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เร่ืองเลา เขาโรงพยาบาล 
ตอนท่ี 2 ชีวิตใหม 

โดย...อานูราก 
 

สวัสดีครับทานผูอาน มาถึงตอนที่ 2 ของเรื่องแลวนะครับ ออ...ตองขอขอบพระคุณสํานักพิมพที่
สนใจเรื่องเลาของผมจนผมตองออกตอนท่ี 2 นี้มาอีก แตที่ตองขอบพระคุณมากกวาก็คือทุกคนที่ถือ และอาน
เรื่องของผมอยูครับ ไมคิดวามันจะขายได...(ฮิฮิ)... ผมก็เลยมีโอกาสมาเลาตอใหจบ... 

เลมที่แลวทานผูอานคงพอจําไดวาชีวิตในสนามรบ เอย!...โรงพยาบาลของผมตั้งกะตอนประมาณหา
โมงเย็นจนกระทั่งหกโมงเศษ ๆ ของเชาวันตอมา อืม....ซัก 14 ชั่วโมงได มันเปนชวงที่เกิดอารมณแทบทุก
อารมณขึ้นกับผม ทั้งสุข เศรา เหงา และรัก....อยางมั่นใจ.... 

ทวนกันซะหนอย ผมเลาถึงตอนที่คุณหมอมาทําแผลใหผมตอนเชาเสร็จแลวครับ...จากนั้น....... 
“แมกลับบานไปพักผอนกอนไม จะไดอาบน้ําอาบทามาทํางาน” ผมเอยกับภรรยา เพ่ือเธอจะไดไป

พักบาง เพราะเหนื่อยกับผมมาทั้งคืนแลว 
“จะ...เดี๋ยวแมกลับ แตคงไมไปทํางานหรอกจะอยูดูพอนี่แหละ” เธอพูดพรอมแสดงสีหนาจริงจัง 
“ไมไดนา...ถึงแมจะทํางานเต็มที่ แตถาเคายังวัดที่เวลาเขางาน...แมจะถูกเพ็งเล็งนะ” ผมแสดง

อาการเปนหวง เพราะจําไดวาเคยมีเพ่ือนที่ทํางานไปทํางานสาย แลวถูกเรียกพบหลายคน จนทุกคนเรียกวา 
“การเขาหองเย็น” 

“ชางเถอะ!...แมนะขาดงานได แตแมขาดพอไมได” ทานผูอานอยาพ่ึงเอียนนะครับ แตเธอบอกกับผม
ยังง้ีจริง ๆ นี่ผมจะมีความสุขไปถึงไหนเนี่ย??!! 

“แมขับรถไหวไม?” ตองบอกผูอานกอนวา ภรรยาผมขับรถไมคอยเกง ถาจําไมผิดครั้งนี้จะเปนครั้งที่ 
3 ที่เธอจะไดขับรถเอง ครั้งแรกจําไดวาเปนตอนที่ผมไปอบรมที่กรุงเทพฯ เธอตองขับรถไปทํางาน พอผม
กลับมาเธอก็เลาใหฟงวา เธอสตารทเครื่องไมไดจนตองใหเพ่ือนที่ทํางานมาชวยดูให ปรากกฏวาเธอเสียบลูก
กุญแจแลวขยับพวงมาลัยไมได ก็เลยไปไหนไมได คือพอดับเครื่องยนตแลวรถผมมันจะล็อกพวงมาลัยโดย
อัตโนมัติ เพราะงั้นตอนเสียบกุญแจกอนสตารทตองขยับพวงมาลัยคลายล็อกกอน คิดวารถรุนใหม ๆ คงเปน
ยังง้ีแทบทุกคันครับ พอเพ่ือนที่ทํางานมาดูใหมันก็สตารทไดตามปกติ ทายที่สุดก็เลยตกเปนความผิดของผมที่
ไมไดบอกเธอวาตองขยับพวงมาลัยดวย.....เฮอ.... 

ครั้งที่สองที่เธอขับผมเกือบเอาชีวิตไมรอด เพราะเลนเขาโคงเหมือนกําลังขับรถแขง ประมาณวาคัน
หลังหามแซง คันหนาเจอเขาตองหลบ!  ประมาณเนี้ย! แตคงไมตองเลาเรื่องนี้ใหฟงนะครับ เดี๋ยวจะยาว
จนเกินไป 

“ง้ันก็ขับระวัง ระวังนะ รีบไปตอนนี้แหละยังเชาอยู รถไมเยอะ” ผมแสดงการเปนหวงผานแววตา
เพ่ือใหเธอรับรู 

“ไมมีปญหา...” เธอทําเสียงสูงเหมือนเปนเรื่องสบายสบาย แตผมหวงมากครับ คนนะครับไมใชรถ.. 
“แมเคยขับมาแลว ...จําไมไดเหรอ” ฮั่นแนะ!..ยังกลามาอาง ก็เพราะไอเคยขับครั้งนั้นแหละผมถึงได

หวง 
“ไปหละ” เธอทําทาผลุนผันจะออกไป คงไมตองการใหผมหวงมาก 
“แลวพอคงไมแอบไปสอนนะ” แหมกอนจากมีหยอกลอซะดวยแฮะภรรยาเรา แตก็ทําใหผมนึกขึ้นได

วา นี่วันที่ 8 สอบกลางภาคเสร็จแลว ผมก็มีสอนนะสิ...เอา!...ลืมเลย 
“ไมตองกังวลหรอกจะ” เสียงภรรยาดังขึ้น เหมือนจะนึกไดวาคําพูดเธอทําใหผมกังวล เพราะโดย

ปกติผมไมเคยขาดสอนเลยสักครั้ง 
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“เดี๋ยวแมโทรไปบอกเจาติ๊กก็ได จะไดงดเด็ก” เธอหันกลับมาแลวเสนอทางออกใหผม คือเจาติ๊กที่วา 
เปนหนึ่งในเจาหนาที่ที่เรียกกันวา One Stop Service Unit คือติดตอคนเดียวเคาเดินเรื่องใหจนจบนั่นแหละ
ครับ แตเพ่ือนอาจารยหลาย ๆ คนบอกวาติดตอหนวยนี้แลวมันจะ Stop และจะไมมาติดตออีก....ฮิฮิ... แตไม
วาเจาหนาที่หรืออาจารยผมก็ถือเปนเพ่ือนรวมงานทั้งหมดนั่นแหละ ไมมีการแบงวรรณะกันหรอก จะมีหนอย
ก็วรรณะเจา กับวรรณะลูกขาเฉพาะตอนไปดูงานเปนกลุมใหญนะครับ...เฮอ!...เสียตลอด....เดงอีกตะหาก....
โอย!...คิดถึงแลวเครียดยอนหลัง.... 

