจเกิดปัญหาได้เช่นกัน

เร่ืองเหล่าน้ีส่ืออาจเป็นตัวกลางทำให้เกิดความเข้าใจและไว้วางใจ
ในสังคม  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสำคัญอย่างย่ิงยวด  บางคร้ังบางส่ือก็ประโคมขา่ว
คลาดเคลื่อน ทำให้สังคมเข้าใจผิด แน่นอนทุกวงการมีทั้งคนดีและ
คนไมดี่  แต่สำหรบัแพทย ์สังคมคาดหวงัว่าต้องดีร้อยละรอ้ย  ซ่ึงเป็น
ไปไมไ่ด้ ฉะน้ันใครผดิใครถกูก็ว่ากันไปตามจรงิ  ขณะเดยีวกนัชว่ยกนั
สร้างความเช่ือม่ันในสังคม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  ตรงน้ีอยาก
ขอฝากไว้มากๆ ให้ทำอะไรท่ีสร้างสรรค์กันและกัน ส่ือมีส่วนช่วยได้มาก
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