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จากกองบรรณาธิการ
ฉบับนีเ้ ป็นสารชมรมฉบับพิเศษครับ จัดทำขึน้ เพือ่ เป็นการ
อุทศิ แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิง สุมาลี นิมมานนิตย์
อดีตประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล โดยท่านได้ลว่ งลับไปแล้ว แต่คณ
ุ งามความดี
ที่ท่านมีต่อนักศึกษาแพทย์ ผู้ป่วย และอาสาสมัครงานวิจัย ยังคง
อยูค่ รับ ในฉบับนีจ้ ะขออนุญาตยกข้อความบางตอนในบทสัมภาษณ์
อาจารย์สมุ าลี ขณะทีท่ า่ นมีชวี ติ อยู่ จากนิตยสารรายปักษ์ แพรว
ฉบับที่ 668 ลงวันที่ 25 มิถนุ ายน 2550 เรือ่ ง “กายป่วย ใจไม่ปว่ ย”
ซึ่งอาจารย์ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้อย่าง น่าสนใจและน่าปฏิบัติตามเป็น
อย่างยิ่งครับ
ผศ.พ.อ.นพ.สุธี พานิชกุล
บรรณาธิการ

ศ.เกียรติคณ
ุ พญ.สุมาลี นิมมานนิตย์
ในหนึ่งชีวิตของคนเรามีจุดเริ่มจนถึงจุดสุดท้ายเหมือนกันคือ
เกิด แก่ เจ็บ และตาย จะแตกต่างตรงทีใ่ นช่วงเวลาเหล่านัน้ ใครเลือก
ทีจ่ ะอยูแ่ บบไหน อย่างไร
สุภาพสตรีท่านนี้เลือกเป็นหมอรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลศิริราช
เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ ทุม่ เทให้กบั โครงการรักษาใจผูป้ ว่ ย
หนัก จนได้รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
อนามัย ปี 2549 แต่สง่ิ ทีเ่ ธอไม่ได้เลือกคือ การเป็นมะเร็งระยะที่ 4
เหมือนเป็นการทดสอบว่าเมื่อต้องเป็นผู้ป่วย เสียเองจะสามารถ
รักษาใจตนเองได้หรือไม่
อาจารย์สมุ าลี นิมมานนิตย์ ท่านได้กรุณาถ่ายทอด ประสบการณ์
และความรูส้ กึ ไว้เป็นวิทยาทานกับผูท้ ก่ี ายกำลังป่วย แล้วอาจจะซ้ำเติม
ตัวเองด้วยการทำให้ใจป่วยตามไปด้วย โดยท่านได้เล่าถึงชีวติ ของท่าน
ตั้งแต่เริ่มต้นของการเป็นแพทย์
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ความตัง้ ใจเป็นแพทย์
ความจริงผลการเรียนทีโ่ รงเรียนมัธยมแค่ปานกลาง ยิง่ ถ้าเทียบ
กับโรงเรียนอืน่ ก็ไม่รเู้ หมือนกันว่าสอบเข้าหมอมาได้อย่างไร ตอนอยู่
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเรียนสบายๆ คะแนนไม่ดอี าจประมาณหกสิบ
กว่าละมัง ไม่ได้ไปเข้าเตรียมอุดมฯ เพราะเลือดรักโรงเรียนรุนแรง
ตอนนัน้ แต่สอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์ทจ่ี ฬุ าและยังสอบข้างฟากได้อกี
ตอนสอบสัมภาษณ์ ข้างฟากเพือ่ นทีเ่ ก่งมากๆ โดยถามความรูส้ ารพัด
จนสุดท้ายไม่ผ่าน แต่ของเราอาจารย์ถามว่า กวาดบ้านเป็นไหม