“อะ อะ....สอนตอนไหนวิชาอะไรบาง แมโทรใหเดี๋ยวนี้แหละ” เธอรีบกุลีกุจอหยิบโทรศัพท แลวโทร 
“อือ.....ไมเปดเครื่องแฮะ” เธอพึมพัมหลังจากโทรไปหา ต๊ิก เพ่ือรวมงาน ก็แนหละครับ พ่ึงหกโมง

เชาใครเคาจะเปดเครื่อง 
“ไมเปนไร.... เดี๋ยวแมกลับมาคอยโทรก็ได” ผมบอกเธอเพราะคิดวาเธอคงไปไมนาน และวันนี้คงมี

นักศึกษามาเรียนไมกี่คนแน 
“ออ...แมชวยเอาซองขอสอบที่บานมาใหซองนึงนะ“ ผมนึกขึ้นไดวารับปากนักศึกษาไววาจะประกาศ

คะแนนสอบใหเร็วที่สุด และคิดวาวันนี้คงตองนอนเสียเวลาทั้งวันแน 
“อือ....ง้ันแมไปนะ เดี๋ยวซื้อของอรอย ๆ มาฝาก” เธอบอกพรมอกับมองหนาผม ผมรูสึกไดวามี

รอยยิ้มเล็ก ๆ เกิดขึ้นที่ใบหนาเธอเหมือนเธอจะตอกย้ําถึงฟารมเฮาสเมื่อคืน แลวเธอก็ไป 
ระหวางนี้เองพยาบาลก็เวียนมาวัดความดัน วัดไขผมเรื่อย วัดแลว....วัดอีก.... บางทีผมคิดวานาจะ

เอาปรอทเสียบคาไวเลยจะไดไมตองเทียวไปเทียวมาใหเสียเวลา 
 
แปดโมงเชา... 
“หวัดดีจะ...มาแลว” ภรรยาผมทัก ผมสังเกตุไดวาเธอหิ้วกระเปามาดวยใบนึง พรอมซองขอสอบมา

ดวย 
“รอนานไม” เธอถาม ผมก็สายหนาชา ๆ พรอมรอยยิ้ม เออ...คือ...มันก็ไมนานนะผมวาซักชั่วโมง

เศษ ๆ เห็นจะได แตผมรูสึกวามันนานมาก เพราะ.....เอ..ไมมีเหตุผลครับ 
“ตึง ต่ึง ต้ึง ต่ึง ต่ึง ตึง ตึง ตึง ตึง....” เสียงโทรศัพทดังขึ้น แหม...เพลงประกอบละครเกาหลี Full 

House ครับ ของผมเอง ภรรยาผมหยิบขึ้นมาดู 
“มะ โทรมา” มะนี่ หมายถึงแมครับ เปนคําเรียกของชาวไทยเชื้อสายจีน จริง ๆ แลวผมมีเชื้อสายจีน

ครับ แมจะมีคนทักบอย ๆ วาหนาตาเหมือน เพียส บอรสแนน ฮิฮ…ิ 
“มีอะไรรึเปลา?” ผมถามภรรยา เพราะปกติถาผมปวยผมจะไมบอกพอแม เพราะกลัวทานจะเปน

หวง จะบอกกต็อนใกลหาย หรือ หายสนิทแลวโนนแหละ  
“โทรมาแตเชามีอะไรนอ....” ผมแสดงสีหนากังวล เพราะปกติทานไมเคยโทรมาเชาขนาดนี้ 
“มะ สวัสดีคะ” เสียงภรรยาทักทายแมผมผานโทรศัพทมือถือของผม ซึ่งเดี๋ยวนี้ผมเรียก “โทรศัพท

เมียถือ” เพราะมีแตเธอถือ จริง ๆ ......ไมใชหรอกครับ ผมไมคอยวางก็เลยใหเธอทําหนาที่เปนเหมือนเลขาผม 
เธอคุยสักพัก ก็ย่ืนโทรศัพทใหผม  
“มะ อยากคุยดวย”  
“ครับ มะมีอะไรครับ” ผมพูดหลังจากรับโทรศัพทจากภรรยา 
“เปนอะไร ไหนอีเจบอกวาผาตัดเหรอ??” เอะ! มะรูวาเราเขาผาตัดจากเจ แลว เจรูไดไง??  
“ออ...ไมมีอะไรพอดีเปนฝ เลยมาผา ผา มันออกไปซะใหแลว ๆ” ผมพยายามพูดใหเหมือนเปนเรื่อง

เล็กนอย 
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“อีเจ มันบอกผาตัดใหญเลยไมใชเหรอ เปนอะไรมากหรือเปลา” แหม...ทานผูอานครับอารมณผม
เหมือนทั้งดีใจที่แมเปนหวง และเสียใจที่ทําใหทานเปนหวง ผมคงบาปไปอีกนานเลย 

“เดี๋ยวพรุงนี้มะเก็บของแลวจะไปหานะ” คือตองบอกกับทานผูอานอีกทีวาพอกับแมผมเปนพอคา
แมคาตลาดสดขายของในอําเภอหนึ่ง สงเสียเล้ียงดูลูก ๆ 5 คน มาอยางยากลําบาก สมัยผมเด็ก ๆ ไมวาทาน
จะลําบากขนาดไหนก็ไมเคยปรปิากบน หรือบอกลูก ๆ สักคํา เพราะฉะนั้น ลูก ๆ ทุกคน ถาลําบาก หรือมี
เรื่องอะไรที่จะทําใหทานยุงยาก จะไมคอยบอกทานหรอก แตถาเปนเรื่องดี ๆ ก็จะใหทานรูเปนคนแรก เขาใจ
วาทานผูอานก็คงเปนเหมือนผมเนาะ  

อืม....ระยะทางจากนี่ถึงบานก็เกอืบ ๆ 300 กม. แลวที่ทานจะมาหาผมแบบไปกลับคงเปนไปไดยาก 
แสดงวาตองมาคางแน ๆ ก็หมายความวาทานตองทิ้งตลาดมาวันหรือสองวันเต็ม ๆ ลูกขา เออ..หมายถึง
ลูกคาประจําครับ คงบนแยเลย 

“อุย!...ไมตองหรอกมะ ไมไดเปนอะไรมาก” ผมบอกเพื่อไมใหทานเปนหวง 
“เออ เออ เดี๋ยวมะไปหานะ” ทานพูดเสร็จก็วางสายครับ คือทานกพ็อจะรูวา ลูก ๆ ทุกคนจะไม

พยายามทําอะไรก็ตามใหพอกับแมเปนหวง และก็คงรูวาผมจะหามไมใหมากเ็ลยรีบวางสาย 
ไมใชวาผมไมรักพอแมนะครับ แตวาพอหรือที่ผมเรียกวา “ปะ” เนี่ยอายุก็ปาเขาไป 65 แลว ขับรถ

ทางไกลก็ไมคอยไหว มะก็ 60 ปนี้ดวย 
“เจรูไดไง” ผมพึมพัมกับภรรยา 
“ขอโทษจะ แมโทรบอกเจเอง ก็ตอนที่พอผาตัดนั่นแหละ” ภรรยาผมบอก 
ผมโกรธเธอไมลงหรอกครับ เธอเปนหวงผมมาก แลวคงเครียดมาก ขนาดตีหนึ่งตีสองตอนที่รอผม

หนาหองผาตัดยังโทรไปหาเจ ออ..ลืมบอกไปเจที่วานี่คือพ่ีสาวผมชื่อนุชครับ ผมเรียกสั้น ๆ วาเจ 
“ไมเปนไรหรอกจะ ถามเฉย ๆ” ผมบอกภรรยา 
“พอจะแปรงฟนไม แมเตรียมมาครบหมดเลยนะ” ดูแลผมซะจริ๊ง... ก็ธรรมดาหละครับอยูกันแคสอง

คนนี่  
“ก็ดเีหมือนกัน เหม็นตัวเองจะแยแลว” ผมพูดพรอมพยายามลุกขึ้น เพราะตอนนี้ขาทั้งสองขางของ

ผมมีความรูสึกปกติแลว 
“เบา ๆ ๆ ๆ” เธอรีบมาประคองหลังผมใหอยูในทานั่ง แหมมันลําบากมากครับ เพราะแขนซายยังมี

