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เร่ืองเลา เขาโรงพยาบาล 
ตอนท่ี 1 ประสบการณหาใดเปรียบ 

โดย...อานูราก 
 
 โรงพยาบาล...สถานที่นี้ไมเคยอยูในความคิดของผมเลย เพราะผมเปนคนแข็งแรง เทาที่จําไดผมไม
เคยใชบริการของโรงพยาบาลใดมากอน แตเรื่องที่จะเลาตอไปนี้เปนเหตุการณที่ทั้งนาตื่นเตน ประทับใจ 
หวาดเสียว และอ่ืน ๆ ครบทุกรสชาติ มาลองอานดูครับ 
 ผมเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยของรัฐแหงหนึ่งที่คอนขางมีภาระงานสอนมากพอสมควร คดิกันงาย 
ๆ ใน 5 วันทําการผมสอน 21 ชั่วโมงตอสัปดาห แตก็ถือวาไมหนักเทากับเมื่อกอน เพราะกอนหนานั้นผมเคย
สอนมากที่สุดถึง 33 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือคิดงายกวานั้นอีกคือ สอนตั้งแตเกาโมงเชาไปจนสองทุมครึ่งนั่น
แหละ 
 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2550 ที่ผานมา เปนวันสอบกลางภาควันสุดทาย ซึ่งมีวิชาที่ผมสอน สอบทั้งเชา
และบาย ชวงเชาเปนวิชาการบัญชีขั้นสูง 2 และชวงบายเปนวิชาการบัญชีตนทุน แนนอนผมคุมสอบเองทั้ง 2 
วิชา ในชวงการคุมสอบ ผมพยายามเดินดูนักศึกษาของผมทําขอสอบ ก็....ทําไมคอยไดกันซักเทาไหรหรอก
ครับ แตก็ไมไดแปลกอะไร เพราะ 2 วิชานี้เปนอันรูกันของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีวา เปนวิชา “สกัดจบ” 
 ชวงบายผมคุมสอบไปสักพักรูสึกปวดหลังลามลงมาจนถึงกน 
 “เอ......รึวาผมจะเครียด เพราะทํางานเยอะ สงสัยวันนี้คงตองไปหาหมอซักหนอย...” ผมรําพันกับ
ตัวเอง 
 หลังจากคุมสอบเสร็จและพักจนหายเหนื่อยแลว ผมก็ชวนภรรยาไปหาหมอที่คลินิกนอกเวลา ออลืม
บอกไป ผมมีภรรยาเปนของตัวเองแลว.....(ความภูมิใจสวนตัว)  
 ประมาณหาโมงเย็นที่คลินิกนอกเวลา.... 
 “สวัสดีคะ...ไมสบาย เปนอะไรคะ” พยาบาลเอยปากถามเมื่อผมย่ืนบัตรบุคลากรภายในตามระบบ
จายตรงให 
 “ไมแนใจครับมนัปวดชวงกนดานซาย คิดวานาจะเปนฝ”...ผมคิดถึงอาการปวดที่เกิดขึ้นและวิเคราะห
ความเปนไปได 
 “ง้ัน...อาจารยตองไปที่ฉุกเฉินแลวละคะ” พยาบาลพูด พรอมชี้มือบอกทาง 
 “ฉุกเฉิน!... อาการหนักขนาดนั้นเลยเหรอครับ” ผมแสดงอาการตกใจ 
 “เปลาหรอกคะเผอิญวา ที่คลินิกไมมีหมอดานผาตัดคะ มีเฉพาะแผนกฉุกเฉิน”....เฮอแลวไป...
จากนั้นผมก็เดินไปแผนกฉุกเฉินตามที่พยาบาลชี้บอกทางพรอมภรรยา 
 
 ที่แผนกฉกุเฉิน.... 

ผมเดินผานประตูทางเขา ก็รูสึกไดวามันฉุกเฉินจริง ๆ ก็แหมมนัเต็มไปดวยรถพยาบาล แลวก็เตียง
เข็นคนไข แทบจะหาทางเดินไมเจอนี่นา 
 “สวัสดีครับ ผมมาตรวจอาการฝครับ” ถึงตอนนี้ผมคอนขางมั่นใจแลววาผมเปนฝที่กนแน ๆ ก็เลย
แจงกับพยาบาลที่เคารเตอรตามที่คิด 
 “เคยมาโรงพยาบาลหรือยังคะ” พยาบาลถามผมดวยสีหนายิ้มแยมแจมใส 
 “ยังครับ...ผมพ่ึงมาครั้งแรก” ผมตอบดวยสีหนายิ้มแยมเชนเดียวกัน พรอมย่ืนบัตรบุคลากรภายใน
ตามระบบจายตรงให 
 “ง้ันอาจารยนั่งรอสักครูนะคะ” พยาบาลบอกหลังจากดูบัตร และรูวาผมเปนอาจารย 
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 เวลาผานไปประมาณ 10 นาที หลังจากที่ผมนั่งรอที่หนาเคารเตอรหองฉุกเฉิน ก็มีเสียงหวาน ๆ 
เสียงเดิมแววมาแตไกล 
 “อาจารยเชิญทางนี้คะ อาจารยรอตรวจที่หองเบอร 5 นะคะ” พยาบาลคนเดิมเรียกพรอมผายมือและ
ชี้ไปทางหองตรวจอยางสุภาพ 
 
 ผมเดินไปที่หองตรวจเบอร 5 พรอมภรรยา และน่ังรอ....เวลาผานไปสักครู มีชายคนหนึ่งรูปราง
หนาตาดุดันเดินเขามาพรอมดวยเสียงที่ดุดันไมแพหนาตา “ไมสบายเปนอะไรครับ” แหมแคหนาตาและเสียงก็
นากลัวแลวครับ นี่ถากลับไดผมกลับไปแลวนะ 
 “เปนฝครับ....ที่กน” ผมตอบพรอมชี้ที่แกมกนดานซาย 
 “เอา....ถอด” หมอคนนั้นพูดดวยเสียงอันดุดัน และสีหนาที่เย็นชา 
 ผมก็ถอดกางเกงใหดูพรอมนึกในใจ “เอะ...ทําไมผมตองทําตามดวยเนี่ย”  
 หมอคนเดิมหยิบไฟฉายที่อยูขาง ๆ ผม พรอมสองดูดวยความชํานาญ “แหมสมเปนหมอ” ผมรําพึง
กับตัวเอง 
 “อืม....ตองผาตัดดวนนะ เดี๋ยวผมให ศัลยมาดู” หมอปดไฟฉายพรอมเดินออกไปคุยกับพยาบาลขาง
นอก 
 “ผาตัดดวน!!...” ผมหันไปมองภรรยา เห็นเคาทําหนาตกใจ สักพักก็ย้ิมแลวบอกผมวา “ไมตองกลัว
หรอก 2 ปกอนเจก็มาผา แคฉีดยาชาแลวก็ตัดออกเอง” เธออางถึงพ่ีสาวผมที่เคยมาผาฝเมื่อ 2 ปกอน 
 “นั่นสิเนาะ เรื่องสิว ๆ ง้ันผาวันนี้แหละจะไดเสร็จ ๆ” ผมพูดพรอมกับการกลับมาของรอยยิ้มอีกครั้ง 
 “ศัลยไปไหนกันหมดเนี่ย ไปตามเวรมาไป” หมอคนเดิมออกคําส่ังกับพยาบาล แสดงใหเห็นถึงความ
อาวุโส และความนาเกรงขามพรอมกัน 
 “เดี๋ยวหนูโทรตามใหคะอาจารย” เสียงพยาบาลตอบแลวเงียบไป 
 