หุงข้าวอย่างไร ความทีเ่ ป็นนักเรียนประจำ ไม่เคยทำ จึงบอกว่า
ใส่นำ้ ตัง้ ไฟ แล้วจิม้ นิว้ ลงไป จำได้วา่ ท่านอาจารย์หวั เราะใหญ่ ถามว่า
แล้วจะกินได้อย่างไร ดิบอย่างนี้ ก็ตอบไปว่า ถ้าอยูค่ นเดียวก็มที างทำ
จนได้ คงไม่อดตายหรอกค่ะ สุดท้ายก็ผา่ นเข้ามาเรียนศิรริ าชด้วยวิชา
หุงข้าวนัน้ (หัวเราะ)
ความคิดที่อยากเป็นหมอไม่ใช่ว่ามีอุดมการณ์สูงส่งอะไรหรอก
เพียงคิดว่าอยากทำวิชาชีพสักอย่างที่ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องพึ่ง
คนอืน่ นีค่ อื เหตุผลเดียว อาจเพราะมีญาติเป็นหมอเยอะด้วย เป็น
อาชีพทีช่ อบ ไม่ตอ้ งพึง่ ใคร อยากรักษาคนไข้กท็ ำได้ ไม่ตอ้ งให้ใครมา
ว่าจ้าง แต่พอเข้ามาเรียนโรงเรียนแพทย์คอื คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ก็หล่อหลอมความเป็นหมอให้อย่างเต็มที่มาตลอด จึงมี
ความผูกพันกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาก

ชีวติ เมือ่ เป็นนักศึกษาแพทย์
กับคนอืน่ ไม่รนู้ ะ แต่ตวั เองสนุกมาก ยกเว้นก่อนเรียนผ่าศพกลัว
มาก กินเครือ่ งในไม่ได้ไปพักหนึง่ แต่นอกนัน้ ไม่เครียด ไม่เคยนอนดึก
เกินสามทุม่ คืนก่อนสอบยิง่ นอนเร็วใหญ่ ตอนสอบบอร์ดเมืองนอก
ฝรัง่ หอบตำราไปเล่มใหญ่ เราไม่เคยหอบ ไปได้แค่ไหนแค่นน้ั แต่
ความจริงมันช่วยนะ เพราะทำให้ไม่ลน นิง่ และไม่เคยสอบตก เคยบอก
นักเรียนว่าเข้าห้องสอบให้ทำใจให้สงบ ได้กไ็ ด้ ยังถูกครูคนอืน่ ว่าทำไม
พูดแบบนี้
พอเรียนจบก็สอบไปทำงาน ฝึกงานทีอ่ เมริกา ไปอยูห่ อพักของ
โรงพยาบาล สนุกดี ทำให้มองเห็นโลกกว้างขึ้น และได้อย่างอื่น
นอกจากวิชาความรูเ้ ยอะ เช่น ต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่าง อย่างน้อย
ก็ช่วยให้ทำกับข้าวเก่ง (หัวเราะ)

การได้รบั ยอมรับในฐานะหมอต่างชาติเมือ่ ไปอยูท่ อ่ี เมริกา
กับคนไข้ค่อนข้างดี แต่โดนหมอด้วยกันเหยียดหยามบ้างเป็น
ธรรมดา คนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ดเี ท่าฟิลปิ ปินส์ ขนาดคิดว่าตัวเอง
ภาษาดีแล้ว ยังต้องปรับกว่าสองเดือน ไปทีโ่ น่นโทรศัพท์กลับมาบ้าน
สองหนเท่านั้น ไม่กล้าโทร. เพราะจะร้องไห้ ทุกครั้งใช้วิธีเขียน
จดหมายแทน เวลาว่างส่วนใหญ่กไ็ ปเทีย่ ว ถ้า ไม่นบั เรือ่ งคิดถึงบ้าน
อยูท่ น่ี น้ั ก็สบายดี มีงานทำ มีคนช่วยเหลือ
รวมเวลาทีเ่ ป็นทัง้ อินเทิรน์ แพทย์ประจำบ้าน กับต่อยอดโรคไต
แล้ว อยู่ที่นั้นประมาณหกปี ความจริงเขาอยากให้อยู่ต่อ แต่คิดว่า
กลับบ้านดีกว่า มาถึงก็เป็นหมอทีศ่ ริ ริ าช เป็นอาจารย์ดว้ ย การได้เป็น

อาจารย์ทน่ี ไ่ี ม่งา่ ยเลย ต้องผ่านการตรวจสอบเยอะ ถ้านับตัง้ แต่เป็น