เข็มน้ําเกลือติดอยูที่ขอพับ จะใชก็ไมเต็มที่ พอขยับ เลือดผมมันก็ไหลยอนเขาไปในสายน้ําเกลือ กวาจะลุกได
ก็ทุลักทุเลพอสมควร 

พอลุกขึ้นไดก็ลําบากอีก เพราะเจาชุดผูปวยเนี่ยมันเปนกางเกงแบบผูกเชือก ไมใชยางยืด แขนซาย
ผมใชไมได แขนขวาก็ตองจับหัวกางเกงไว พอจะเดินก็ติดกระปุกน้ําเกลืออีก โอย! ...ลําบาก ลําบาก 

ออ! ผมพึงสังเกตุกระปุกน้ําเกลือ มันมี 2 กระปุกแฮะ  
“ทําไมมันหลายกระปุกจังแม” ผมถามภรรยา 
“ออ......เห็นพยาบาลบอกวาเปนยาฆาเชื้อ เอะ!... ต้ังแตเมื่อคืนแลวพอไมเห็นเหรอ?” โอย ผมไมเห็น

หรอกครับเพราะเมื่อคืนผมมัวจองแตซาลาเปา กับฟารมเฮาส แลวสุดทายก็หลับไป 
“ปะ” ภรรยาผมบอกพรอมกับเข็นไอเจาเสาหอยกระปุก คือมันเปนเสามีที่หอยเหมือนแขน 2 ขางยื่น

ออกมา แลวก็มีลอเหมือนเกาอี้สํานักงานนั่นแหละ  
จริง ๆ แลวหองน้ําก็อยูไมไกลนะครับ ซักประมาณ 10 เมตรได ไมแนใจวาทานผูอานเคยเขา

โรงพยาบาลของรัฐรึเปลา คือถาเปนหอพักผูปวยแตละชั้นก็จะมีทางเดินตรงกลาง และแตละฝงก็จะแยกเปน
บล็อก แตละบล็อกมีหกเตียงสองแถวหันปลายเทาเขาหากันแถวละ 3 เตียง แลวผมอยูบล็อกที่ติดอยูกับ
หองน้ําเตียงสุดทายพอดี 
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การเดินทางครั้งนี้รูสึกมันยาวไกลมาก ๆ ครับตองคอย ๆ เดิน คอย ๆ เดิน พรอมกับเหลือบมอง
สายน้ําเกลือที่ขอพับแขนซาย แหม! ลุนมากเลยครับเพราะทุก ๆ กาวยางของผม ทําใหเลือดผมยอนกลับเขา
ไปในสายน้ําเกลือมากขึ้น ๆ นี่แหละที่เคาเรียกวา “เสนทางสายโลหิต” 

 
หนาหองน้ํา.... 
หนาหองน้ําจะมีชั้นวางรองเทาสําหรับใสเขาหองน้ําอยู มีรองเทาที่ดูหรูมาก มาก วางเรียงรายอยาง

เปนระเบียบ เปนรองเทาฟองน้ําแบบสวม แลวตัดหัวดวย ทําใหผมนึกถึงหองน้ําในปมน้ํามันที่มีรองเทาให
เปล่ียน เหมือนกันเดะเลย สงสัยโรงพยาบาลเคากลัวคนไขขโมยมั๊ง! เลยตัดหัวไว..ดานขวามือหองถัดไปเปน
หองน้ําอีกหองของผูหญิงซึ่งมีชั้นวางรองเทาเหมือนกัน 

ผมเปล่ียนรองเทาเหมือนรูหนาที่ แลวเริ่มสังเกตหองน้ํา มีหองอาบน้ําอยูชิดประตูทางเขาดานขวา 
ผานหองอาบน้ําไปก็จะเปนอางลางหนา 2 อางทางดานซาย ดานในสุดเปนสวมหองเล็ก ๆ 2 หองครับ 

“แมเขาไปชวยนะ” ภรรยาผมเธอพูดพรอมกับย่ืนแปรงสีฟนที่พรอมใชให 
“ไมเปนไร เดี๋ยวพอลางหนาแปรงฟนกอน ตอนเปล่ียนชุดคอยมาชวยนะ” ผมบอกเธอ 
“ง้ันแมไปเอาชุดกับพยาบาลกอนนะ” เธอบอกหลังจากที่ผมเดินมาถึงหนาอางลางหนา แลวเล่ือนเสา

น้ําเกลือให จากนั้นผมก็เริ่มใชมือขวาปฎิบัติภาระกิจการแปรงฟน แลวภรรยาผมก็กุลีกุจอออกไป 
ผมเงยหนามองกระจก โอ! อะไรจะโทรมขนาดนี้ ถาเพ่ือน ๆ มาเห็นเขาคงไมมีใครคิดวาเราเปน

เพียส บรอสแนนอีกแลวแน ๆ  
จากนั้นผมก็แปรงฟน ลางหนาดวยแขนขางขวาขางเดียว ฮือ.......ตอนนี้ผมเขาใจคนที่เคาพิการแลว

หละครับวามันลําบากแคไหน 
“เสร็จรึยังจะ แมเอาชุดมาใหเปล่ียนแลว” ภรรยาผมถาม พรอมกับชูเจาชุดผูปวยกางเกงผูกเชือกเจา

กรรมใหดู 
“ใกลแลวจะ เดี๋ยวแมชวยพอเปล่ียนดวยนะ มือเดียวคงเปลี่ยนยาก” ผมบอกเธอพรอมสงสายตา

วิงวอน รอยยิ้มเล็ก ๆ ที่ใบหนาเธอคอย ๆ ปรากฏขึ้น คิดวาเธอคงตื่นเตนนาดูเพราะจะเปนครั้งแรกที่เธอจะ
ไดเขาหองน้ําชาย.....วาว! 

“แตเดี๋ยวพอเขาหองน้ํากอนละกัน เหมือนปวดอึหนะ” ผมบอกพรอมกับวางแปรงสีฟนไวที่อางลาง
หนา 

“เอะ หมอเคาใหอึไดแลวเหรอ” เธอถามพรอมแสดงความกังวล  
“คิดวาคงไมเปนอะไรหรอกมั้ง ก็ถอดไอเจาสําลีนี่ออก คงไมมีปญหา” ผมชี้มือไปที่เจาสําลีกอนใหญ

ที่กนผม  
“ก็ได แตอยานานนะ” เธออนุญาต และทําตัวเหมือนเปนหมอเจาของไข 
จากนั้นเธอก็มาชวยผมเข็นไอเจาเสาน้ําเกลืออีกครั้ง เพ่ือไปที่สวม....ดูมันก็ปกตินะ แตวันนี้รูสึก

เหมือนหองสวมมันเล็กลงไปเยอะเลย ก็เพราะไอเสาเดินไดนี่หละครับ ผมพยายามมองหาที่หอยกระปุก
น้ําเกลือในหองน้ํา เผื่อจะไดไมตองลากเสาเขาไปดวย แตไมมแีฮะ เฮอ!...ความรูสึกมันเหมือนกับไปสมัคร
นายแบบแลวเคาไมรับเลย เอะ! ไมรูเทียบกันไดรึเปลา??! 

