


จุดเริ่มต้นมาจากคืนที่นอนไม่หลับคืนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อน

ฉันเข้าไปพิมพ์ข้อความในเว็บไซต์แห่งหนึ่ง เป็นบันทึกที่เขียน 

ไว้ตลอดเก้าวันของการรักษาตัวในโรงพยาบาล เผชิญหน้ากับความ 

สูญเสียครั้งรุนแรงที่สุดในชีวิต ฉันพิมพ์ข้อความเหล่านั้นเพราะแค่ 

อยากระบาย อยากให้มีคนร่วมรับรู้ความรู้สึกที่พูดไปก็ไม่มีใครได้ยิน 

ไม่มีใครเข้าใจ โดดเดี่ยว อ้างว้าง ราวกับเป็นเพียงคนเดียวในจักรวาล  

ไม่ได้คาดหวังความเห็นใจหรือสงสารจากความเห็นต่าง  ๆ  ในหน้าเว็บ  

คิดแค่ว่าอยากเล่าเรื่องราวที่เพิ่งผ่านมาไม่ถึงสองเดือนให้ใครก็ได้รู้  

โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนว่าฉันเป็นใคร
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๖ มิถุนายน ๒๕๕๐

ถ้าวันหนึ่งลูกมีโอกาสอ่านบันทึกของแม่ ก็แสดงว่าลูกรอดและ 

มีชีวิตอยู่จนโตพอจะอ่านหนังสือและเข้าใจอะไรได้ดีพอสมควร

วันนี้แม่ทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลัง ถึงมีห่วงอยู่บ้าง แต่ต้องยอมเพื่อ 

แลกกับโอกาสให้ลูกมีชีวิตอยู่ต่อไป อีกไม่นานเราจะได้เห็นหน้ากัน  

แม้ตอนนี้โอกาสจะเหลือแค่ ๕๐ - ๕๐ แม่ก็ยังเชื่ออยู่เสมอว่าลูกต้องรอด 

อาจรู้สึกผิดหรือถูก ไม่มีใครรู้ แต่แม่อยากบอกลูกว่าให้อดทนอีกหน่อย  

แม่เองก็ต้องอดทนด้วย อดทนนอนนิ่ง  ๆ  อยู่บนเตียง ทั้งที่แม่เป็นคน 

ไฮเปอร์สุด  ๆ การต้องทำอะไรตรงข้ามกับสิ่งที่ตัวเองเป็น ช่างทรมาน  

แต่แม่ทำได้ทุกอย่าง ขอให้ลูกมีชีวิตอยู่เท่านั้น

แม่ไม่เคยคิดว่าตัวเองต้องเสียสละอะไรมากมายเพื่อใครแบบนี้ 

มาก่อน ตอนรู้ว่าท้อง แม่ยังไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่ด้วยซ้ำ ไม่พร้อม  

ยังไม่อยากมีลูกเลย ถึงวันนี้เอง บางทีแม่ก็ยังไม่เข้าใจว่า ทำไมเรา 

ต้องทำเพื่อคนคนหนึ่งขนาดนี้ คนที่เรายังไม่เคยเห็นหน้า มันคงเป็น 

สัญชาตญาณแม่ละมั้ง

...

บ่ายสองโมงแล้ว หลับ  ๆ  ตื่น  ๆ  อยู่ตลอด

เจอเรื่องเจ็บตัวมาหลายชั่วโมงแล้ว ถูกเรียกไปขึ้นเขียง ขึ้น 

ขาหยั่งตรวจภายใน เป็นสิ่งที่เกลียดที่สุดในโลก เจ็บ ไม่ชอบ แถม 

โดนหมอสวนปัสสาวะ ไม่เคยโดนแบบนี้มาก่อน ไม่ชอบเลย

ยังไม่หมดเท่านี้ พอกลับมาถึงเตียง พยาบาลมาฉีดยาให้ ไม่ได ้

ฉีดธรรมดา เขาเจาะเข็มบนหลังมือแล้วเสียบเข็มคาเอาไว้ เพราะต้อง 

ฉีดยาทุกหกชั่วโมง เจ็บมาก จนป่านนี้ยังเจ็บอยู่เลย แต่อีกไม่นาน 

เราคงชิน คิดว่าเข็มมันคงคาอยู่กับเราอย่างนี้ไปอีกนานพอสมควร

เจ็บสุดคือเรื่องสุดท้าย เมื่อพยาบาลเอาป้ายมาแขวนปลายเตียง 

ว่า “ห้ามลงจากเตียง” นี่คือสุดยอดแล้ว เพราะหมายถึงการสูญเสีย 

อิสรภาพ และไม่รู้ด้วยว่านานแค่ไหน
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๗ มิถุนายน ๒๕๕๐