 เกือบทุมตรง... 
 “คนไขหองไหนครับอาจารย” เสียงชายคนหนึ่ง ผมประมาณวานาจะอายุไมเกิน 30 แววมาแตไกล 
 “หา ไปดูซิเคารอนานแลว” เสียงดุดันเสียงเดิมตอบกลับ 
 “สวัสดีครับ รอนานไม” ชายหนุมอายุประมาณ 30 ตามที่ผมคาดเดินเขามาพรอมคําถาม จากนั้นก็
หยิบประวัติคนไขของผมมาดู 
 “ไมนานครับ ชวยหนอยนะครับหมอ” ผมทักทายพรอมใหเกียรติไปดวยในตัว 
 “เชิญขึ้นเตียงตรวจเลยครับ” หมอพูดพรอมชี้ไปที่เตียง 
 ผมทําตามโดยไมรอชา ถอดกางเกง และนอนควํ่าหนาที่เตียงตรวจเพ่ือใหหมอทํางานสะดวกขึ้น 
 เหมือนเดิมหมอหยิบไฟฉายมาสองดู “อืม...ตองผาตัดแลวหละ อาจารยสะดวกวันนี้เนาะจะไดเสร็จ
ไปเลย” หมอถามอยางอารมณดี 
 “ครับ” ผมตอบดวยน้ําเสียงพรอมทาทางขึงขังเหมือนพรอมรบ และพลิกตัวกลับปกติ ใสกางเกง 
 “ง้ันเดี๋ยวใหพยาบาลเอาเลือดไปตรวจ แลวก็เขาน้ําเกลือรอเลยนะครับ เอะ... อาจารยทานขาวลาสุด
ตอนไหน?” หมอพูดและถามพรอมกับกวักมือเรียกพยาบาล 
 “ประมาณกอนเที่ยงครับ” ผมตอบ 
 “ง้ันดีเลย ซักสองทุมก็พอดี เพราะผาตัดตองงดน้ํางดอาหาร อยางนอย 6 ชั่วโมง” หมออธิบายพรอม
กับรอยยิ้ม แลวเดินออกไป 
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 “สวัสดีคะอาจารย เดี๋ยวขอเจาะเลือดไปตรวจ แลวก็เขาน้ําเกลือนะคะ” เสียงแจว ๆ ของพยาบาลดัง
มาแตไกล พรอมกับเสียงรถเข็นที่เต็มไปดวยเครื่องมือตรงมาที่ผม 
 “แควก” เสียงฉีกซองเข็มเจาะเลือด “แปบเดียวนะคะไมเจ็บหรอก” แหมมีการปลอบกอนเจาะอีกครับ 
 “เดี๋ยวแมไปรอขางนอกนะ” ภรรยาผมบอกพรอมกับเดินออกไปขางนอก ผมทราบดีวาเธอกลัวเข็ม
ฉีดยา ก็ดีแลวถาเธออยูดวย เห็นหนาเธอแลวผมจะกลัวไปดวย 
 “จะ” ผมบอกภรรยา และเริ่มสังเกตุพยาบาล เธอเปนคนตัวเล็ก ๆ ผิวคลํ้าหนอย ๆ ทาทางพูดเกงซะ
ดวย 
 “มือขวานะคะอาจารย จะไดสะดวก” เธอบอกพรอมจับมือขวาผมไป ผมบอกกับตัวเองวา เธอเปน
หญิงไมกี่คนที่ไดจับมือผมนะเนี่ย 
 “เสนเลือดอาจารยชัดดีเนาะ คงเจาะไมยากหรอกคะ” เธอบอกพรอมกับตบเบา ๆ ที่หลังมือขวาผม 
 “ไมเจ็บนะคะ ไมเจ็บ” เธอพูดหลังจากเช็ดแอลกอฮอลพรอมแทงเขม็ที่หลังมือขวาผม แตสีหนาเธอ
เหมือนเจ็บปวดแทนผมเลยแฮะ...ไวใจไดไหมเนี่ย??!! 
 ผมลืมถามผูอานไป ผูอานเคยบริจาคเลือดไม? ถาเคยคงรูวาเวลาเจาะเลือดจะตองควานเข็มไปมา
เพ่ือใหเลือดออกที่เข็มใหได อ๋ึย...ซึ้ด...อ๋ึย...ซี้ด... ผมมองเข็มที่กําลังขยับไปมา แหม....เหมือนคุณพยาบาล
เธอกําลังเมามันสมากมาก 
 ผานไปประมาณ ครึ่งนาที......”เอ....ไมออก” เธอพูดขึ้นมาพรอมทําหนางง ๆ และครุนคิด “อืม...ขอ
อีกเข็มนะคะอาจารย” อีกเข็ม! โอย... เข็มเดียวก็จะแยแลว ผมคิดในใจ แตแสดงอาการไมได และบอกเธอไป
วา “ไมเปนไร ไมไดเข็มนี้ เข็มตอไปก็ไดเองแหละ” และชี้นิ้วไปที่อีกจุดของหลังมือขวา “ตรงนี้นาจะชัดกวานะ 
วาไม” ผมพยายามจะชวย 
 “นั่นสิคะ” เธอจองที่หลังมือผมพรอมพึมพํา “สงสัยใชเข็มเบอรใหญไป เดี๋ยวหนูเอาเบอรเล็ก รับรอง
ไมพลาดแนคะ” ความมั่นใจของเธอแสดงออกมาทางน้ําเสียงอยางเห็นไดชัด พรอมกับถอดเข็มแรกที่ไมไดผล
ออกไปทิ้งในตระกราขางเตียงตรวจคนไข 
 “เเควก” เสียงฉีกซองเข็มเจาะเลือดครั้งที่ 2….เธอพินิจพิจารณาอยูซักพัก เช็ดแอลกอฮอลแลวแทง
เข็มเขาไปที่หลังมือขวาตรงจุดที่ผมและเธอลงความเห็นรวมกันเมื่อสักครูวา ตรงนี้ชัวร! พรอมกับควานเข็มไป
มาเหมือนเดิม อ๋ึย...ซึ้ด...อ๋ึย...ซี้ด... ผมมองเข็มที่กําลังขยับไปมาแลวเหลือบดูหนาเธอ แหม!..เหมือนเธอ
กําลังเมามันสมากขึ้นกวาเข็มแรกแฮะ 
 ผานไปซักพัก “เอ...ไมออกอีกแลว” เธอพูดขึ้นมาพรอมทําหนางง ๆ และครุนคิด “อืม...ปกติหนูไม
เคยพลาดเลยนะคะอาจารย” เธอกมหนาควานตอซักพัก “อือ....ไมออกจริง ๆ แฮะ” เธอพูดหนาตาเฉยเลย
ครับทานผูอาน แตเข็มก็ยังคาที่หลังมือขวาผมอยู เหมือนเธอจะพยายามควานอีกครั้ง..... โอ โฮ! นี่เธอไมมอง
หนาผมเลย ถามองจะรูวา สีหนาผมแสดงอารมณตางจากเธอโดยสิ้นเชิง 
 “ผมนึกไดแลว ตอนผมไปบริจาคเลือดก็เปนยังง้ีแหละ” ผมพูดกับเธอเพ่ือดึงเธอออกมาจากความ
มันสในการควาน “ตอนนั้นรูสึกพยาบาลบอกวาผมเกร็ดเลือดเยอะเลือดมันเลยไหลคอนขางยาก” ผมพยายาม
อธิบายเพื่อใหเธอเขาใจ 
 เธอทําหนาครุนคิด “มินาหละ...ไมง้ันไดไปนานแลวเนาะอาจารย” เธอพูดพรอมกับรอยยิ้มเจือน ๆ  
เฮอ!....เธอจะคิดไมวาผมประชดเนี่ย “ง้ันขอเข็มสุดทายนะคะ” โอ...ชีวิตผม เข็มที่ 3 แลว….. 
 “แควก” เสียงฉีกซองเข็มเจาะเลือกซองที่ 3 ดังขึ้นหลังจากเธอถอดเข็มที่ 2 ทิ้งไปตระกราที่เดิม 
จากนั้นเธอก็จับมือขวาผมเตรียมปฏิบัติการเหมือน 2 เข็มที่ผานมา  
 “โอะ โอะ โอะ เปล่ียนมือดีไหมครับ” ผมหดมือขวา แลวย่ืนมือซายใหพรอมแสดงสีหนาขอความเห็น
ใจ 
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 “คะ...”เธอยิ้มเหมือนกับเด็กไดของเลนใหม และเดินออมมาเตียงตรวจดานซาย 
 “คราวนี้รับรองชัวรคะ ไมตองกังวลนะคะ” …..โธ... ผมกังวลต้ังแตเข็มแรกแลว 
 เหมือนเดิม…เธอตบมือซายเพ่ือหาเปาหมาย “ตรงนี้ชัดคะ” เธอพูดพรอมเตรียมเช็ดแอลกอฮอล 
 “เดี๋ยวครับ” ผมพูดกับเธอพรอมกับดึงแขนกลับมา และทําทาเหมือนบีบลูกบอล เพราะจําไดวาตอน
บริจาคเลือดพยาบาลใหผมบีบบอลลูกเล็ก ๆ ดวย แลวบอกเธอวา “ผมชวยครับ”  
 “แหม...กําลังจะบอกพอดีคะ” เธอพูดพรอมกับอมยิ้มเหมือนกับวาผมกําลังทําตามสิ่งที่เธอกําลังจะ
บอก.... เชอะ!  
 ผานไปครูใหญ ผมยื่นมือใหเธอดูพรอมกับบอกวา “นาจะโอเคนะครับ” 
 “ชัดมากคะ” เธอบอกหลังจากที่จับมือผมไปดูสักพัก “ตรงนี้นะคะ” เธอชี้จุดพรอมถามผมเพื่อความ
มั่นใจ 
 “ครับ นั่นแหละ” เทานั้นแหละครับกระบวนการเดิมเริ่มทันที เช็ดแอลกอฮอล แทง ควาน....อ๋ึย...ซึ้ด
...อ๋ึย...ซี้ด... ผมมองเข็มที่กําลังขยับไปมาอีกครั้ง และย่ิงรูสึกวาเธอเมามันสมากขึ้นกวาเดิมเยอะ 
 ผานไปไดครูใหญ กับความทรมานที่ไมนาจะเกิดกับผม “วา...ไมไดอีกแลว” เธอรําพันอีกครั้ง ตอนนี้
ผมคิดอยางเดียววา ขนาดเจาะเลือดยังขนาดนี้ แลวถาผาตัด ผมจะรอดไหมเนี่ย!! 
 คราวนี้รูสึกไดชัดเจนวา พยาบาลคนนี้สีหนาเต็มไปดวยความเครียด...ดี...สม...ผมคิดในใจ แตยังไงก็
ตามผมตองรับการผาตัด ผมเลยยอนคิดไปถึงตอนที่บริจาคเลือดอีกครั้ง และจําไดวาพยาบาลเคามาเจาะเลือด
ที่แขนตรงชวงขอพับ 
 “ผมจําไดวาตอนบริจาคเลือดเคาเจาะเลือดที่แถวนี้นะครับ” ผมบอกเธอพรอมชี้ไปที่ขอพับแขนซาย 
 “เหรอคะ...มินาหละเจาะไมไดซักที” เธอบอก โอโฮ.... พูดหนาตาเฉย เหมือนเปนความผิดของผมที่
ไมบอกแตแรก.... 
 “ง้ันเข็มสุดทายนะคะ” เธอพูดพรอมกับถอดเข็มที่ 3 ที่ควานผมซะพรุนทิ้งในตระกราเหมือนเดิม 
 “แตอาจารยจะขยับแขนซายไมไดนะคะ เพราะมันจะติดขอพับพอดี” เธอบอก เอาเหอะ...ขอใหรอด
จากแกไดเปนพอ ผมคิดในใจ 
 “แควก” เสียงฉีกซองเข็มเจาะเลือดเข็มที่ 4 และผมคิดวาควรเปนเข็มสุดทายของผม ไมง้ันตองเปน
เข็มสุดทายในชีวิตของพยาบาลคนนี้แน ๆ 
 เหมือน 3 เข็มที่ผานมา เช็ดแอลกอฮอล แทง ควาน....อ๋ึย...ซึ้ด...อ๋ึย...ซี้ด... ผมมองเข็มที่กําลังขยับ
ไปมาอีกครั้ง แตคราวนี้รูสึกไดถึงความเครียดของพยาบาล ผานการเคลื่อนไหวของเข็มอยางชัดเจน 
 “เอ....ทําไมไมออก” ฮั่นแนะเธอพูดแบบนี้อีกแลว อยาหวังวาจะมีเข็มที่ 5 ผมก็เลยพยายามเหยียด
แขนใหตรงมากที่สุดเทาที่จะทําได 
 เดชะบุญ! คงเปนบุญที่ผมไดสรางสมไวต้ังแตชาติที่แลว เลือดผมไหลครบั โอ!...แมเจา ผมคงผาน
อุปสรรคแรกไดแน ผมมองไปที่พยาบาล เห็นสีหนาเธอดีใจเหมือนถูกลอตเตอร่ีรางวัลขางเคียงเลย 
 “มาแลวคะอาจารย มาแลว” เธอบอกพรอมเอื้อมหยิบหลอดแกวมารองรับเลือดผมถึง 2 หลอด อือ... 
ฮือ... เลือดผมขนมาก ผมคิดในใจ นี่หละครับที่มาของคําวา “เลือดขนกวาน้ํา”  
 เห็นเธอเอาเลือดผมไป 2 หลอดแกว ซึ่งถือวาคอนขางเยอะ ผมจึงถามเธอไปวา “เอาไปทําอะไร
เยอะแยะครับ” 
 “หลายอยางคะ เอาไปตรวจระดับน้ําตาลบาง ตรวจเอดสดวย” เธอบอก “หา! หนาตาผมไมนาเชื่อถือ
ขนาดนั้นเลยเหรอ” ผมแสดงอาการตกใจเล็กนอย 
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 “เปลาคะ แคตรวจเพ่ือความมั่นใจ ถามีเชื้ออะไรก็ตาม แพทยจะไดมีกระบวนการในการผาตัด
เพ่ิมเติมคะ” เธอรีบอธิบายกอนที่ผมจะถามอะไรตอ... แหมผมคอยสบายใจหนอย และรูสึกเหมือนพ่ึงออกจาก
สนามรบได 
 จากนั้นเธอก็เอาน้ําเกลือ 1,000 ซีซีมาตอที่เข็ม ติดเทป และแขวนกระปุกน้ําเกลือไว กอนที่เธอจะ
จากไปเธอพูดกับผมวา “โอเคแลวนะคะอาจารย” .....โธ...มันควรจะ โอเคตั้งกะเข็มแรกแลว 
 