นักศึกษาจนถึงเดี๋ยวนี้ ก็อยู่ที่นี่มาสี่สิบกว่าปีแล้ว รู้จักทุกซองทุกมุม
ผูกพันมาตลอด
ก่อนทีจ่ ะป่วย ในหนึง่ วันดูคนไข้ตง้ั แต่เจ็ดโมงกว่า จากนัน้ สอน
ประชุม หรือมีงานวิจยั เป็นอย่างนีท้ กุ วัน ตัง้ แต่วนั ทีก่ ลับจากเมืองนอก
สอนกับรักษาไปด้วยกันตลอดเวลา เท่าที่เขาจัดให้เราทำ ความจริง
การสอนก็คือการดูคนไข้ด้วย เป็นการสอนการปฏิบัติ

ชีวติ การเป็นอาจารย์แพทย์
เป็นครูที่ดุมาก แต่นักเรียนก็ยังชอบมาต่อปากต่อคำ เถียงได้
ตลอด ถ้ามาสายจะไม่ให้เข้าห้องเรียน พูดหรือหลับในห้องเรียนไม่ได้
ถ้าไม่รับผิดชอบจะโดนหนัก แต่คุยกันได้ในแง่วิชาการ ไม่รู้เป็นไรมี
ลูกศิษย์บางคนกระจายข่าวว่า อาจารย์สมุ าลีทา่ จะไม่มคี วามรู้ เพราะ
เวลาเขามาถามจะไม่เคยบอก แต่ให้ไปหา คำตอบเอง ได้คำตอบมา
แล้วก็จะถูกถามให้ไปศึกษาค้นคว้าต่ออีก หน้าที่ครูคือทำให้เกิด
การเรียนรู้ขึ้นในตัวนักเรียน ให้เขาเรียนเป็น และพึ่งตัวเองได้
ไม่ใช่ให้แต่เนือ้ หาง่ายๆ ก็คอื ให้เครือ่ งมือหาปลา ไม่ใช่ให้ปลากิน
ทีเดียวก็หมด จะถามในสิ่งที่มั่นใจว่าเขาไม่รู้ นักเรียนจะได้ไปทำให้
ตัวเองรู้ แล้วเราค่อยสรุปทีหลังในห้องเรียน พวกนี้สติปัญญาดีมาก
มั่นใจว่าพวกเขาทำได้ หน้าที่ของครูคือ ค้นหาศักยภาพของนักเรียน
แล้วทำให้เขาพัฒนา
ชอบเด็กเฮี้ยวๆ นะ กลัวนักเรียนที่ซึมๆ ปกตินักเรียนแพทย์
ไม่คอ่ ยซ่ามาก มีพวกไม่เรียนนิดหน่อย เด็กพวกนีเ้ ขารูว้ า่ เราตามดูเขา
ตลอด แค่โดนครูถามก็กลัวแล้ว อาจเพราะสมัยก่อนคงไม่โดนถาม
ตอนกลับจากเมืองนอกใหม่ๆ เห็นเขาเล่ากันว่ามีคนหนึง่ ม้วนหลบอยู่
ในม่าน จะเอาใจใส่ ช่วยเขา โดยเฉพาะคนทีไ่ ม่เรียนจะตามดูเป็นพิเศษ
เช่น ให้มาดูคนไข้แต่เช้า แต่เขาบอกว่าป่วย นอนอยู่ที่หอด้วยความ
เป็นห่วง เลยไปเยีย่ มปรากฏว่าหนีเรียน ไม่ได้ปว่ ย เด็กเฮีย้ วเมือ่ เติบโต
ขึ้นมักได้คิดและจะดีขึ้นเอง

มีฉายาในหมูล่ กู ศิษย์
เยอะมาก ขนาดประกาศตัวว่าดุนะ มีทง้ั เจ๊ เจ้าแม่เซ่งจี๊ เพราะ
เป็นหมอโรคไต ตอนเกษียณถูกเรียกว่าแม่ชีกายสิทธิ์ มีคนถาม
นักเรียนว่าทำไมเรียกอย่างนัน้ เขาตอบว่าดูเหมือนอาจารย์จะตอบเขา
ได้ทุกเรื่อง และมักรู้ทันเวลาเขาทำผิด จนนักเรียนถามว่าอาจารย์มี
ญาณวิเศษอะไร เวลาทำผิดถึงรูท้ กุ ที ความจริงคือพวกนีช้ อบทำหน้าตา
มีพริ ธุ เช่น หนีไปว่ายน้ำมา หน้าตาก็สดชืน่ เกินเหตุจงึ จับได้

กระทัง่ เมือ่ ทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็ง
พอรูว้ า่ เป็นมะเร็งก็บอกตัวเองว่า ถึงตาเราบ้างแล้ว เราเป็นคน