ผ่านมาหนึ่งวันกับการอยู่บนเตียง เรายังมีความหวังใช่ไหมลูก  

แอ๊ดยังไม่มาเยี่ยมเลย น้อยใจอยู่เหมือนกัน พยายามเข้าใจว่าเขายุ่ง 

มาก แต่ยังดีที่โทร.มานะ

เมื่อคืนเหลียงมาเยี่ยม เหลียงยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเหมือนเดิม  

วันนี้พี่ยุ้ยบอกจะมา แม่ก็คงมาตอนกลางวัน แอ๊ดจะมาหรือเปล่าไม่รู้

เมื่อคืนเราคิดเรื่องแอ๊ดเยอะมาก  ฝันว่าเลิกกัน คงมีความ 

ไม่พอใจอยู่ลึก  ๆ  ในใจเรา

เตียงที่อยู่รายรอบมีปัญหาแตกต่างกันไป มีสองคนเป็นเบาหวาน  

พี่คนหนึ่งอายุสี่สิบ เพิ่งท้องลูกคนแรก เขาเป็นเบาหวานและความดัน  

ต้องฉีดอินซูลินทุกวัน ฉีดเองด้วย เขาบอกว่าตอนแรกกลัว ไม่กล้า  

สุดท้ายต้องทำเพราะอยากได้ลูกมาก เขาพูดว่า ลูกจะรู้ไหมนะว่าแม่ 

ต้องลำบากขนาดนี้ พี่เขากำลังใจดี ภูมิใจมากที่ลูกดิ้นเก่ง แถมยังได้ 

ลูกชายด้วย ท่าทางเขาดีใจมากเลย

อีกคนก็เป็นเบาหวาน ท้องสามเดือน น้ำตาลไม่สูงเท่าคนแรก  

พี่คนนี้อารมณ์ดี สามี ลูกชาย และแม่มาเยี่ยมทุกวัน

พี่อีกคนสิอึดมาก ท้องเกือบหกเดือนเพิ่งมาฝากท้อง เลยเพิ่งรู้ว่า 

ลูกสมองผิดปกติและหน้าหายไปด้านหนึ่ง เมื่อวานหมอเหน็บยาให้แท้ง 

ต้องรอคลอดเอง เขาเดินไปมาบ่นปวด แต่ไม่ได้โวยวาย อดทนมาก  

พอบ่ายไปคลอดแล้วมาเล่าตอนหลังว่าเจ็บมาก ลูกที่ออกมาก็ยกให้ 

โรงพยาบาลเอาไปศึกษา

นั่งคุยข้ามเตียงกัน พวกเขาให้กำลังใจเรา เราบอกว่า ในเมื่อ 

มีโอกาสก็ไม่อยากเสียลูกไป พวกเขาบอกว่าใช่ คนเป็นแม่ทุกคนคง 

เหมือนกัน ความผูกพัน ความเป็นนักสู้คงมีมากขึ้นตอนกำลังเป็นแม่ 

นี่เอง

หิวข้าว เรากินน้อยมากเมื่อวาน รู้สึกหดหู่ บอกไม่ถูก แต่วันนี ้

นั่งรอข้าวแต่เช้าเลย
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นักศึกษาแพทย์หน้าแขก  ๆ  เข้ามาถามอาการ เราถามว่าจะทำ 