ผมพยายามถอดกางเกงเจากรรมดวยมือขวาขางเดียว ก็ไอเจากางเกงเชือกผูกนั่นหละ...โอย....ยาก
ชมัด...ผานไปซักนาทีนึงไดมั้ง! ผมถึงจัดการเจาชุดนี้ได 

ผมเริ่มปฏิบัติภาระกิจ อันดับแรกก็เริ่มจากแกะไอเจากอนสําลีที่ปดแผลผม 2 กอน พอแกะออกมา....
โอแมเจา...ไมรูทานผูอานเคยกินลาบเลือดรึเปลา? แบบเดียวกันเลยครับ สําลีสองกอนเต็มไปดวยเลือด บาง
จุดก็เขมนอยบาง มากบาง บางจุดก็เปนกอนชิ้นเนื้อเล็ก ๆ ถึงขั้นจับตัวเปนกอนเลย นี่ถามีขาวคั่วซะหนอย 
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ใชเลยนะ! ผมรูสึกเสียววาบ ขึ้นในทันทีเหมือนโดนแดรกคิวลาดูดเลือดหมดตัว โอย! จะกลายรางแลว.....ชวย
ดวย..... 

ผมทิ้งเจาสําลีลงตระกราขยะดานขาง แลวคอย ๆ นั่งลง.....อ๊ึบ........แหมเกร็งไปทั้งตัวเลยครับ ที่
ตองเกร็งเพราะมองเห็นเลือดผมไหลยอนเขาสายน้ําเกลือมากขึ้น โอยทําไงดีเนี่ย!!? 

ผมพยายามปฎิบัติภาระกิจดวยการเบงกนอยางเบา ๆ ๆ ๆ แตก็ไมรูสึกวามีอะไรออกมาเลยครับ 
ผมพยายามซักนาทีเศษ ๆ เห็นจะได แตก็เหมือนเดิม  ระหวางนี้ผมก็พยายามลดแขนซายใหตํ่า ๆ พรอมบีบ
สายน้ําเกลือตรงจุดที่มีเลือดผมคางอยู เผื่อเลือดผมจะไหลกลับเขาไปบาง แต....ฮือ....ตอนนี้ผมรูสึกมึน ๆ ขึ้น
มาแลวสิครับ มันหวิว ๆ บอกไมถูก เริ่มเห็นดาวระยิบระยับอยูขางหนา สมกบัที่เพ่ือนสมัยเด็กเคยบอกวาผม
นั้น “เกิดมาเปนดาว” จริง ๆ เลย!...... 

โอย...ไมไหวแฮะพอดีกวา ผมพยายามเอื้อมไปหยิบหัวฉีดทําความสะอาดซึ่งอยูขางหลังดานขวา
พรอมอาการมึน ๆ นี่แหละ โชคดีนะครับที่ผมมีสายน้ําเกลือที่แขนซาย ถาเปนแขนขวาก็นึกไมออกเหมือนกัน
วาจะหยิบมันยังไง แสดงวาสวรรคยังเห็นใจผมอยูบาง 

“ฉืด.........” เสียงฉีดน้ําทําความสะอาด 
“อุบ!...ซี๊ด....” มนัแสบมากครับทานผูอาน เอาง้ีใหทานนึกถึงตอนที่เรามีแผลสด ๆ แลวโดนน้ําเย็น ๆ

ไดเลย แลวย่ิงเจานี่มันแผลควานขนาดเทาไขไก...........โอย....แสบ เสียว ซานถึงทรวงเลยแฮะ... 
ผมหยิบกระดาษชําระ เพ่ือจะไดซับน้ํา แตคิดขึ้นไดวาเกิดมันไปติดที่แผลคงยุงแน ๆ ก็เลยซับเฉพาะ

รอบ ๆ แผล ก็หมายความวาผมตองทนแสบไปอีกนาน 
หลังจากพยายามซับน้ําอยูนาน ตอนที่ออกจากหองน้ํานี่หนักกวาอีก เพราะตอนที่ผมพยายามจะลุก

ขึ้น เผอิญเผลอใชแขนซายที่มีเข็มปกอยูจับที่หัวกางเกงตามความเคยชิน จี๊ด!...อารมณเสียวเกิดขึ้นกะผมอีก
ครั้ง แขนซายที่งอทําใหเข็มที่ปกอยูย่ิงลึกเขาไปอีก  

“โอย!...” ผมกัดฟนตัวเอง แลวรีบปลอยกางเกงเพื่อยืดแขนออกใหตรง 
ครึ่ก.....โธหัวดันไปชนเขากับเสาน้ําเกลืออีก..... โอยจะบาตาย..... 
พอลุกขึ้นไดผมหันกลับมาเพ่ือจะกดชักโครก..โอ...ในโถครับทานเต็มไปดวยเลือด ประมาณวามีคดี

ฆาตกรรมในหองน้ํา เหมือนการตูนเรื่องโคนันซะจริง! ผมรีบเบือนหนามองไปที่อ่ืนและรีบกดชักโครก....ครืน
.....คลุก คลุก คลุก....เสียงชักโครกดังขึ้น พรอมกับความโลงใจ ถาตํารวจมาเจอเขาคงคิดวาผมเปนฆาตกรฆา
หั่นศพแน ๆ 

ตอนนี้กางเกงผมตกลงไปกองที่พ้ืนซะแลวครับ ตองกมลงไปเก็บ นี่ก็ลําบากอีก เพราะโดยปกติถาไม
ปวยเวลาเราเขาหองน้ําสาธารณะหองมันก็เล็กอยูแลว ตอนนี้มีทั้งเสาน้ําเกลือ ทั้งอยากยืนใหหางจากชักโครก 
ทั้งแสบที่แผล ถาไมกลัวใครเห็นนี่ผมคงเดินออกจากหองน้ําในชุดวันเกิดแน ๆ 

ผมพยายามยอตัวใชมือขวาหยิบ แลวคอย ๆ เบ่ียงตัว ในขณะท่ีมือขวาที่จับหัวกางเกงไวก็ใชเจามือ
ขวานี่แหละบิดลูกบิดประตู พอเปดไดตอนเดินออกก็ใชแขนขวาขางเดิมลากเสาน้ําเกลือออกมาดวย ครึ่ก ๆ ๆ 
ๆ .... โชคดีที่พ้ืนหองสวมเปนระดับเดียวกับพ้ืนขางนอก คอยลากงายหนอย ไมง้ันผมคงไดนอนในหองน้ํานี้
แน ๆ 

ผมคอย ๆ เดิน ลาก จับหัวกางเกง และอีกหลาย ๆ กิจกรรม แถมเอื้อมไปหยิบแปรงสีฟนที่วางอยู
หนาอางลางหนา แลวตรงไปท่ีหองอาบน้ําขางประตูทางออก 

“เปนไงจะ” เสียงภรรยาจากหนาประตูหองน้ําดังขึ้นพรอมกับตรงเขามาชวยประคองและรับแปรงสี
ฟนคืนไป แสดงวาเธอรอที่หนาหองน้ําตลอดเวลา 

“นี่หองน้ําชายนะแม จะเขาจริงเหรอ” ผมถามเพื่อความแนะใจ 
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“แนนอน.....” เธอทําเสียงสูง “ใฝฝนมานานแลว” เธอพูดพรอมกับหัวเราะเล็ก ๆ ไมรูวามีความหมาย
อะไรรึเปลา 

ในหองอาบน้ํา.... เธอชวยผมเช็ดตัวและเปล่ียนชุดอยางยากลําบาก เพราะตอนนี้ผมเริ่มมีอาการมึน 
ๆ มากขึ้น แทบจะทําอะไรไมได คิดวาคงเปนอาการขางเคียงจากอาการบล็อกหลังนั่นแหละ 