ปฏิเสธโรคไม่ได้ ต้องยอมรับและอยู่กับมัน แต่สิ่งที่คิด ตอนนั้นคือ
ไม่รู้ว่าจะได้ทำโครงการนี้หรือเปล่า เพราะโครงการเริ่มจริงๆ เดือน
กรกฎาคม 2548 หมอเป็นมะเร็งเดือนกุมภาพันธ์ปีเดียวกัน เป็น
มะเร็งทีร่ งั ไข่ แต่อาการออกทีป่ อด ตอนแรกไม่รู้ ด้วยซ้ำว่าเป็นอะไร
ถ้าเป็นเมือ่ ก่อนคงวินจิ ฉัยไม่ได้ เพราะไม่รวู้ า่ โรคเกิดทีต่ รงไหน โรคเข้า
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ไปทีเ่ ยือ่ บุชอ่ งท้องด้วย ตอนแรกจึงงงกันว่าเป็นอะไร ลูกศิษย์แซวว่า
เป็นโรคได้สมศักดิศ์ รีกบั อาจารย์เลย เพราะวินจิ ฉัยยากมาก (หัวเราะ)
ถ้าไม่มรี อยโรคมะเร็งในเลือดว่ามาจากรังไข่ จะไม่รหู้ รอกว่าอยูท่ ไ่ี หน
ไม่มีอาการบอกล่วงหน้า มีแค่เจ็บหน้าอกกับเพลียนิดหน่อย
จำได้ว่าเจ็บแค่ 2 อาทิตย์ แต่ยังไปทำงานตามปกติ เอกซเรย์ปอด
เห็นน้ำในเยื่อหุ้มปอดข้างขวานิดเดียว ตัวเองคิดว่ามะเร็ง แต่คนอื่น
บอกว่าไม่ใช่ พยายามจะให้เป็นวัณโรค เพราะรักษาหายขาดได้ แต่
ไม่โชคดีอย่างนัน้ ตอนทีต่ ามผลปรากฏว่าเป็นเซลล์มะเร็งซึง่ ยังไม่รวู้ า่
มาจากทีไ่ หน คิดว่ามาจากปอดจึงต้องตรวจทัง้ ตัว จนรูเ้ พราะรอยโรค
มะเร็งในเลือดบอกว่าเป็นทีร่ งั ไข่และกระจายไปทีป่ อดวินจิ ฉัย ยากมาก
โรคแบบนี้ตรวจสุขภาพก็บอกไม่ได้ กว่าจะรู้ก็อยู่ในระยะที่ 4
กระจายไปทัว่ แล้ว นีค่ อื ธรรมชาติของมะเร็ง มันจะอยูเ่ งียบๆ ในตัวเรา
จนกระทั่งเป็นสักระยะหนึ่งถึงจะจับตัวได้ ยิ่งอายุขนาดนี้ยิ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงของเซลล์ไปตามอายุ โรคบางอย่างจึงไม่ใช่สิ่งที่เรา
ป้องกันได้เสมอ

ความรูส้ กึ เมือ่ เป็นแล้ว
ความทีบ่ อกตัวเองว่าเป็นมะเร็งอยูแ่ ล้ว จึงไม่รสู้ กึ อะไร นอกจาก
ตอนทีต่ ามผล พยายามถามว่าตกลงเป็นอะไร หลานกับหมอบอกว่า
เดีย๋ วค่อยคุย แต่ทจ่ี ริงเขาคุยกันทำนองว่าจะบอกยังไง แล้วใครจะเป็น
คนบอก จึงถามว่ามะเร็งใช่ไหม เขาก็บอกชนิดของเซลล์ให้ฟังแล้ว
ร้องไห้ ตอนนัน้ ใจตัวเองมันแวบหนึง่ เหมือนกันทีร่ สู้ กึ ขึน้ มา แต่แล้ว
ก็จบไป เพราะต้องปลอบสองคนนั้น จากนั้นใครมาเยี่ยมก็ร้องไห้
บอกว่าเร็วไปทีจ่ ะเกิดขึน้ แต่หมออายุหกสิบกว่าแล้ว เป็นมนุษย์กต็ อ้ ง
ไม่สบายสักวัน เพียงแต่กงั วลว่าอาจ ไม่มโี อกาสทำโครงการ โชคดี
ทีท่ ำได้ ช่วงหนึง่ ผมร่วงทัง้ หัว หมดเกลีย้ งภายใน 7 วัน เคยมีคน
บอกว่ารูว้ า่ เป็นมะเร็งรับได้ แต่ผมร่วงรับไม่ได้ แต่เมือ่ เกิดขึน้ กับตัวเอง
กลับไม่รสู้ กึ อย่างนัน้ คิดว่านีล่ ะอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่มอี ะไรทีเ่ ป็น