 ผมทิ้งตัวลงนอนพักเหนื่อยที่เตียงตรวจสักพัก ก็มีพยาบาลอีกคนเขามาพรอมกับเตียงรถเข็น  
 “เชิญอาจารยคะ” เธอบอกพรอมกับยายกระปุกน้ําเกลือไปแขวนที่เสาของเตียงรถเข็น 
 “เดี๋ยวอาจารยรอสักหนอยนะคะ เรากําลังเตรียมหองผาตัดคะ” พยาบาลพูดพรอมกับเข็นรถออกจาก
หองตรวจ 
 “เปนไงบางจะ” เสียงภรรยาถามเมื่อเห็นผมออกจากหองตรวจ ผมอยากจะบอกเธอวา ผมรอดชีวิต
จากสนามรบแลว แตก็กลัวเธอจะหวง 
 “สบายจะ รอนานไม” ผมพูดพรอมกับยิงคําถาม เพ่ือไมใหเธอถามผม 
 “ไมนานหรอก” แหมผมวามันนานมากมากนะ ผมนึกในใจ 
 “ไปไหนคะ” ภรรยาผมถามพยาบาล 
 “ไปพักตรงนูนคะ รอเขาหองผาตัด จะไดดูทีวีรอ” พยาบาลชี้มือไปแถวเคารเตอร ที่มีทีวีแขวนไว
ดานบน 
 พอมาถึงจุดที่พักรอ มีเตียงรถเข็นอยู 2 เตียง เธอก็เข็นผมไปไวอีกมุมหนึ่ง แลวเดินกลับไปท่ีเคาร
เตอร 
 เวลาผานไปครูใหญ หลังจากที่ผมดูทีวี และคุยเรื่องจิปาถะกับภรรยา 
 “อาจารยคะเราตองคุยกันหนอย” เสียงของพยาบาลอีกคนดังขึ้น พรอมกับเดินตรงมาที่ผม ดูทาทาง
นาจะเปนหัวหนาพยาบาลดวย 
 “อาจารยผาตัด จะบล็อกหลัง หรือดมยาคะ” เธอพูดพรอมกับเปดดูรายละเอียดประวัติคนไข  
 “ตามโอพีดีการด บอกวาอาจารยตองผาตัดฝในจุดอันตรายคะ” เธอใหขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใหผมเลือก
วิธีการรักษา แลวมองตาผมเหมือนตองการคําตอบทันที แหม! ผมไมเคยเขาโรงพยาบาล ไอดมยานี่พอรู
เพราะเมื่อ 4 – 5 ปกอนพอผมมาผาตัด แตไอบล็อกหลังนี่ผมเขาใจวาคงเหมือนเขาเฝอกมั้ง เพ่ือความชัวรผม
ก็เลยถามพยาบาลกลับไป 
 “มันเปนยังไงครับ” พอผมบอกอยางนี้ พยาบาลก็ยกเกาอี้มานั่งขาง ๆ แลวเริ่มอธิบาย ผมก็ฟงไป
เรื่อยครับไมไดใสใจหรอก “เอ...แลวมันมีผลขางเคียงไมครับ” ผมถามเพื่อจะไดไมตองฟงคําอธิบายมากนัก 
 “ก็มีบางนะคะ” อยางดมยารายแรงที่สุดก็เปนเจาชายนิทรา ไมฟนอีกนะคะ 
 “หา!...เจาชายนิทรา” ผมอุทาน แตก็พอตั้งสติได “แลวนอยกวานั้นหละครับ” ผมถามตอ 
 “ก็ระบบประสาทสั่งการจะชาคะ อืม...ประมาณวาเออ ๆ คะ” พยาบาลตอบคําถามพรอมย้ิมอยาง
มีเลสนัย 
 “เออ...แลวบล็อกหลังละครับ” ผมถามเผื่อจะไดคําตอบที่สบายใจขึ้น 
 “บล็อกหลังรายแรงสุดก็...อัมพาตคะ” โอ...คําตอบนี้ไมไดชวยอะไรใหดีขึ้นเลย......ใหตายสิ 
 “แลว......” ผมพยายามจะถามตอเผื่อจะดีขึ้น 
 “ถาไมรายแรงก็ ประมาณวาระบบประสาทจะทํางานชาคะ เพราะเราจะฉีดยาชาเขาไขสันหลังที่เปน
ศูนยรวมประสาท ถาผิดพลาดก็...คงทํางานหนัก ๆ ไมไดอีกคะ” เธอชิงอธิบายกอนที่ผมจะถาม 
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 “แตไมตองกังวลนะคะ เปอรเซ็นตที่จะเกิดขึ้นคอนขางนอยคะ แลวหมอของเราก็มีประสบการณสูง 
ไมตองหวงนะคะ” โธ...ผมหวงตั้งแตเจาชายนิทราแลว 
 “อาจารยตัดสินใจยังไงดีคะ” เธอถามตอ ตอนนี้สมองผมเหมือนหยุดทํางานไปซะดื้อ ๆ เพราะผาฝ
ความเขาใจผมอยางที่บอกตอนตน คงแคฉีดยาชาเทานั้น แลวจะเลือกอะไรดีหละเนี่ย ผมมองตาภรรยา
เหมือนตองการความเห็นจากเธอที่สุด แตเงียบ... 
 “ง้ันระหวางรอ อาจารยรีบตัดสินใจนะคะ” เธอใหเวลาผมยังกับวาทายที่สุดผมจะตัดสินใจได แลวเธอ
ก็เดินจากไป 
 