“ปะเสร็จแลว” เธอบอกหลังจากพยายามชวยผมอยูพักใหญ 
ผมคอย ๆ เดินออกมาจากหองน้ํา ซึ่งตอนนี้สบายหนอยมีคนชวยลากเสาแลว พอออกมาไดก็เปล่ียน

รองเทา จะไดกลับมาพักที่เตียงซักที 
“แมชวยตามพยาบาลมาทําแผลใหหนอยสิ มันแสบมาก” สายตาวิงวอน ที่สงประกายขอความ

ชวยเหลือปรากฎบนใบหนาผมสงตรงไปที่ดวงตาของเธอ 
“แสบมากเลยเหรอ...เดี๋ยวไปที่เตียงกอนนะ” เธอแสดงสีหนาหวงใย 
การเดินกลับมาที่เตียงครั้งนี้ผมรูสึกไดวามีเพ่ือน ๆ อีก 5 เตียงชวยสงประกายตาเอาใจชวยตลอด 
 
พอถึงเตียง... 
ผมคอย ๆ หยอนตัวลงในทานั่ง ก็แนนอนครับแผลผมอยูที่กน มันตองโดนตรง ๆ แสบ เสียว ซาน

ทรวงอีกแลว 
พอนั่งลงไดผมคอย ๆ เอนตัวลงนอนจนสําเร็จอยางยากลําบาก แตก็ไดเธอนี่แหละครับชวยประคอง 
“ไหนแมดูแผลหนอยสิ” โอยจะดูทําไม!...มันลําบากนะเนี่ย แตผมก็ขยับนอนตะแคงเพื่อเธอจะไดดู

แผล 
“อู....” เสียงจากทองนอยของเธอพุงผานปอด กระบังลม หลอดลม กลองเสียง ล้ิน และฟน เขามา

ปะทะกับใบหูผม พรอมสีหนาเหยเกอีกครั้ง 
“ตองทําแผลดวนเลย รอเดี๋ยวนะ...” เธอพูดพรอมกับเดินไปหาพยาบาลอยางรวดเร็ว แหมพอไดยิน

อยางนี้ผมเริ่มกังวลซะแลวสิ เพราะเขาหองน้ําเมื่อกี้ก็ไมไดขออนุญาตพยาบาลกอนซะดวย เกิดพยาบาลไม
พอใจซวยแนเรา ย่ิงตอนนี้ผมเหมือนลูกไกในกํามือพยาบาลอยูดวย แตจะบีดก็รอดไมบีดก็รอดอยูดีแหละ..อิอิ 

เธอเดินกลับมา พรอมกับลากเกาอี้มานั่งขางเตียง 
“เดี๋ยวพยาบาลก็มาแลวจะ ปวดมากไม??” ผมเหลือบมองหนาเธอ และพอจะวิเคราะหไดวาแผลผม

คงสาหัสพอสมควร จากนั้นทุกส่ิงก็เงียบงัน 
 
ผานไปสักครู… 
“ไหนคะ ขอดูแผลหนอยนะ” เสียงพยาบาลดังขึ้น ผมพลิกตัวตะแคงอีกครั้ง และตอนนี้รูสึกไดวามี

อะไรเหนียว ๆ เหนอะ ๆ ที่กนเต็มไปหมด 
พยาบาลเล่ือนกางเกงผูกเชือกเจากรรมลง แลวพลิกโนนดูนี่ไปเรื่อย 
“รอเดี๋ยวนะคะ” พยาบาลบอกพรอมกับไปลากรถเข็นชุดเครื่องมือมาที่เตียงผมอีกครั้ง นี่เธอจะไมพูด

อะไรใหผมสบายใจซักนิดเลยเหรอเนี่ย 
“เขาหองน้ํามาเหรอคะ” พยาบาลถามพรอมกับเตรียมเครื่องมือเปนพัลวัล 
เอาหละสิ โดนแนเรา...ถึงตอนนี้ผมรูสึกผิดที่ไมไดขออนุญาตพยาบาลกอนเขาหองน้ํา เหมือนสมัย

เรียน ตอนที่แอบยองออกจากหองเรียนไปซอมเชียรลีดเดอรไมผิดเพ้ียน 
“จะเขาก็ไดนะคะ ไมเปนไร เพราะยังไงก็ตองทําแผลอยูดี” เสียงพยาบาลคนเดิมดังขึ้นพรอมกับการ

ทําแผล ทําใหผมรูสึกดีขึ้นมาเยอะเลย เหมือนเขาไปสารภาพผิดตอนหนีไปซอมเชียรลีดเดอรกับอาจารยแลว
ทานอภัยให 
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“ดึบ” เสียงเบา ๆ พอสัมผัสไดดังขึ้นพรอมกับความเจ็บปวดที่แผล ผมเขาใจไดทันทีวาเปนการดึงผา
กอตออกจากแผล โอย....แสบมาก! แสดงวามันยังมีกอนผากอตที่ยัดในแผลคางอยู มันคงไมหลุดออกตอนเขา
หองน้ํากระมัง? 

จากนั้นพยาบาลก็ใชคีมตัวหนึ่งคีบกอนสําลีชุบน้ํายาอะไรซักอยาง แลวใชคีมอีกอันมาชวยบิดสําลี 
แลวเช็ดรอบแผล 

วาบ!..... อู.....เย็นครับ แสดงวานาจะเปนแอลกอฮอลนะ 
จากนั้นพยาบาลก็เช็ดอีกหลายครั้งพรอมกับทิ้งกอนสําลีในถังขยะที่ชั้นลางของรถเข็นเครื่องมือ 
จากนั้นก็เช็ดดานในแผลผมโดยตรงครับ เอะ! ไมแสบแฮะ?? แสดงวาคงไมใชแอลกอฮอล วิธีการ

เช็ดคือใชวิธีปาดรอบเดียวแลวทิ้งครับ ผมนับในใจก็คงประมาณ 3-4 กอนสําลีได 
“อะไรเหรอครับ?” ผมถามพยาบาลเพื่อใหตัวเองสบายใจ 
“ออ! นอมอลลคะ ไมเปนไรนะคะ มันจะชวยใหแผลหายเรว็ขึ้นคะ” พยาบาลตอบพรอมกับเริ่มมี

รอยยิ้มเล็ก ๆ ที่มุมปาก ทําใหผมรูสึกดีขึ้นมาพอสมควร 
มันคืออะไรหวา นอมอลล? แตก็ชางมันเถอะครับตอนนี้ผมไมเปนอะไร แมจะแสบหนอยแตก็ลดลง

ไปเยอะ 
ไอตอนที่ยัดผากอตสองแผนนี่ละครับ คือ พยาบาลจะเอาแผนผากอตมายืดออกแลวชุบน้ําที่เรียกวา 

นอมอลล บิดนิดหนอย แลวก็ยัด! มัน......อ๋ึย!...เหมือนยัดนุนใสหมอนนั่นแหละ!.......ทรมานมากครับ จากนั้นก็
เอาสําลีแผนเบอเริ่มเหมือนเดิมปดทับ และใชผาเทปกันน้ําปดอีกชั้นนึง.....เฮอ...กวาจะเสร็จ ผมคิดวาตอไป
ผมจะเขาหองน้ําใหนอยครั้งที่สุด 