ของเรา ก่อนไม่สบายอ่านความรู้สึกคนไข้ฝรั่งที่เป็นกวีและจิตรกร
เขาเขียนว่า เวลาป่วยรูส้ กึ เหมือนถูกปล้นทุกอย่างในชีวติ ตอนนัน้ รูส้ กึ
“อิน” กับสิง่ ทีเ่ ขาเขียน แต่พอไม่สบายกลับไม่รสู้ กึ อย่างนัน้ อาจ
เพราะเราอยูใ่ นวัฒนธรรมและความเชือ่ ว่าไม่มอี ะไรเป็น “ตัวเรา ของ
เรา” เมือ่ ไม่ได้เป็นเจ้าของอะไร ก็เลยไม่รสู้ กึ ว่าสูญเสียอะไร
เคยผ่านช่วงทีเ่ ป็นหนักมากๆ แพ้ยาเฉียบพลัน ขณะกำลังให้ยา
ก็มีผื่นเกิดขึ้นที่ใบหน้า มือปวดบวม แดง ร้อน ขนาดมือโตขึ้น
ประมาณสองเท่า หลอดเสียงบวมตีบ พูดไม่มเี สียงเลย ลมไม่สามารถ
ผ่านเข้าหลอดลมได้ เรียกว่าหายใจไม่ได้ ต้องขาดออกซิเจน ซึง่ ถ้า
แก้ไขไม่ทันก็จะต้องตาย ตอนนั้นตั้งใจกำหนดรู้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
สักแต่รแู้ ละวางอุเบกขา นิง่ ดูมนั ไปเรือ่ ยๆ พวกหมอคิดว่าเราจะตาย
แล้ว เพราะหน้าบวมแดง เขาตกใจกันมาก มาเขย่าตัวกันใหญ่
จึงบอกเขาว่ายังรู้ตัวอยู่ไม่เป็นไร แต่รู้สึกเหมือนจะลอยออกจากร่าง
สมองบิดเบีย้ ว แขนขาทัง้ แข็งทัง้ อ่อน ควบคุมไม่ได้ ปวดท้องทัว่ ไป
หมด แต่ก็ยังสงบนิ่งอยู่ พอหมอฉีดยาแก้แพ้ หน้าและมือที่แดงก็
เปลี่ยนเป็นเขียวซีด เพราะขาดเลือดจากการที่เส้นเลือดมีการหดตัว
อย่างรุนแรง ยังถามหมอว่าทำไมไม่ถา่ ยรูปไว้ให้ดบู า้ ง วันนัน้ รูเ้ ลยว่า
ความเป็นความตายใกล้กนั นิดเดียว จึงเตรียมพร้อมทีจ่ ะตายเมือ่ ไรก็ได้

การทำงานหลังจากนัน้
ลดงานตรวจคนไข้ลง เพราะต้องให้เคมีบำบัด ทำให้ภมู ติ า้ นทาน
ในตัวต่ำลง จึงทำแต่งานสอน งานประชุมสัมมนาต่างๆ ซึง่ มีมากพอ
สมควร จนตอนหลังแรงถอยลง เหนือ่ ยง่ายเพราะร่างกายไม่ตอบสนอง
กับยาแล้ว ที่นัดให้กับแพรวเร็ว เพราะไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็น
อย่างไร จะพูดได้อีกสักกี่วัน เวลานี้ถ้าคิดทำอะไรจะรีบทำให้เสร็จ
เรียบร้อย บอกทุกคนเสมอว่า ถ้ามีอะไรให้ทำให้รบี บอก

การเตรียมพร้อม
ตัดสินใจหยุดกินยาเมือ่ ไม่กว่ี นั นีเ่ อง เพราะคลืน่ ไส้ กินอะไรก็
อาเจียนออกมาหมด บอกหมอว่าจะไม่รบั ยาอีกแล้ว บอกคนรอบข้าง
ไว้ดว้ ยว่า ถ้ายาไม่ได้ผลไม่ตอ้ งพยายามทำอะไร เขียนเป็นลายลักษณ์
อักษรไว้เลยว่า เมื่อถึงระยะสุดท้ายที่รักษาไม่ได้แล้ว และไม่รู้ตัว
ขอไม่เข้าไอซียู อยากนอนสงบเฉยๆ ไม่ต้องวัด ความดันเลือด
อุณหภูมิ หรือคอยมาเปิดตาดูว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า พูดอย่างนี้
ไม่ใช่ว่าจะรีบตาย เพียงแต่รู้ว่าตอนไหนต้องรักษา และตอนไหน
ควรหยุด ทีจ่ ริงก็พร้อมทีจ่ ะตายแล้ว คิดว่าพอแล้ว ทีอ่ ยูม่ าจนถึงวันนี้