 สองทุมตรง... 
 “เปนไงคะ ตัดสินใจไดหรือยัง” พยาบาลคนเดิมถามดวยสีหนายิ้มแยม 
 “เออ...ผมก็ไมรูเหมือนกัน สวนใหญเคาเลือกแบบไหนครับ” ผมพยายามโยนความรับผิดชอบให
พยาบาลอยางหลีกเล่ียงไมได 
 “สวนใหญก็บล็อกหลังนะคะ เพราะจะเจ็บนอยกวา ดมยา” เธอแสดงความเห็นแลวครับ ผมก็เลยฉวย
โอกาสซะเลย 
 “ง้ันผม บล็อกหลังครับ” เสร็จผม ฮิฮิ.. 
 จากนั้นเธอก็เดินกลับไปท่ีเคารเตอร และเดินกลับมาพรอมเอกสารอีกครั้ง 
 “รบกวนอาจารยเซ็นตเอกสารผาตัดดวยคะ” เธอพูดพรอมกับย่ืนเอกสารให 
 ผมอานแบบรวดเร็ว จับใจความไดคราว ๆ วา ถาเกิดอะไรขึ้น โรงพยาบาลไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน
...โธชีวิต...... 
 ผมกล้ันใจเซ็นต เนื่องจากไมรูจะทําไง มาถึงขั้นนี้แลว เข็มก็เจาะไป 4 รูแลว จากนั้นพยาบาลก็สงตอ
ใหกับภรรยาผมเซ็นตดวย 
 “อาจารยรอสักครูนะคะ เดี๋ยวเช็คใหวาหองผาตัดพรอมหรือยัง” เธอพูดรับเอกสารคืน แลวเดินจากไป 
 

สองทุมครึ่ง.... 
 เสียงไซเรนรถพยาบาลดังกระหึ่ม ที่หนาทางเขาอาคารฉุกเฉิน พรอมความวุนวาย ทั้งหมอ พยาบาล 
คนไข....โอย วุนวายไปหมด สักครูพยาบาลคนเดิมก็เดินมา 
 “อาจารยคะเคส ของอาจารยอาจจะชาหนอยนะคะ เพราะมีเคสดวนคะ” เธอบอก 
 “อะไรเหรอครับ?” ผมถามดวยความสงสัย 
 “พอดีมีอุบัติเหตุ คงตองตัดขา 2 รายคะ” เธอพูดพรอมแสดงแววตาขอความเห็นใจ 
 “ไมเปนไรครับ เคารายแรงกวาเยอะ ผมทีหลังก็ได” ผมตอบพรอมย้ิมเหมือนผูใจบุญ  
 “ขอบคุณคะ” พยาบาลพูดเสร็จก็รีบวิ่งไปชวยในจุดที่กําลังวุนวายตอ 
  
 สองทุมส่ีสิบหา.... 
 เตียงรถเข็นเตียงหนึ่งถูกเข็นมาขาง ๆ ผม พรอมกับพยาบาล และคนอีกหลายคนที่รุมลอม ผมเขาใจ
เองวาเปนญาติ ๆ และดูวุนวายไปหมด ผมฟงพอจับใจความไดวา คนไขรายนี้คือรายที่ตองตัดขา คิดวาราย
แรกคงกําลังผาตัด สวนรายนี้เปนรายตอไป 
 “โอย.....ไมไหวแลว ชวยกูดวย...โอยยยยยย” เสียงรองอยางโหยหวนไมขาดสายดังขึ้น และแทบ
ตลอดเวลา รองขึ้นทไีร พยาบาลก็ว่ิงมาดูอาการ วุนวายทุกครั้งไป 
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 อารมณผมตอนนี้... คือ ผมรอผาตัดฝ แลวตองมานอนฟงเสียงโอดโอยของคนที่จะเขาตัดขา และผม
จะเปนรายตอไป แหมมัน......ทรมานมาก!..... 
 เขาใจวาพยาบาลคงเห็นอาการผม “อาจารยขึ้นหอผูปวยกอนดีไมคะ ถึงเวลาผาตัดเมื่อไหรจะให
เจาหนาที่ไปรับ” โอสวรรคทรงโปรด แตนาจะคิดไดต้ังนานแลวเนาะ 
 “ยังไงกอนไป ตรวจทุกอยางใหพรอมกอนเลยนะคะ” แหม...ย้ิมอีกแลว รอยย้ิมนี้ผมคงจดจําไปอีก
นาน 
 จากนั้นก็มีเจาหนาที่มาเข็นผมไปเอ็กซเรยโนนนี่ เยอะแยะไปหมด จนสุดทายถึงหอผูปวยประมาณ
สามทุมครึ่ง ผมจําไดแมนยําวา เปนเตียง 28 ตึก 3จ พอไปถึงผมก็เปล่ียนชุด แตแหมมันลําบากมากเพราะ
แขนซายผมมีสายน้ําเกลือติดอยู แถมงอแขนไมไดอีกตางหาก ตองขอบคุณเจาพยาบาลตัวเล็กผิวคลํ้าคนนั้น
....ฮึ 
 ผมหลับไปตอนไหนไมรู แตรูตัวอีกทีที่ภรรยาผมปลุก สักประมาณหาทุมครึ่ง เจาหนาที่เข็นเตียงมา
รับ พรอมกับใหผมเปล่ียนจากชุดผูปวย เปนชุดผาตัด....ทําไม! ทําไมไมใหเปล่ียนแตแรกก็ไมรู...เฮอ…มัน
ลําบากนะ 
 พอผมขึ้นเตียงเข็นมาหองผาตัด แหม!...อารมณมันอินมาก เพราะพอเข็นไปแสงไฟนีออนที่เพดานก็
จะผานผมไปทีละหลอด ทีละหลอด ผมก็นับไปเหมือนเด็ดกลีบกุหลาบ ...รัก...ไมรัก...สลับกันไป แตผมนับ...
รอด...ไมรอด...แตก็ยังดีเพราะผมรูสึกไดวาภรรยาผมเดินตามมาตลอด...มันอุนใจดี ออ..รูสึกจะสวนทางกับ
รายที่ตองตัดขากอนหนาดวย 
 