อะไรต่อไปบ้าง เขาบอกจะถามอาจารย์หมอให้อีกที และบอกว่าถ้ารูรั่ว 

ของถุงน้ำคร่ำปิดเองก็ตั้งท้องต่อได ้ และต้องทำกิจกรรมทุกอย่างบนเตียง 

เอาน่ะ อีกครึ่งทางเอง ต้องทำได้ ลูกคงอยากจะอยู่เหมือนกัน เราต้อง 

ช่วยลูกสิ จะยอมแพ้ได้อย่างไร

๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

สามทุ่มกว่าแล้ว ห้องเงียบเหงากว่าเมื่อวาน เพราะออกไปแล้ว 

สองเตียง เหลืออยู่แค่สามเตียง

อยากให้มีปาฏิหาริย์ ให้ทุกอย่างเป็นปกติ ให้เรื่องมหัศจรรย์ 

เกิดขึ้น อยากให้ลูกรอด

ถ้าเราสามารถคุยกันได้ก็ดีสินะ ภาวะของเราทั้งคู่คงไม่ต่างกัน  

ลูกอยู่ในที่คับแคบ เราก็อยู่ในที่คับแคบแค่บนเตียง อยากให้ลูกคุย 

กับเราได้ อยากให้บอกว่าทนไหวไหม สู้ไหวไหม อยากให้ลูกบอกให้ 

รู้บ้าง

สงสารลูก อยากช่วยเขา พยายามให้กำลังใจตัวเอง บางที 

ก็รู้สึกว่าเราพยายามยื้อไว้จนทำให้ลูกลำบากหรือเปล่า แต่เชื่ออยู่ลึก  ๆ   

นะว่าเขาจะอยู่กับเรา เขาจะรอด เรื่องมหัศจรรย์จะเกิดขึ้น

ถ้าพระเจ้ามีจริง เรื่องมหัศจรรย์จะเกิด

๘ มิถุนายน ๒๕๕๐

รู้สึกท้อแท้ชอบกล อยากให้แอ๊ดมาเยี่ยม อยากเห็นหน้า ทำไม 

ถึงไม่มาเลย	

วันนี้น้ำหนักลดลงไปอีกหนึ่งกิโล สงสารลูก เขาคงต้องอดทน 

มาก เขาจะไม่ไหวหรือเปล่า

เมื่อวานตอนเช้าหมอมาเยี่ยม บอกว่าลองให้ยาดูก่อนสักสามสี่ 

วัน ถ้ารอยรั่วปิดได้ จะเจาะท้องแล้วเติมน้ำคร่ำเข้าไป หมอบอกว่า 
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มันรั่วมาหลายวันแล้ว โอกาสแท้งมีสูง

เราคุยกับพยาบาล เขาบอกว่าเวลาเติมน้ำคร่ำเข้าไปนี่ไม่ใช่ครั้ง 

เดียวนะ ต้องทำหลายครั้ง แล้วเขายังพูดอีกว่า หมอคิดว่ารอยรั่วมัน 

จะปิดได้อย่างไร ไม่รู้สิ เราเศร้านะ แต่ยังมีความหวังอยู่

เช้านี้พี่ที่อยู่เตียงข้าง ๆ  ดูหดหู่เพราะน้ำตาลขึ้น สงสารเขา เขาก็ 

คงสงสารเรา มาถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง เราบอกว่ามีน้ำคร่ำออกมามาก 

กว่าวันก่อนอีก เขาทำหน้าเห็นใจ นี่แหละนะคนที่อยู่ในภาวะเดียวกัน 

ย่อมมีความเข้าใจกันดีกว่าคนอื่น

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๐

เมื่อวานไม่ได้เขียนบันทึก เพราะไม่อยากทำอะไรเลย

เมื่อคืนเป็นคืนที่ทรมานอีกคืนหนึ่ง เรามีเลือดออกตั้งแต่เย็น  

ความจริงหมอเพิ่งเดินเข้ามาถามอาการ เราบอกไปว่าไม่มีอะไร พอหมอ 

ออกไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมง กินข้าวเสร็จก็รู้สึกว่ามีเลือดปุ๊ดออกมา เรา 