ไม่มอี ะไรค้างคา คุณพ่อเสียแล้ว ส่วนคุณแม่ น้องๆ ดูแลได้ ท่านอายุ
95 ปีแล้ว ท่านยังรับรูเ้ พียงแต่ไม่เห็นว่าเราป่วย ตอนเป็นหมอเวลาจะ
บอกคนไข้ว่าเป็นอะไรก็ต้องระวัง ตอนนี้เป็นคนไข้เองจะบอกแม่ก็
ต้องระวัง ตัดสินใจบอกแม่วา่ เป็นมะเร็ง แต่สมัยนีม้ วี ธิ รี กั ษา ท่านเลย
ไม่คอ่ ยรูส้ กึ อะไร

สิง่ ทีอ่ าจารย์อยากทำ
ตอนนีพ้ ยายามทำงานทุกอย่างให้เสร็จเท่าทีท่ ำได้ เช่น งานเขียน
ทีผ่ ลัดมาเรือ่ ย ก็ได้รบี ทำให้เสร็จเท่าทีท่ ำได้ เช่น เรือ่ ง “ชีวติ เป็นสุข
ได้แม้ไตวาย” “อัศจรรย์แห่งโพชฌงค์เจ็ด” “เมื่อหมอเป็นคนไข้”
ความเจ็บป่วยมาเตือนให้ไม่ประมาท และรีบเร่งทำงานที่คั่งค้างให้
แล้วเสร็จ ก็คดิ ว่าได้ประโยชน์มากทีเดียวจากการป่วยในครัง้ นี้

อาจารย์มองความตายเป็นอย่างไร
ความตายเป็นสภาวะทางธรรมชาติอย่างหนึ่ง ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว
ตรงข้ามเป็นความสงบสงัดอย่างยิ่ง จึงไม่เคยคิดกลัวความตายที่ทำ
โครงการฯ นีก้ เ็ พราะอยากให้คนเข้าใจว่าความตายไม่นา่ กลัว ถ้าเรา
ตั้งรับดีๆ โดยการฝึกสติและทำจิตใจให้สงบ
ครั้งหนึ่งคุณแม่สิริเล่าว่าท่านอยู่บนเครื่องบินแล้วเครื่องยนต์
ตัวหนึง่ เกิดเสีย คุณแม่บอกทุกคนให้เตรียมตัวตาย แล้วท่านก็ทำสมาธิ
อยูต่ รงนัน้ จนฝรัง่ ทีอ่ ยูใ่ กล้ๆ สงสัย พอเครือ่ งบินจอดจึงตามคุณแม่ไป
ทีโ่ รงแรมเพือ่ เรียนเรือ่ งการฝึกสติ คำพูดทีว่ า่ ให้ตง้ั ใจตายของคุณแม่
ฝังอยู่ในหัวจนราว 8 ปี ก่อนช่วงสงกรานต์นั่งรถตู้ไปภูเรือกับน้อง
แล้วเกิดอุบัติเหตุ บอกตัวเองว่าคงถึงวันของเราแล้ว นี่เองวิธีตาย
ของเรา เดีย๋ วรถคงชนต้นไม้ ดูซวิ า่ ความตายจะเป็นอย่างไร ปรากฏว่า
รถตกไปข้างทางแล้วหยุดหงายท้อง ไม่ชนต้นไม้ ทุกคนบาดเจ็บกัน
เล็กน้อยเท่านัน้ แต่จติ ในขณะนัน้ นิง่ มาก เรียกว่าได้ผา่ นบอทดสอบเรือ่ ง
ตายอยู่เรื่อยๆ
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เคยมีคนไข้ถามว่า ตอนตายจะมีสติได้อย่างไร บอกไปว่าตัวสติท่ี
เขาเจริญอยูต่ อนนีจ้ ะช่วยเอง ถ้าหยุดความคิดไว้กบั เรือ่ งดีๆ ใจก็จะ
สงบสบายและถ้าตลอดชีวติ เราทำดีคดิ ดี ตอนตายสิง่ เหล่านีจ้ ะออกมา
อย่างทีท่ ราบกันว่า มีชวี ติ อยูอ่ ย่างไรก็จะตายอย่างนัน้ ถ้าดำเนินชีวติ
เป็น มีสติเป็นตัวกำกับก็จะตายดี คือตายกับสติย้อนกลับไปก็ต้อง
บอกว่า การฝึกหรือการปลูกฝังมีส่วนมากอย่างที่หมอมีคุณพ่อเป็น
ตัวอย่าง
คุณพ่อเป็นคนปล่อยวางและมีสติมาก อย่างครัง้ หนึง่ ตอนตีสาม
ท่านช็อก เหงื่อแตก ตัวเย็น ขยับเขยื้อนไม่ได้ บอกใครก็ไม่ได้ ท่าน