 ณ หนาหองผาตัด... 
 เสียงเปดประตูดังขึ้นพรอมกับรางชายคนหนึ่งจากประตู 
 “สวัสดีครับ” ชายผูนั้นกลาวทักทาย พรอมเปดอานประวัติคนไข 
 “อืม...ผาฝ...บล็อกหลัง.....อืม....โอเค...เปนอาจารยคณะไหนครับ?” ชายผูนี้พูดเหมือนรําพันกับ
ตนเอง แลวถามผม ผมเขาใจเองวาชายผูนี้ตองเปนหมอที่จะผาตัดผมแน ๆ 
 “คณะวิทยาการจัดการครับคุณหมอ” ผมตอบพรอมแสดงการยอมรับความเปนหมอไปในตัว 
 “เดี๋ยวคุยกันกอนนะครับอาจารย..อืม....อาจารยจะตองบล็อกหลัง มันอาจมีอาการขางเคียง...” หมอ
พูดพรอมอธิบายไปตาง ๆ นานา สรุปสุดทายวา อัมพาต....โธ...จะพูดทําไม? 
 ระหวางอธิบายหมอก็ใสอุปกรณวัดความดันที่แขนขวา แลวก็ติดอะไรผมก็ไมรูจัก มันเหมือนกับแผน
กอเอี๊ยที่ไหล ชายโครง และอีกหลายจุด ผมเขาใจวา เปนตัวนําไฟฟาเพ่ือใชวัดคาอะไรสักอยาง จากนั้น หมอ
ก็ดูกระปุกน้ําเกลือ ซึ่งมันเหลือเกินกวาครึ่ง 
 “อืม...ไมพอ” หมอถอดกระปุกน้ําเกลือเดิม ซึ่งผมประมาณวานาจะเหลือซัก 800 ซีซีได และเอา
กระปุกใหมมาแทน 
 “ไมพอเหรอครับ” ผมถามดวยความสงสัย 
 “ไมพอหรอกครับ ยังไงก็กันไวกอนเพราะถาผาตัดเสียเลือดมาก ความดันจะต่ํา จําเปนตองให
น้ําเกลือชดเชยจํานวนมาก ไมง้ันอาจถึงชีวิต” โอโฮ...ถึงชีวิต แคคิดก็เสียวแลว นี่ผมมาผาตัดฝแคนั้นจริง ๆ 
เหรอเนี่ย?? 
 “เอาหละ...ไปกันไดแลว” หมอพูดและพยักหนาใหเจาหนาทีเข็นเตียงเขาหองผาตัด 
 “อยาพ่ึงคะอาจารยหมอ” เสียงใสใสลอดออกมาจากหองผาตัด 
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 “ยังทําความสะอาดเลือดคนไขตัดขาไมเสร็จเลยคะ” เทานั้นแหละครับ ผมรูสึกไดถึงกล่ินคาวเลือด
โชยออกมาเตะจมูกอยางจัง ไมรูกล่ินเลือดจริง ๆ หรือผมคิดไปเอง แตที่แน ๆ มันรูสึกเสียว ๆ ยังไงก็ไมรู....
อ๋ึย... 
 ผานไปสักครู เตียงผมก็ถูกเข็นเขาหองผาตัด โอย...อารมณ...นี่ครั้งแรกในชีวิตผมเลย ในหองมีเตียง
เล็ก ๆ อยูเตียงหนึ่ง มีหลอดไฟขนาดใหญสองดวง และเครื่องมือเยอะแยะไปหมด 
 “อาจารยหนักเทาไหรเนี่ย” หมอชายคนเดิมถาม 
 “ซัก 73 รึไมก็ 75 ครับ” ผมตอบโดยไมตองคิดอะไรมาก 
 เตียงผมถูกเข็นไปเทียบกับเตียงผาตัด ซึ่งเตียงเข็นสูงกวาพอสมควร เหมือนเรือเทียบเรือครับ 
จากนั้นเจาหนาที่ก็เอาไมกระดานมาสอดที่หลังผมพาดกับเตียงผาตัด เขาใจวาคงจะใหผมคอย ๆ ไหลลงไป
เตียงผาตัดทีละนิดมั้ง จากนั้นกม็ีเจาหนาที่ 2 – 3 คนมายกขาและไหลผม สวนหมอผูชายมาประคองทายทอย
ผมไว 
 “หนึ่ง สอง สาม” เสียงนับจากหมอ บึบ! เอา! นึกวาจะคอย ๆ เล่ือนที่ไหนไดโยนผมซะงั้น!!? เคาคง
คิดวาเบานะ แตผมตกใจเพราะผิดคาด พรอมกับตั้งคําถามในใจ “จะพาดไมกระดานทําไมวะเนี่ย??” 
  “เอาอาจารยนอนกลาง ๆ เตียงนะครับ แลวผอนคลาย สบายสบาย” หมอชายคนเดิมพูดพรอมกับทํา
ทาทางสูดลมหายใจลึก ๆ 
 ผมขยับหาจุดเหมาะ ๆ จนไดที่ จากนั้นสังเกตไดวามีหญิงคนหนึ่งเดินเขามา...เสต็ปเดิมครับ อาน
ประวัติ แลวถามผม “บล็อกหลังนะคะ” 
 “ครับ” ผมตอบไปโดยไมตองคิด เพราะรูสึกเหมือนโดนถามยังง้ี 2-3 ครั้งแลว และคงมีคําถามเดิม ๆ 
ตามมาอีก และ...ไมผิดครับ 
 “เดี๋ยวคุยกันกอนนะคะ... บล็อกหลัง มันอาจมีอาการขางเคียง...” หมอผูหญิงอธิบายไปตาง ๆ นานา 
สรุปสุดทายเหมือนเดิมครับ... อัมพาต....โธ...จะพูดทําไม? 
 จากนั้นก็มีสายเครื่องมือมาพาดเต็มตัวไปหมดเทาที่จําไดคือ สายวัดความดันที่แขนขวา อะไรก็ไมรู
มาหนีบที่นิ้วชี้มือซาย แลวก็สายไฟมาเสียบที่แผนกอเอี๊ยตามตัวผม ตอนนี้ผมพยายามสรางอารมณสบาย
สบาย เหมือนที่หมอบอก แลวรําพันขึ้นมา 
 “สายไฟเยอะดีเนาะ” ทันทีทันใดมีเสียงตอบกลับมาจากหมอชาย “คนไขตัดขาเมื่อกี้เยอะกวานี้อีก
ครับ” เอะ...ผมควรสบายใจดีไม??!! 
 “เอาหละระบบโอเค บล็อกหลังไดอาจารย” เสียงหมอชายบอกหมอหญิง 
 “แบบไหนดีคะ” หมอหญิงถาม 
 “ผมเห็นเดือนกอน อาจารยหมอทําบล็อกทานั่งนะ จะลองไม” หมอชายถาม 
 “หนูไมเคยทํานะคะ” เอา! ทําไมพูดอยางนั้น ผมคิดในใจ 
 “ง้ันก็ตะแคงเหมือนเดิมก็ได ก็ดีเหมือนกันคนไขรายกอนที่ทําทานั่ง รูสึกจะอัมพาต” เอา! แลวจะคุย
กันทําไม มันเสียวนะเวยเฮย! ผมคิดในใจนะครับไมไดพูดออกมา เพราะรูตัววา ชีวิตผมไปอยูในมือหมอซะ
แลว 
 “เอาอาจารยทําทากุง” ......ทากุง?? เปนไงหวา??  
 “ยังไงครับ?” ผมถามเพราะไมรูจริง ๆ  
 “เหมือนนั่งกอดเขาครับแตตะแคงขาง” หมออธิบาย ผมก็เอียงดานขางแลวงอเขามาแตะที่อกแลวก็
ใชแขนรัดเขาไว โอโฮ...แคทําแปบเดียวก็เหนื่อยแลวครับ จากนั้นหมอก็เล่ือนผามาปดตา แลวก็เปดไฟดวง
ใหญ 2 ดวงนั้น 
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 “เจ็บนิดนึงนะคะ เพราะเดี๋ยวจะฉีดยาชาเขาไขสันหลังคะ” หมอหญิงอธิบาย พรอมเล่ือนมือตาม
กระดูกสันหลัง แลวใชแอลกอฮอลเช็ดชองกระดูดสันหลังที่งออยู ผมเขาใจเอาเองวาพองอหลังทากุงตามที่
หมอเรียกแลว กระดูกสันหลังขอชวงกลางหลังจะเปด และมีชองวางใหสอดเข็มยาชาเขาไป และผมเขาใจถูก 
เมื่อใชแอลกอฮอลเช็ดแลวหมอหญิงก็ปกเข็มในชองกระดูกสันหลังอยางชา ๆ 
 โอ.....มันอธบิายไมถูกครับ....มัน...เสียว ๆ วาบ ๆ หวิว ๆ ยังไงไมรู และรูสึกไดวาเข็มมันเสียดสีกับ