“เสร็จแลวคะ” พยาบาลบอกพรอมรอยยิ้ม แหมพยาบาลที่นี่นารักกันทุกคนเลยครับ ออ!...ยกเวนเจา
คนที่เจาะเลือดผมนะ 

“อือ...ชวงนี้เขาหองน้ําอาจจะลําบากหนอยนะคะ” พยาบาลบอกผมอีกครั้ง ซึ่งแมเธอไมบอกผมก็รับรู
จากเหตุการณที่ผานมามากกวาคําพูดเธออยูแลว 

จากนั้นเธอก็เก็บเคร่ืองมือ และเข็นเจารถคันนี้ออกไป 
 
ผมพยายามพลิกตัวกลับทานอนปกติอยางยากลําบากอีกครั้งจนสําเร็จ 
“โอย.....เหนื่อยจังแม” ผมรําพันกับภรรยา 
“จะ.....ทนเอาหนอยเดี๋ยวคงหายแลวหละ” เสียงปลอบโยนจากเธออีกครั้ง 
“อือ....พอจะงดสอนนี่ โทรไปหาเจาติ๊กรึยัง!” เธอพูดขึ้นมาเหมือนเธอพยายามเปล่ียนเรื่อง แตก็

ไดผลแฮะ เพราะถาพูดเรื่องงานผมจะลืมเรื่องอื่นทุกทีเลย 
“เออ!!...แมโทรใหหนอย” แคนั้นแหละครับเธอก็กุลีกุจอโทรใหทันที 
“ติดแลว” เธอบอกพรอมชี้นิ้วที่โทรศัพท 
“พอสอนชวงไหนบาง?” เธอหันมาถามผมหลังจากที่คุยโทรศัพทไดสักพัก 
“วันนี้ก็ตอน เกาโมงถึงสิบโมงครึ่ง หอง 1307 สิบโมงครึ่งถึงเที่ยงหอง 1416 ออ! แลวก็ตอนหาโมง

ครึ่ง ตอนเย็นอะนะ หอง 1307” ผมบอกรายละเอียดชั่วโมงสอนใหเธอรู จากนั้นเธอก็หันไปคุยโทรศัพทตอ 
“เรียบรอยจะ เดี๋ยวเจาติ๊ก มันจะพิมพงดสอนไปติดหนาหองให” แหม...ผมสบายใจขึ้นเยอะเลยครับ 
“กินอะไรหนอยไม” เธอเริ่มเปล่ียนเรื่อง 
“นี่ไง ถาดอาหาร มีอะไรบางเนี่ย” เธอพึมพํา แลวก็เดินไปดูถาดอาหารที่อยูบนชั้นโตะอาหาร 

แหม!...พูดซะหรูเลย.....จริง ๆ แลวมันเปนลอเล่ือนที่มีที่รองอาหารยื่นออกมา เวลาที่เราจะทานอาหารจะได
งายสามารถเลื่อนมาคลอมเตียงไดสบาย  
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“ผัดผัก แกงฟกทอง โอ...มีถ่ัวเขียวเปนของหวานดวย ทาทางนาอรอย” เธอบรรยายซะนากินเชียว 
“อืม...ง้ันเข็ญมาเลยจะ รีบกินจะไดรีบหาย” แหม....ผมพูดเหมือนกับวามันเปนน้ําทิพยจากสรวง

สวรรคที่กินมื้อนี้แลวจะหายทันทีง้ันแหละ 
“แมปอนไม?” เธอถามหลังจากเข็ญเจาชั้นโตะอาหารสุดหรูมาครอมที่เตียงแลว 
“ไมตองหรอกจะ แหม!...มือยังใชการได” ผมบอกเธอพรอมกับเริ่มสํารวจอาหารที่เธอบรรยายไว อือ

...นากินจริง ๆ ซะดวย…..ผัดถ่ัวงอก....แกงฟกทอง....ขาวสวยรอน ๆ (มั๊ง)...ถ่ัวเขียวตมน้ําตาล.... 
มื้อนี้ถือเปนอาหารมื้อแรกหลังจากผมไดรับชีวิตใหมครับ แมจะอยูในโรงพยาบาลแตก็เต็มไปดวย

ความสุข ผมเริ่มลงมือ...  
“อ้ือ....ก็อรอยดีนะแม ชิมหนอยไม??” ผมชวนเธอทานพรอมกัน เพราะตลอดการใชชีวิตรวมกนัถา

ไมมีเหตุจําเปนอื่นผมจะทานขาวพรอมภรรยาผมตลอด  
“ไหนชิมดวย....อือ...ก็ใชไดนะ” สีหนาเธอแสดงใหเห็นชัดวาชอบ และหลังจากนั้นเธอก็ตัก ตัก และ

ตัก นับไมผิดก็ประมาณสัก 7 – 8 ชอนนี่หละ........ 
“เออ....อรอยมากเหรอ?” ผมถามเพื่อเปนการหยุดเครื่องยอยอาหารเครื่องนี้ไวกอน 
“แฮะ แฮะ....โทษที ลืมไปวาเปนอาหารคนปวย...อะ” เธอพูดพรอมกับย่ืนชอนคืนใหผม จากนัน้ก็คุย

กันไปทานไป กไ็มใชเรื่องอะไรหรอกครับ เรื่องขนมปงฟารมเฮาสเมื่อคืนนั่นแหละ แหม! อยากอายยอนหลัง
ไดจังเลย ☺ 

 
หลังจากทานเสร็จ 
“อ่ิมแลวเนาะ?”  เธอถามพรอมกับเก็บชอน แลวเล่ือนไอเจาชั้นโตะอาหารเลื่อนไดออกไป 
“อะนี่น้ําจะ” เธอย่ืนน้ําดื่มที่รินใสแกวใหผมดื่ม 
“แมไปทานขาวไดแลวหละ” ผมบอกภรรยา 
“อ้ือ...ง้ันเดี๋ยวแมมานะ....เอานี่ถาเบ่ือจะเริ่มตรวจก็ไดนะ” เธอบอกพรอมกับย่ืนซองขอสอบใหผม 

แลวเดินจากไป 
จากนั้นผมก็เริ่มนอนคว่ําหนา และเริ่มตรวจขอสอบไปเรื่อย ๆ ถึงตอนนี้ผมเริ่มสังเกตุเตียงขาง ๆ ที่

อยูในบล็อกเดียวกัน เตียงแรกเปนชายสูงอายุหนอย ผิวออกคลํ้า ๆ มีผูหญิงนั่งขาง ๆ เตียงที่ 2 เปนชาย
สูงอายุเหมือนกัน แตผิวคอนขางขาว แลวมีถุงที่มีน้ําสีเหลือง ๆ เชื่อมสายยางโยงออกมา เขาใจวาคงเปนพวก
ถุงน้ําปสสาวะมั้ง ผมเปนเตียงที่ 3 สวนดานตรงขามอีกสามเตียง ตรงขามเตียงผมเปนหญิงสูงอายุเหมือนกัน 
ถัดไปอีกสองเตียง เปนชายสูงอายุที่มีเจาถุงน้ําสีเหลืองเหมือนขางเตียงผม และมีปายเขียนวา “งดอาหาร” คิด
วาคงเตรียมผาตัดครับ แหม! ผมอธิบายไดเพราะผมเคยผาตัดมาแลว ฮิฮิ ผมเปนคนมีประสบการณครับ...นา
ภูมิใจจังเนาะ... 