จึงนอนกำหนดลมหายใจ จนตัวอุน่ ขึน้ และสบายขึน้ กระทัง่ รูส้ กึ ว่าเป็น
ปกติ แต่ที่จริงตอนนั้นท่านมีหลอดเลือดหัวใจตีบ 4 เส้น และหัวใจ
ขาดเลือด ซึง่ อันตรายมาก ถ้าท่านทุรนทุรายในวันนัน้ คงไม่มชี วี ติ อยูต่ อ่
มาอีกถึง 4 ปี ตลอดเวลานัน้ ท่านไม่กลัวเลย มีสติอยูท่ กุ ขณะ พอไป
โรงพยาบาลถึงรู้ว่าความดันต่ำมาก ต้องขยายหลอดเลือดหัวใจด่วน
ส่วนคุณแม่เป็นคนตรงต่อเวลา สม่ำเสมอที่สุดที่เคยเจอ ทั้งสองท่าน
อบรมลูกๆ ให้เป็นคนดีและรูจ้ กั พอ

ชีวติ ส่วนตัวของผูห้ ญิงชือ่ สุมาลี
มีเพือ่ นรุน่ น้องบอกว่า ชีวติ พีช่ า่ งจืดชืด ไม่มเี รือ่ งน่าตืน่ เต้น เรือ่ ง
ความรักไม่มี (หัวเราะ) จะบอกกับเด็กๆ นักศึกษาว่าสิง่ นีไ้ ม่ยง่ั ยืน และ
บอกตัวเองมาตลอดว่าไม่กล้าที่จะเสี่ยง เราอยู่สบายๆ ของเราดีกว่า
ตัดสินใจแต่แรกแล้ว ขอแม่วา่ ไม่ตอ้ งมายุง่ เรือ่ งนี้ อยูบ่ า้ นกับพ่อ แม่
น้องๆ หลานๆ ก็มคี วามสุขดี ไม่เคยเหงาหรือต้องการอะไรมากกว่าทีม่ ี
ทำงานไปสบายๆ เรื่อยๆ จนมาเจอโรคมะเร็งค่อยมีการตื่นเต้นขึ้น
นิดหน่อย เวลาว่างส่วนใหญ่ฟังเพลง อ่านหนังสือ มีความสุขดี
วันอาทิตย์กใ็ ห้เวลากับแม่ วันหยุดก็มพี กั ผ่อนต่างจังหวัดบ้าง ช็อปปิง้
ก็ชอบ โดยเฉพาะเสือ้ ผ้า กิเลสเยอะ ทุกวันนีก้ ย็ งั ใช้ชวี ติ ปกติ วันก่อน
น้องพานัง่ รถเข็นไปร้านเสือ้ เพราะเหนือ่ ย พอถึงร้านก็ลงเดิน คนขาย
ถามว่า ไม่เห็นเป็นอะไรนี่ ทำไมต้องนัง่ รถเข็น หน้าแตกเลยเวลาไป
สุวรรณภูมกิ ลัวเขาไม่ให้รถเข็น ต้องทำหน้าป่วยๆ ไว้ บางคนอาจอายที่
นั่งรถเข็น แต่หมอชอบ
รูส้ กึ ในชีวติ มีแต่คนเมตตา ไม่วา่ จะเป็นญาติพน่ี อ้ ง ครูบาอาจารย์
ผูร้ ว่ มงาน และคนอืน่ ๆ ทัว่ ไป ล้วนแต่ดกี บั เราทัง้ นัน้ ตอนเกษียณอายุ
ราชการและตอนป่วย รู้สึกท่วมท้นไปด้วยความรักจากคนรอบข้าง
แม้แต่คนงานทีบ่ า้ น ไม่คดิ ว่าทุกคนจะดีกบั เราขนาดนี้ รูส้ กึ ว่าตัวเอง
ได้ ร ั บ มากกว่ า ที ่ ใ ห้ ไ ป ทั ้ ง หมอและพยาบาลดู แ ลเอาใจใส่ ต ลอด
ทุกคนช่วยดูแลเป็นอย่างดี รูส้ กึ ว่าตัวเองโชคดีมาก วันหนึง่ ขับรถมา
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รู้สึกว่ามีความสุข อิ่มเอม ยังถามตัวเองว่าบ้าหรือเปล่า รู้สึกเหมือน
ความสุขท่วมท้นขึน้ มาทัง้ ทีเ่ ป็นมะเร็ง
มีคนเคยถามว่า นึกเสียใจไหมที่เป็นผู้หญิงแล้วมาเป็นหมอ
ตอบไปว่า ไม่เคยเสียใจที่เลือกอาชีพนี้ รู้สึกพอใจ มีความสุขจริงๆ
ทีไ่ ด้ทำงาน ทำงานอืน่ อาจสบายกว่านี้ แต่คำว่าสบายอยูท่ ค่ี น ไม่ใช่อยู่
ทีง่ าน ถึงเหนือ่ ย พักเดีย๋ วก็หาย