กระดูกสันหลัง คิดวาหมอคงไมไดยิน แตเหมือนสมองผมรับรูวามีเสียง เหมือนเราเข็ดฟนนั่นแหละ 
 จากนั้นหมอก็ฉีดยาเขาไป อือฮือ...มัน...รูสึกเหมือนมีน้ําเขาไปแทนที่ขา แขน และท้ังตัวครับ แตผม
ก็ตองทน รูสึกเกร็งไปทั้งตัว พอหมอถอนเข็มออก ผมก็เริ่มคลายตัว 
 “อยาเพ่ิงขยับนะครับ เดี๋ยวจะฉีดยาแลว” ??เอา?? เมื่อก็ไมใชบล็อกหลังแลวเหรอ ปรากฏวาไมใช
ครับ 
 “เอาเข็มเบอร 16 มา” เสียงหมอหญิงเรียกพยาบาล 
 ??เข็มเบอร 16?? ผมแอบดูตรงชองวางของผาที่ปดตา เห็นแวบ ๆ วามันยาวมากมาก คงประมาณ 
16 เซนติเมตรตามที่เรียกมั้ง  
 จากนั้น หมอหญงิเอาเข็มเบอร 16 ที่วาสอดเขาไปในรูที่ฉีดยาชาเดิม โอย! ทานผูอานครับ คราวนี้
เข็มที่วาผานกระดูกสันหลังเขาไปขางใน แลวมันงอไดตามชองกระดูกสันหลังครับ  หมอหญิงก็คอย ๆ ดันเขา
ไปชา ๆ ชา ๆ ชา ๆ....... 
 กรึด...กรึด...ไมมีเสียงหรอกครับ แตรูสึกไดที่สมองวา ไอเจาเข็มเบอร 16 มันเสียดสีกระดูกสันหลัง
ผานรูเข็มยาชาลงไปขางลางตามลายกระดูก ......................................อ๋ึย!!!!!!.....มัน..............อธิบายไมถูก
ครับ เอาเปนวาถาทานผูอานเคยเสียวมากที่สุดเทาไหรคูณไปซักรอยเทาละกัน 
 “ไมสําเร็จ แฮะ...” เสียงหมอหญิงดังขึ้นหลังจากหองผาตัดเงียบมาไดสักพักใหญ 
 ??ไมสําเร็จ?? หมายความวาไงเนี่ย ผมนึกในใจ ตายแนกู! 
 จากนั้นรูสึกไดวาหมอคอย ๆ ถอนเข็มออก ถึงตอนนี้ ตัวผมส่ันไปทั้งตัวแลวครับ มือที่กอดรัดอยูเริ่ม
จะคลายตัว ตัวผมเริ่มขยับ 
 หมอชายรีบขยับเขามากดหัว และเขาผมไว แลวพูดอยางตกใจ 
 “อาจารยอยาขยับนะครับ เดี๋ยวชองกระดูกปด เข็มจะหักคาแลวอาจารยจะเปนอัมพาต!!” 
เฮย!!....................ทําไมไมบอกแตแรก.......เกือบตายไปแลว..................คราวนี้ผมเกร็งตัวมากกวาเดิมหลาย
เทา ย่ิงเกร็งมันก็ย่ิงส่ันครับ.....โอยไมไหวแลว ทากุงผม จะกลายเปนกุงสุทธิราชแลว โชคดีผมรูสึกไดวาไอ
เข็มเบอร 16 แหงชีวิตเลมนั้นมันออกไปจากตัวผมแลว แต.....เอะ..ทําไมมันเย็นวาบ ๆ และไดยินเสียงหวาน 
ๆ ของหมอหญิงอีกครั้ง 
 “อาจารยนี่ยังหนุมเนาะ...น้ําไขสันหลังพุงปรี๊ดเลย” หา!! พุงปรี้ด ตายชัวร ๆ เลยเรา โอย คิดถึงแม 
ภาพของแมจริง ๆ และแมทูนหัวลอยไปลอยมาทันทีครับ หมอจะพูดอะไรใหเราสบายใจไดบางไหมเนี่ย หมอ
เคาพูดเหมือนเปนเรื่องปกติ แตสําหรับผม มันเหมือนวิญญาณลอยออกจากรางไปทีละนิด 
 “เดี๋ยวลองอีกครั้งนะคะ” เสียงแจว ๆ ของหมอหญิงคนเดิม...อีกครั้งเหรอเนี่ย...โธ...ทานลองนึกดูวา
ถาเปนทาน ทานจะทําอยางไร? 
 “ครับ” ผมตอบไปโดยไมรูตัว เหมือนมันลอย ๆ คลาย ๆ โดนสะกดจิตนั่นแหละครับ 
 สักครูแอลกอฮอลถูกเช็ดลงไปที่รอยตอกระดูกสันหลังขอถัดลงไป พรอมกับเริ่มกระบวนการ
เหมือนเดิม ขออนุญาตไมอธิบายอีกครั้งนะครับ เดี๋ยวจะเลาตอไมได บอกไดแควา....  กรึด...กรึด
.....................อ๋ึย!!!!!!.....มัน.............. 
 “เอา..ไดแลว” เสียงหมอหญิงใส ใสที่ปนเปอนไปดวยความภูมิใจในความสําเร็จดังขึ้น 
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 “อาจารยอยาขยับนะคะ...เจ็บนิ้ดนึง...เดี๋ยวฉีดยาแลวนะคะ” หมอหญิงพูดพรอมกับเริ่มฉีดยา 
ความรูสึกเหมือน...อือ...มีน้ําทวมปอดครับ เอาง้ี ประมาณวา น้ําไขสันหลังมันเต็มอยูแลว แลวพอฉีดเขาไป
เหมือนมันบวม ๆ ขึ้นครับ คลายกับผูอานฉีดยาเขากลามเนื้อนั่นแหละ แตมันปวดกวามากมายหลายเทานัก 
แถมความเสียวอีกทวีคูณ 
 และรูสึกไดวามันชา......ชวงลาง......ชา........ชวงบน  คลายกับมีน้ําเขาไปแทนที่กลามเนื้อทั้งตัวเลย
ครับ 
 กรึด...กรึด...เสียงเสียดสีของเข็มดังในสมองผมอีกครั้ง พรอมกับการถอนเข็มที่ฉีดออกของหมอหญิง 
 “เอา..เรียบรอยคะ” คราวนี้เสียงหมอหญิงสัมผัสไดชัดวาใสมากมาก 
 “อาจารยเริ่มรอนหรือยังคะ” โธอยากจะบอกวารอนตั้งแต พยาบาลมาคุยกับผมเรื่องอัมพาตโนนแนะ 
 “ถารูสึกรอน ๆ ไมตองตกใจนะคะ เปนอาการของการบล็อกหลังคะ” หมอหญิงพยายามอธิบาย
พรอมกับพลิกตัวผมใหอยูในทานอนหงายปกติ 
 “คลายกุงไดแลวคะ” หมอบอกแตมือผมมันไมคอยจะยอมขยับคลายตามคําส่ังเลยแฮะ แตก็รูสึกไดวา
ผมรอดตายมาไดอีกขั้นหนึ่งแลว 
 ผานไปสักครู ผมเริ่มคลายตัวจากอาการเกร็ง และคอย ๆ พลิกตัวตามที่หมอจัดทาทางการนอนให
ใหม 
 ผานไปสักครู... 
 “โอย!” ผมอุทานเบา ๆ เมื่อหมอหญิงเอาอะไรซักอยางจิ้มที่ไหลซายผม 
 “เจ็บไหมคะ...เดี๋ยวหมอจะคอย ๆ จิ้มไลต้ังแตปลายเทานะคะ ถาเจ็บเทากับเมื่อกี้ตอนไหนบอกนะ
คะ” ผมวามันนาจะบอกกอนจิ้มนะ หมอแถวนี้จะบอกกอนทําอะไรซักอยางบางไหมเนี่ย ผมคิดในใจ 
 “โอย! ผมอุทานเบา ๆ อีกครั้งเมื่อถูกจิ้มเหนือสะดือเล็กนอย และคิดวาเคาคงจิ้มมาตั้งแตปลายเทา
นั่นแหละแตผมไมรูสึกเอง 
 “เทาเมื่อกี้นะคะ แสดงวาบล็อกหลังสําเร็จคะ เพราะตองการบล็อกตั้งแตชวงเอวลงไป” ผมจับน้ําเสียง
ไดวามีความภูมิใจมากมายถายทอดผานคําพูดนี้มา 
 “จะรูสึกวูบ ๆ อุน ๆ ชวงต่ํากวาสะดือนะคะ…อีกสักพักก็จะเริ่มผาตัดไดแลวคะ” หมอหญิงพูด สวน
หมอชายก็ชวยขยับผามาปดตาผม 
  