กดเรียกพยาบาลมาดู เขารีบพาไปตรวจภายใน หมอเวรดูให้ มีก้อน 

เลือดออกมาด้วย เลือดออกเยอะมาก ออกตลอด พอสักพักเราขอฉี่ 

ก็มีเลือดออกมาอีกก้อน

เราเริ่มปวดตึง ๆ ท้องน้อย ปวดชา ๆ เหมือนมีประจำเดือน ปวด 

ตึง  ๆ  ตุบ  ๆ  ทั้งคืน นอนไม่หลับเลย ฝันร้ายตลอด ร้องไห้ทั้งคืน บอก 

ลูกว่าไม่ไหวแล้วก็ไปเถอะ ไม่อยากให้ลูกทรมานอย่างนี้ สงสารลูกมาก 

ทำใจแล้วว่าเช้านี้แท้งแน่ พอเช้ามืดฉี่อีกครั้งมีก้อนเลือดออกมาอีก  

พยาบาลมาดูและทำท่ากังวล เราถามเขาว่าจะแท้งใช่ไหม เขาบอกว่า 

มีแนวโน้ม

รู้สึกหดหู่มาก  แอบคิดว่าอยากปล่อยลูกไป เขาคงทรมาน 

เหมือนกัน 

พอสายอาการปวดตึง  ๆ  ดีขึ้น เลือดเริ่มหยุด ตอนนี้เกือบบ่าย 

สองแล้ว แอ๊ดบอกเย็น  ๆ  จะมา เราก็ได้แต่รอ อยากรู้คำตอบมากว่า 
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ต้องทำยังไงกับชีวิตต่อไป ถ้ายื้อลูกไว้แล้วเขาไม่สมบูรณ์ ตอนนี้ยังมี 

ความหวังอยู่ ลูกอดทนมากสมกับเป็นลูกเรา ปาฏิหาริย์คงจะมีจริง  

ต้องมีจริงสิ รู้สึกมีความหวังอยู่ในใจเสมอ 

คิดถึงแอ๊ด อยากให้มาอยู่ด้วย เขารักเราบ้างหรือเปล่านะ

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

ไปอัลตราซาวนด์มาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีน้ำคร่ำเลย ลูกนอนคุดคู ้

อย่างน่าสงสาร หัวใจยังเต้นดีอยู่ แสดงว่าเขาก็สู้มาก  ๆ ขอบใจนะลูก

หมอให้ตัดสินใจว่าจะเติมน้ำคร่ำเข้าไปหรือยุติการตั้งครรภ์  

บอกว่าถึงเติมเข้าไปก็รั่วออกมาอีก เราอยากให้ลูกอยู่ แต่สงสารเขามาก 

หมอบอกว่าถ้าน้ำคร่ำน้อยอย่างนี้ เด็กจะมีปัญหาปอดแฟ่บ อยู่ไม่ได้ 

อยู่ดี เราทำใจไว้แล้ว แต่อยากรอแอ๊ดมาช่วยตัดสินใจ

เมื่อเช้านักศึกษาแพทย์มาเรียน อาจารย์หมอพูดถึงเคสเราว่า 

ไม่เกินอาทิตย์คงแท้ง  เพราะรูรั่วคงปิดไม่ได้  เราไม่ได้สะเทือนใจ 

มากมายอะไร เพราะทำใจไว้แล้ว ขนาดทำใจไว้ยังรู้สึกหลายอย่างปนกัน  

รู้สึกผิด หดหู่ สงสารลูก บอกตัวเองว่าไม่กล้ามีลูกอีก แต่ถ้าเขาจะ 

มาเกิดกับเราอีกก็คงดีใจนะ

ไม่เคยคิดว่าจะทำอะไรเพื่อใครมากขนาดนี้ นี่เป็นคนแรกใน 

ชีวิต ความรักยิ่งใหญ่เป็นอย่างนี้นี่เอง รักโดยไม่หวังอะไรตอบแทน  

มันเป็นอย่างนั้นจริง  ๆ เรารู้แล้วว่าต่อไปจะจัดการกับความรักอย่างไร  

ทั้งกับแอ๊ด กับแม่ หรือกับน้อง

บอกตัวเองว่าต้องทำดีกับแอ๊ดมาก  ๆ แม้บางครั้งจะรู้สึกว่าเขา 

ไม่ดีกับเราอย่างที่หวังไว้ เราคงทำได้แค่ไม่คาดหวัง รักเขาให้มากเท่าที่ 

ทำได้ คงดีที่สุดแล้วละ

...