สำหรับรางวัลต่างๆ ที่ได้รับก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่มอบให้
แต่ตวั เองไม่รสู้ กึ ว่าได้ทำอะไรดีเป็นพิเศษ เพราะทำตามหน้าทีท่ ม่ี นุษย์
และแพทย์ต้องทำเท่านั้น เป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่พึงทำให้แก่กันใน
ฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และจะทำจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต

สิง่ ทีอ่ ยากจะฝากไว้
ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการแพทย์ก้าวหน้าไปอย่างมาก ทำให้
ทุกๆ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องเข้าใจว่าจะรักษาทุกโรคได้ ถึงไม่หายขาดก็นา่ จะ
ดีขึ้น แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ มนุษย์ยังไม่สามารถเอาชนะ
ธรรมชาติได้ไม่วา่ ในด้านไหน ความเจ็บไข้ได้ปว่ ยก็เช่นเดียวกัน แพทย์
ไม่สามารถรักษาคนไข้ทกุ คนให้หายรอดได้ อาจจะยืดชีวติ ออกไปได้
ด้วย เทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ก็ต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของคนไข้
และญาติ ตลอดจนผูค้ นแวดล้อมและสังคมด้วย
เรือ่ งนีต้ อ้ งทำความเข้าใจกันให้ถอ่ งแท้ เพือ่ ทีจ่ ะได้รบั การรักษา
อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยไป ต้องทำความเข้าใจกับ
สังคมโดยรวม เพื่อว่าเมื่อมีผู้เจ็บป่วยขึ้นจะได้ตัดสินใจได้ถูกต้อง
เพราะบางครัง้ คนไข้และญาติกอ็ ยากสูเ้ ต็มที่ แต่ไม่รวู้ า่ กำลังสูก้ บั อะไร
และอารมณ์ตา่ งๆ โดยเฉพาะการกลัวความสูญเสีย ทำให้ไม่สามารถ
รับความจริงได้ ทำให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ไม่จำเป็นและไม่ได้ผล
เกิดความสูญเสียทั้งคุณภาพชีวิตของทุกคนและทรัพย์สินเงินทอง
หรือบางครั้งแพทย์อยากให้การรักษาเต็มที่ด้วยความปรารถนาดี
ก็อาจเกิดปัญหาได้เช่นกัน
เรือ่ งเหล่านีส้ อ่ื อาจเป็นตัวกลางทำให้เกิดความเข้าใจและไว้วางใจ
ในสังคม ซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ ำคัญอย่างยิง่ ยวด บางครัง้ บางสือ่ ก็ประโคมข่าว
คลาดเคลื่อน ทำให้สังคมเข้าใจผิด แน่นอนทุกวงการมีทั้งคนดีและ
คนไม่ดี แต่สำหรับแพทย์ สังคมคาดหวังว่าต้องดีรอ้ ยละร้อย ซึง่ เป็น
ไปไม่ได้ ฉะนัน้ ใครผิดใครถูกก็วา่ กันไปตามจริง ขณะเดียวกันช่วยกัน
สร้างความเชือ่ มัน่ ในสังคม เพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน ตรงนีอ้ ยาก
ขอฝากไว้มากๆ ให้ทำอะไรทีส่ ร้างสรรค์กนั และกัน สือ่ มีสว่ นช่วยได้มาก
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