 ผานไปสักพัก 
 “เอาเรียบรอยไหม?” เสียงอันทรงพลังของหญิงอายุราว ๆ 40 – 45 ป ดังขึ้น พรอมกับเดินเขามา 
ผมพอจะจับไดวามีอีกสัก 2-3 คนเดินตามมาดวย 
 “เรียบรอยคะอาจารยหมอ” ผมเขาใจในทันทีวาหญิงคนนี้เปนหมอที่ทําหนาที่ผาตัดใหผมแน ๆ และ
คงเปนอาจารยของหมอหญิงและชายดวย 
 เหมือนเดิมครับ เดินมาหยิบประวัติไปอาน...สงสัยหมอทุกคนตองทํายังง้ีเหมือนกันแฮะ...ถาไมมี
ประวัติคงทําอะไรไมไดแน ๆ ผมคิดในใจ 
 “อืม...บล็อกหลัง...ผาตดัฝ...อืม...ไมมีปญหานะ” อาจารยหมออานประวัติ แลวเหมือนทวนความ
เขาใจตัวเอง นี่ผมคิดเอานะครับ เพราะตอนนี้ถูกปดตา มองไมเห็นอะไรเลย 
 “เรียบรอยทุกอยางคะ” 
 
 “อาจารยสอนคณะไหนครับ?” หลังจากเงียบไดสักครูก็มีเสียงจากหมอชายถามผม 
 “เออ...วิทยาการจัดการครับ” ผมตอบ 
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 “สาขาไหนครับเนี่ย?” ถามอีกแลว 
 “บัญชีครับ” ผมตอบแบบเสียมิได 
 “เหรอครับ ผมเคยเรียนอยูตัวนึง ยากกวาเรียนหมออีก...เด็กนารักไมครับ?” เอะ...ถามอีกแลวผมคิด
ในใจ เมื่อไหรจะเริ่มผาตัดนา 
 “เด็กผมนารักแทบทุกคนเลยครับ” ผมตอบพรอมกับไดยินเสียง แจด...........ดึบ ดึบ ดึบ....อืม... 
เหมือน.....เสียงเจยีรเหล็ก แลวก็ดูด ประมาณนี้แหละครับ 
 “เริ่มผาตัดแลวเหรอครับ…ไมเห็นรูสึกเลย” ผมถามเพราะผมไดยินเสียงแตไมรูสึกถึงการผาตัด 
 “ออ เริ่มแลวครับ” หมอชายตอบ จากนั้นก็ซักประวัติผม ในใจผมคิดวาถาหมอชายคนนี้ไมอยากเปน
หมอละก็ ไปทํางานตํารวจสืบสวนไดสบายเลย หนําซ้ํา หมอหญิงมาผสมโรงเปนตํารวจอีกคน จนไมรูวาเวลา
ผานไปนานเทาไหร 
 “เอ...ไดเสียงแจด ๆ ดึบ ๆ นี่มันเสียงอะไรครับ?” ผมถามขึ้นดวยความสงสัย 
 “ออเสียงเครื่องตัด กับเสียงเครื่องมือดูดเลือดครับ ไมตองกลัวนะครับไมเจ็บหรอก” หมอชายตอบ โธ
ผมไมเจ็บหรอกครับ แตชักจะรูสึกปวดแกวหู เพราะรูสึกหมอจะชางพูดชางคุยเหลือเกิน 
 ผานไปครูใหญ... 
 “เอาเสร็จแลว” เสียงอาจารยหมอหญิงดังขึ้น พรอมกับเสียงเก็บเครื่องไมเครื่องมอืเปนพัลวัน และปด
ไปดวงใหญสองดวงที่เปดอยู 
 “เดี๋ยวอาจารยพักซักเดี๋ยวนะครับ” เสียงหมอชายพูดเบา ๆ พรอมกับเปดผาที่ปดตาผม และถอดสาย
โนน นี่ เยอะแยะมากมายออกจากตัวผม ผมเขาใจเองวา ผมคงจะรอดแลว 
  
 ผานไปประมาณ 5 นาที 
 เจาหนาที่เข็นเตียงมาเทียบเตียงผาตัดเหมือนเรือเทียบเรืออีกครั้ง 
 “อาจารยเดี๋ยวกลับเตียงนะครับ” เจาหนาที่เข็ญเตียงบอกพรอมทําเหมอืนเดิมคือสอดไมกระดานพาด
ระหวางเตียงเข็นกับเตียงผาตัด จากนั้นหมอชายกับเจาหนาที่ก็ชวยกันยกผมโดยเอามือประคองตนคอไว
เหมือนเดิม 
 “หนึ่ง...สอง...ซั่ม” อีกแลวครับยกผมเหมือนโยนใสเตียง เฮอ...ไมรูจะใชไมพาดทําไม จากนั้นก็เข็ญ
ผมกลับ  

 
ที่หนาประตูหองผาตัด ก็แนนอนครับ มีภรรยาผูนารักของผมคอยยิ้มใหกําลังใจอยูไมหาง ผมเกรงวา

เคาจะหวงกเ็ลยชูสองนิ้วสัญลักษณแหงชัยชนะ 
 “เปนไงบางจะ...เจ็บไม?” น้ําเสียงแสดงความหวงใยจากภรรยา แหมเหมือนเพ่ิมพลังใหผมกลับมี
เรี่ยวแรงอีกหลายรอยเทา ผมเพิ่งเขาใจเดี๋ยวนี้เองวาการที่ใครสักคนเขาโรงพยาบาล แลวมีญาติตามมาเปน
โหลๆ เนี่ย มันชวยใหคนปวยมีกําลังใจมาก ทั้ง ๆ ที่เมื่อกอนมีความรูสึกวา จะมาทําไม ทีพั่กก็หายาก เสีย
คาใชจายอีก แถมรักษาก็ไมเปน 
 “เรียบรอย...สบายมาก” ผมรีบตอบพรอมรอยย้ิม ทั้ง ๆ ที่ตอนนั้นมันหวิว ๆ มากเพราะชวงทองลง
ไปไมรูสึกเลยครับ 
 “พ่ี….ลองจับขาดูซิครับยังอยูรึเปลา” เสียงเจาหนาที่เข็นเตียงดังขึ้น 
 “ยังอยูรึเปลา....” ผมทวนคําพูด รูสึกเสียววาบในใจ เพราะเมื่อเร็ว ๆ นี้มีขาวโรงพยาบาลวินิจฉัย
อาการคนไขผิด จนตองตัดขาทิ้ง รึผมจะเปนรายถัดมา...ผมรีบใชมือคลําหาขาตัวเองอยางลนลาน 
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 “เฮย!...ไมมี...” ผมอุทานขึ้นมาเพราะมันไมรูสึกวามีขาจริง ๆ ครับ สายตาที่เต็มไปดวยความกังวล 
และสงสัยของผมจองไปที่พนักงานเข็นเตียงคนนี้ทันที 
 “ฮิ ฮิ...ยังอยูครับพ่ี...พ่ีบล็อกหลังขามันเลยชา ไมรูสึกหรอกครับ” โอโฮ...ดูมัน! สีหนามันเต็มไปดวย
ความภาคภูมิใจผสมยิ้มเยาะ ดูคงสะใจมากที่หลอกผมได เจาหนาที่ที่นี่ทุกคนนี่คงซาดิสตกันทุกคนแน ๆ ครับ 
แตผมก็คอยโลงใจ....เฮอ....จะบาตาย! 
 