หลังจากนั้นผมไมสนใจใครเลยครับเรงตรวจขอสอบอยางเดียว 
 
ผานไปครูใหญ 
“มาแลวจะ…ซื้อขนมมาดวย” ภรรยาผมกลับมาพรอมกับถุงขนม 
จากนั้นเราก็คุยเรื่องจิปาถะ พรอมกับการตรวจขอสอบผมไปเรื่อย ระหวางนั้นพยาบาลก็มาวัดไข

ตรวจความดัน แตรูสึกชวงหางจะนานขึ้นครับ ผมทํากิจกรรมเหลานี้ไปเรื่อย จนใกลเที่ยง บุรุษพยาบาลก็เอา
อาหารกลางวันมาเปลี่ยนให 

“อาจารย เปนจั๋งได” เสียงเจาอูด กับเจานิ เพ่ือนที่ทํางานดังมาแตไกล 
“เอา! มาไดไง...รูไดไงวาเฮาปวย” ผมถามกลับไปเพราะไมคิดวาจะมีเพ่ือนรวมงานรูนอกจากเจาติ๊ก 
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“ต๊ิกมันบอก” อูดตอบกลับมาพรอมกับขยับเกาอี้มานั่งขาง ๆ   
“เปนได...พยาบาลงามเบาะอาจารย” ดูดูเจานิมันถาม นึกวามันจะหวงเรา 
“วางแมนบหละ จั๋งมาหาพยาบาล” มันยังถามตออีกแนะ 
“เออ....นารักใชไดวะ” ผมตอบกลับไปดวยสัญชาตญาณความเปนชาย  
“รูไดไงวาเฮาอยูนี่??” ผมถามดวยความสงสัย 
“พ่ีต๊ิกบอก” จริง ๆ ผมก็รูอยูแลวหละครับถาเจาติ๊กไมบอกก็ไมมีใครรูหรอก 
“อาว...บมีของเยี่ยมติ?” ผมถามตามประสาคนกวน ๆ กับเพ่ือน เผื่อจะได 
“โอย..ปะสาผาตัด...บตองมีของเยี่ยมดอก คั้นอยากได เซาแลวใหสองยอด” คือ มันหมายถึงยอดขาว

ครับ โอโฮ...มันไมคิดวาผมปวยเลยนะเนี่ย 
“เปนได...พ่ีพร มื้อวานยังคุมสอบกับผมอยูเลย บเห็นเปนหยัง?” เจาอูดถามภรรยาผมเพราะเมื่อวาน

นี้ยังคุมสอบวิชาชวงบายพรอมกับผม 
“จั๊ก....แตกะดีคือกั๊น จิไดพักผอนแนะ” เอา...ทําไมภรรยาผมพูดง้ัน? ผมรูวาเธอพูดเลนครับเพ่ือน ๆ 

จะไดไมหวง 
“หือ....เลือดคือเต็มเตียงเลยครับ?” เจานิถามหลังจากเห็นเลือดเต็มเตียงชวงกนที่ผมผาตัด 
“สงสัยเฮาเปนเมนวะ...เทหดี” ผมพูดเลนตอบเพ่ือใหเพ่ือนสบายใจ 
“ฮวย...คั่นส่ันกะตั้งทองไดละตั๊ว” มันสวนกลับทันที 
“เออ...” ไอนี่หัวไวครับ หนาตาเหมือนเสก โลโซ เลนกีตารก็ใชได แหมทําใหผมนึกถึงสมัยผมหัดเลน

กีตารสมัยตอนอยู ปวช. สมัยนั้นเรียกไดวาผมเปนสุดยอด ปอปฮิต ในรุนก็วาได ถาเทียบกับสมัยนี้ก็ 
ประมาณ โดม หละครับ (โดม เด็กสลัม) 

จากนั้นก็คุยกันอีกหลายเรื่องครบัจนเกือบบาย ออทานขาวเที่ยงไปดวยครับ รูสึกเขิน ๆ ก็เลยเอา
ขนมมาทานดวยกันกับเพ่ือน 

หลังทานอาหารเสร็จ 
“กลับแลวเดออาจารย” ทั้งสองคนบอกผมพรอมทั้งลุกจากเกาอี้ 
“เอา...อีกตั้งโดนจั๋งบาย คึฟาวแท?” ผมทวงเพราะกําลังพูดคุยสนุกเหมือนไมใชคนปวย 
“ฟาวตั๊ว ขอยบอยากเขาหองเย็น” คือ หมายความวาตั้งกะมีการปรับโครงสรางองคกร แลวใครเขา

งานสายไมตรงเวลาจะถูกผูบริหารเรียกพบซึ่งทุกคนเรียกวา “เขาหองเย็น” 
“เออ เอา ไปซะซั้น ขอบใจเดอ” ผมไมทัดทานไว เพราะกลัวจะเกิดเรื่องจริง 
“ไปแลวเดอ พ่ีพร” ทั้งสองคนกลาวลาภรรยาผมพรอมจากไป 
“อือ ขอบใจเดอ” ภรรยาผมกลาวลา และผมอดคิดไมไดวามันมาหากินขาวฟรีรึเปลา? แตก็เปน

กําลังใจอีกอยางที่มีคาครับ 
จากนั้นชวงบายถึงค่ํากไ็มนาจะมีอะไรมากนอกจากตรวจขอสอบ พูดคุยกับภรรยา หมอมาตรวจ แต

แลวชวง 5 โมงเย็น 
“เปนไงคะอาจารย ปวดแผลไม” เสียงดังมาแตไกลครับ ผมจําไดวาเปนเสียงของหมอคนเมื่อเชา  
“ก็สบายครับ แคทําอะไรลําบากหนอยแคนั้นเอง” ผมตอบ 
“หมอมีคนมาดูแผลใหดวยนะ...อนุญาตไม?” เธอถาม ผมก็ไมเขาใจเหมือนกัน คิดวาคงมีพยาบาล

ใหมแนเลย 
“ไดครับ ก็ดีจะไดชวยกัน” ฮั่นแนะ ผมก็พูดไปง้ันแหละครับไมคิดวาจะมีอะไร 
“เอาพวกเธอ มาดูเคสนี้ซิ” พวกเธอ? ใครหวา? สักพักก็มีนักศึกษาแพทยหญิงประมาณ 7 – 8 คน 

มาลอมรอบเตียงผม เหมือนผมเปนเจาชายงั้นแหละ นารักทั้งนาน.... 
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“อะไรคะเนี่ย” ภรรยาผมลุกขึ้นพรอมความสงสัย 
“ออ...ไมมีอะไรคะเปนนักศึกษาแพทย มาศึกษาเคสตาง ๆ เปนความรูคะ” คุณหมออธิบายใหฟง 

และผมคงตองยอม เพราะเมื่อกี้อนุญาตไปแลว เฮอ!..... 
“ชวยพลิกใหหมดดูแผลหนอยนา” คุณหมอพูดเหมือนขอรองกึ่งส่ัง และผมก็ตองทําตามครับ

ทันทีทันใดหมอมือไวก็ถอดกางเกงผมทันที จะบาตายผูหญิงอะไรกันเนี่ย ภรรยาก็ไมใช แฟนก็ไมใชมาถอด
กางเกงผมเฉยเลย นาเกลียดมาก..... 