 เมื่อถึงหอพักผูปวยเตียงเดิม ก็มีพยาบาล 2 คน มาชวยผมเปล่ียนชุดผาตัดมาเปนชุดผูปวย 
จากนั้น… ก็เหมือนเดิมอีก ไมพาด หนึ่ง...สอง...ซั่ม....บึบ! เฮอ นี่ผมถูกโยนมากี่รอบแลวเนี่ย 
 “หายไวไวนะครบั” เสียงของเจาหนาที่เข็นเตียงดังขึ้นและจากไป ซึ่งที่จริงผมหวังวาคงไมเจอเจาคน
นี้อีกตลอดชีวิต 
 จากนั้นก็มีพยาบาลเข็นชุดอุปกรณเยอะแยะตรงเขามา  
 “วัดความดันและวัดไขนะคะ” พยาบาลคนนั้นก็วัดความดันที่ตนแขนขวา และเอาปรอทวัดไขเหน็บ
เขาที่รักแรซายผม 
 สักพัก “ความดันปกตินะคะ…ไมมีไขดวย…เดี๋ยวคืนนี้คงตองวัดอยางนี้ทุก ๆ 30 นาทีนะคะ” 
พยาบาลเอยบอกพรอมการจากไป 
 “นอนพักไดแลวนะจะพอ จะไดหายไว ไว” อือ….นี่ถือเปนเสียงสวรรคเลยครับ มัน….บรรยายไมถูก
แฮะ 
 “จะ…แลวแมจะขับรถกลับบานไหวไม?” ผมถามดวยความหวงใย และรูวาไมมีที่นอนใหกับภรรยา
ผมแน 
 “ไมกลับหรอกจะ เดี๋ยวแมเอาเกาอี้มาตอกันนอนตรงนี้แหละ” แหมน้ําตาจะไหลครับทานผูอาน และ
ผมรูไดทันทีจากน้ําเสียงวา แมจะบังคับเธอยังไงเธอก็คงไมกลับแน ผมมองเธอที่พยายามจัดทานอนอยาง
ยากลําบาก เอ…ถาเปนทานผูอานจะรูสึกเหมือนผมไมนา…… 
 “ไมตองหวงแมหรอก หลับไดแลว….” เสียงเธอออนโยนมากครับ ผมพยายามขมตาหลับเพ่ือใหเธอ
หายหวง…..แต…. 
 
 “จอก….จอก….” ไหงทองผมรองดังจังวะเนี่ย โอ!...จําไดแลวนี่ผมไมไดทานขาวตั้งแตกอนเที่ยงนี่นา 
 “หิวเหรอ…..กินอะไรหนอยไม” เสียงความหวงใยจากภรรยาเชนเดิม 
 “ไมเปนไรจะ แมพักผอนเถอะ”  
 “จอก….จอก….” เอาอีกแลวครับ “แมกินขาวรึยัง?” ผมถามเพราะเขาใจวาชวงที่ผมผาตัดเธอคงทาน
อะไรแลวบาง 
 “ยังจะ….ก็รอพอตลอด” อือ…….ไมมีคําบรรยายอีกครับ 
 “ง้ัน…เดี๋ยวแมไปซื้อขนมนะ รอแปบเดียว”  
 “ไมใชรานมันปดหมดแลวเหรอ?” ผมนึกถึงรานอาหารสวัสดิการขางลาง 
 “ไมเปนไรจะ ถาปดเดี๋ยวแมไปซื้อเซเวนก็ได” เธอบอกพรอมหยิบกระเปาสตางค 
 “มันไกลนะแม นี่ตีสองกวาแลว อันตราย ไมตองไปหรอก” ผมชักหวงเธอแลวสิ ถึงแมจะรูวา เซเวนก็
อยูแถว ๆ หนาโรงพยาบาลนี่เอง 
 “ไมตองหวงหรอก ร.ป.ภ.แถวนั้นเยอะแยะ รอเดี๋ยวนะ” เธอพูดพรอมเดินออกไป จนผมหามไวไมทัน 
 
 ผานไปซัก 20 นาทีเห็นจะได ระหวางนี้ทองผมรองตลอดเลยครับ 
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 “มาแลวจะ…รอนานไม” เธอพูดพรอมกับชูถุงขนมใหดู และไมรอชาเธอหยิบ ซาลาเปาลูกเบอเริ่มมา 
แลวฉีกใหผมกินทีละคํา ละคํา…….. 
 ทานผูอานครับ ทานเคยกินซาลาเปาเคลาน้ําตาไม จะอยางไรผมไมรูนะ แตผมกินไปน้ําตาไหลไป 
ผมก็ไมใชคนที่รองไหงายซักเทาไหร แตมัน……………………………………… 
 “แมก็กินดวยสิ” ผมบอกเธอใหทานดวยกัน 
 “พอกินไปเถอะแมซื้อมาเยอะแยะ เดี๋ยวกนิทีหลังก็ได”  
 “เดี๋ยวลองฟารมเฮาส หนอยนะ” เธอฉีกถุงขนมปงฟารมเฮาส แลวปอนผมทีละคํา ทีละคํา และ
สุดทายขนมปงสังขยา 
 ผมจําไดวาผมเคี้ยวขนมปงสังขยาอยู แลวหลับไปตอนไหนก็ไมทราบ แตมันเปนความสุขที่หาไหน
ไมไดอีกแลวในชีวิต ที่รูวามีคนที่คอยหวงใย และใหความรักเราอยูขาง ๆ 
  
 หกโมงเชาวันถัดมา ผมเริ่มลืมตา 
 “เอา อาจารยต่ืนแลวเหรอคะ” เสียงหมอหญิงคนหนึ่งดังขึ้น และผมรูไดทันทีวาไมใชหมอคนเดิมแน 
 “เปนไงคะปวดแผลไม เดี๋ยวหมอขอดูแผลหนอยนะคะ” ผมยังสลึมสลืออยู แตก็เอียงขางใหหมอดู
แผล 
 ปด!...เสียงดึงอะไรสักอยางออกจากแผลผาตัดผม  
 “โอะ!... ผมอุทานขึ้น แมจะไมเจบ็เทาไหรแตก็รูสึกได  
 “เจ็บเหรอคะ แสดงวาฤทธิ์ยาบล็อกหลังใกลจะหมดแลว อีกซักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ปกติแลวคะ” เสียง
หมอดังขึ้น ผมหายสลึมสลือแลวครับพรอมกับมองไปที่หมอ ขาง ๆ ยังมีภรรยาผมยืนอยูไมหาง แตเอะ! ทําไม
เธอทําหนาเหมือนหวาดกลัวยังง้ัน 
 จากนั้นหมอก็ทําแผลให เหมือนเอาอะไรเย็น ๆ เช็ด แลวก็ยัดอะไรสักอยาง ปดเทป แลวหมอก็จาก
ไป 
 “มีอะไรเหรอแม ทําไมทําหนายังง้ัน?” ผมถามภรรยาเพราะเห็นหนาเธอเมื่อสักครู 
 “อือ…แผลพอมันไมไดผาตัดนิ มันควานเลย”  
 “เอา เหรอ ใหญไม?” ผมถามเพราะไมรูเหมือนกัน 
 “เมื่อกี้หมอเอาผากอดออก ซักไขไกตัดครึ่งไดมั้ง” เธอพูดพรอมชูอุงมือประกอบสีหนาเหยเก 
 “เหรอ ไมตองหวงนะเดี๋ยวก็หายแลว” ผมพูดเหมือนปลอบใจตัวเอง “แลวเคายัดอะไร?” 
 “ก็ทําแผลแลวหมอเคาก็เอาผากอตชุบน้ํายาแลวยัดลงไปใหม…..อ๋ึย ต้ังสองแผนแนะ”  
 
 แหมพอถึงตรงนี้แลวผมไมเลาตอดีกวา เดี๋ยวมีเวลาจะมีเลาตอใหฟงอีกทีในฉบับหนาละกัน แตผม
พอสรุปไดจากเหตุการณนี้ไดวา  

“ผมรักเธอ และฟารมเฮาสอรอยมาก…………………………….” 
  