หลังจากถอดกางเกงผมเสร็จเธอก็พลิกผมตะแคงขางเพื่อใหเห็นแผลผม ตอนนี้ทอนลางของผม
เปลือยหมด ในขณะที่ก็มีนักศึกษาสาวรุมอยู ภายใตสายตาของภรรยา โอ....นรกชัด ๆ 

จากนั้นคุณหมอก็ทําหนาที่อาจารยอธิบายโนน นี่ นั่น ยืดยาวไปหมด “นี่ดูนะ นี่เปนการผาตัดฝใน
ตําแหนงที่เปนอัตราย อาการนี้เรียกวา .......” คณุหมอก็อธิบายไปเรื่อยครับ ที่สําคัญนักศึกษาแพทยสาวกจ็ด 
จด จด และจด ผมเหลือบตามองเห็นบางคนสเกตตภาพดวย...มันคงคิดวามันมาเรียนศิลปะมั้ง...บาชัดชัด 
แลวคุณหมอในฐานะอาจารยก็ใหนักศึกษาชวยกันทําแผลภายใตการกํากับดูแล  

“ครึ่ก ครึ่ก.....” เสียงลากรถเข็ญเครื่องมือตรงมายังเตียงผม จากนั้นนักศึกษาแพทย 2 คนก็เริ่ม
ปฏิบัติการ 

“ควาก!...” เสียงดึงแทบที่ติดแผลผม 
“อุบ!” ผมอุทานเบา ๆ 
“ดึบ ดึบ” ไมมีเสียงหรอกครับ แตผมไดยินในความรูสึกเปนเสียงของนักศึกษาแพทยดึงผากอตจาก

แผลผม สงสัยพวกนี้คงชอบความรุนแรงแนเลย 
จากนั้นเธอก็ใชคีมคีบกอนสําลีชุบน้ํายามาเช็ดแผลใหผมเหมือนชํานาญ 
“โอย.....ซี๊ด....” เสียงผมเองครับพรอมดวยอาการเกร็งไปทั้งตัว 
“อะไร!?” เสียงคุณหมอถามนักศึกษา 
“ไมทราบคะหนูก็เอาน้ํายาเช็ดแผลตามปกติ คนไขรองขึ้นมาเอง” ปาด!...ดูมันตอบ ก็เพราะแกเช็ด

นั่นแหละมันแสบ 
“เธอเอาอะไรเช็ด?” คุณหมอถามนักศึกษาอีกครั้ง 
“ก็แอลกอฮอลล ตามปกตินี่คะ” เจานักศึกษาคนนั้นตอบ 
“เธอจะบาเหรอ! แอลกอฮอลลเคาเอาไวเช็ดรอบแผล ใครสอนเธอใหเช็ดที่แผลโดยตรงเนี่ย” ในใจผม

คิดในขณะนั้นวา ก็คงคุณหมอนั่นแหละ....เฮอ.... 
จากนั้นคุณหมอก็รีบกุลีกุจอทําแผลใหใหมโดยใชนอมอลลเช็ดครับ โอย.....นี่มันโรงพยาบาลแนรึ

เปลาเนี่ย...ทําใหผมนึกยอนไปเมื่อ 2 ปกอน อาผมปวยโดยโรคพิษสุราเร้ือรัง ตอนที่ผมมาเยี่ยม นักศึกษา
แพทยกําลังเจาะน้ําไขสันหลังไปตรวจ ถึงแมจะมีการดึงมานมาปดรอบไว แตผมก็ไดยินเสียงโดยตลอด ซึ่งมี
ชวงจังหวะหนึ่งที่ตอนนั้นผมตกใจมาก ไดยินวา “ทําไงดี เจาะผิด น้ําไขสันหลังไหลออกมาเยอะเลย” อ้ือฮื้อ...
ตอนนั้นถาอาเจกเปนอะไรไป ผมคงตองเปนขาวฟองรองลงหนาหนังสือพิมพแน ๆ แตก็ยังดีที่มีอาจารยหมอ
รีบเขามาแกปญหาอยางเรงดวน จนสุดทายอาเจกก็หายดีและกลับบานไดแลว ทุกวันนี้เลิกดื่มเหลาแลว แตก็
ยังไมทิ้งขวดเหลา คือเอาน้ําเปลามากรอกใสขวดเหลาขาว แลวแชเย็น เฮอ...คนเรา... 

พอมีเหตุการณลักษณะเดียวกันกับผมถึงจะไมรายแรงแตผมก็หวาดเสียวมากครับ 
พอทําแผลเสร็จ ผมจะพลิกกลับมา กะวาจะตอวาสักหนอย แตเห็นหนาแตละคนซีดมาก ตัวส่ัน ตา

ลอย มือเทาเกร็ง หายใจติดขัด พรอมที่จะชอคไดทุกเวลา (อันนี้เวอรไปหนอยครับ) ผมก็พูดอะไรไมออกแลว
.....เหนื่อยจัง... 
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“หนูขอโทษมาก ๆ นะคะ หนูเพ่ิงทําแผลครั้งแรก ขอโทษจริง จริงคะ ขอโทษ” เจานักศึกษาแพทย
คนนั้นยกมือไหวขอโทษพรอมเสียงส่ันเทา แคนี้ผมก็พูดอะไรไมออกแลวครับ แตดูตอนแรกมันเหมือนชํานาญ
การทําแผลมากมาก 

“ระวังหนอยสิคะ นี่แคทําแผลยังไมเทาไหร ถาเปนกรณีอ่ืน คนไขอาจตายไดนะคะ” ผมยังไมทันพูด
หรอกครับ ผมมีเลขา คือ ภรรยาพูดใหเสร็จสับ ฮิฮ ิผมมันระดับผูบริหาร แคคิดก็มีคนทําใหแลว........วาสนา
เหลือเกิ๊น.... 

ผมหันไปมองนกัศึกษาคนนั้น โอโฮ ซีดกวาเดิมอีกครับ 
“ถูกเหมือนพ่ีเคาวา ถาเปนกรณีอ่ืนเกิดคนไขถึงแกชีวิต พวกเธอจะรับผิดชอบไหวไม?” คุณหมอดุ

นักศึกษาซ้ําเขาไปอีก ถามีใครดุอีกทีผมวาเธอตองลาออกแนเลยครับ 
“ไมเปนไรหรอกครับคุณหมอ ผมก็ไมเปนอะไรมาก ไมเปนไรครบั นองเคาไดรับบทเรียนแลว คง

ระวังมากกวานี้แลวหละครับ” ผมพูดกับคุณหมอ แหมรูสึกเหมือนตัวเองเปนคนใจบุญมาก มากเนอะ 
“คะ ง้ันหมอไปกอนนะคะ ขอบคุณมาก และขอโทษอีกครั้ง” คณุหมอเอยปากพรอมจากไป 
“พวกเธอตามมา!” เสียงส่ังนักศึกษาแพทยจากคุณหมอ 
“หนูขอโทษอีกครั้งนะคะ และขอบคุณมากที่ชวยหนู ขอโทษนะคะ” นักศึกษาแพทยคนนั้นกลาวขอ

โทษอีกครั้งกอนยกมือขอโทษ และจากไป 
“เรามาโรงพยาบาล รึมาสนามรบกนัแนแม” ผมเปรยกับภรรยา 
“ไมเปนไรนะพรุงนี้ก็จบศึกแลวหละ” เธอบอก 
จากนั้นผมก็หลับไป พรอมกับความเหน็ดเหนื่อยเหลือคณานับ...... 
 
ตอนท่ีสองน้ีสรุปไดวา คนเรามักมีความกลาในการใชชีวิตท่ีแตกตางออกไป ก็ตอเมื่อมีคนรู
ใจอยูเคียงขาง..  
 

 
 