ตัวเล็กของแม่ ถ้าแม่ช่วยลูกได้มากกว่านี้คงดี ที่ผ่านมาเหมือน 

แม่ทรมานลูก แม่เครียด แม่ขี้หงุดหงิด แม่ดื้อ ขอโทษนะลูก หวังว่า 
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ลูกคงให้อภัยในทุกเรื่องที่แม่ตัดสินใจ

แม่รู้สึกบาปมากโดยเฉพาะกับเรื่องสุดท้าย ลูกจะรู้สึกหรือเปล่า 

ว่าทำไมไม่สู้ แม่อยากสู้นะ แต่ถ้าต้องแลกกับความเสี่ยงที่อาจเกิดกับ 

ลูก แม่ก็ไม่อยากเป็นคนทำร้ายลูกมากไปกว่านี้ ยกโทษให้แม่ด้วยนะ

หวังว่าทุกอย่างคงลงเอยด้วยดี รักลูกมาก  ๆ มันเป็นความรัก 

ที่แม่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน ขอบใจที่ทำให้รู้ว่าความรักแท้จริงคืออะไร  

ทุกสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเทียบไม่ได้เลยกับความรู้สึกต่อลูก ขอบใจมากนะ

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐

เช้านี้นักศึกษาแพทย์มาเรียนกันปลายเตียงตามเคย ถามว่า 

เราตัดสินใจอย่างไร เราก็บอกไป นักศึกษาแพทย์หน้าแขกบอกว่า 

จะเหน็บยาเพื่อให้แท้ง เราส่งข้อความไปบอกแอ๊ด แล้วมานอนคิดว่า 

ตัดสินใจผิดหรือเปล่า มันหดหู่มาก สงสารลูก ถ้าเขาบอกเราได้คงดี 

ว่าเขาอยากให้เราทำอย่างไร

รู้แค่ว่านับจากพรุ่งนี้ไปเราคงคิดถึงลูกมาก ถึงยังไม่ได้ทำอะไร 

ให้เขามากมายมาก่อน แต่หวังเสมอว่าจะได้เห็นหน้า ได้เลี้ยงเขา ได้ 

ไปเที่ยวด้วยกัน เศร้าจัง

(๑๒.๒๕ น.)

หมอเหน็บยาครั้งแรกให้แล้ว บอกว่าไม่เกินสองวัน เราจะไม่ได้ 

อยู่ด้วยกันอีกแล้ว

(๑๘.๒๕ น.)

เจ็บทั้งตัวและหัวใจเป็นอย่างนี้นี่เอง หมอเหน็บยาครั้งที่สอง  

เรากลัวมาก เจ็บ แต่เจ็บกว่าร่างกายคือหัวใจ

ส่งข้อความหาแอ๊ดตั้งแต่เช้า ช่วงบ่ายโทร.หาหลายที เงียบหาย 

พอเขาโทร.กลับมาก็ทำเสียงหงุดหงิดรำคาญ เราบอกว่าปวดท้อง แอ๊ด 
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บอกว่าก็ไปบอกหมอสิ ถามเขาว่าวันนี้ยุ่งเหรอ เขาบอกว่ายุ่งมาก  

ไม่งั้นโทร.หาตั้งแต่เช้าแล้ว เข้าใจเขาบ้างสิ แล้วเราล่ะ

เรารู้ว่าความรักมันไม่เหลือแล้ว จุดเริ่มต้นระหว่างเรากับเขา 

มันแค่เซ็กซ์ สุดท้ายก็จบลง เจ็บมาก ไม่คิดว่าคนที่เคยพูดว่าอยาก 

สร้างครอบครัวกับเราจะทำกับเราแบบนี้

ทรมานมาก พระเจ้าเกลียดเรา เราก็เกลียดพระเจ้า ต่อจากนี้ไป 

จะไม่รักใครอีกแล้ว เพราะคนที่เรารักกำลังจะจากไปแล้ว ลูกจ๋า ทำไม 

ไม่อยู่กับแม่ คิดถึงลูกมาก  ๆ  รู้ไหม

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๐

ตัวเล็กจากแม่ไปแล้วตอนเที่ยงคืน ลูกเป็นผู้ชาย ดูปกติทุกอย่าง 

จนเรารู้สึกผิด กลัวตัวเองตัดสินใจผิด สงสารลูกมาก คิดถึงมากด้วย 

คิดถึงลูกจริง  ๆ 

เตียงข้าง ๆ เพิ่งมา ตั้งท้องสามสิบเก้าสัปดาห์ แต่ลูกตายในท้อง  

นอนคุยกัน สงสารเขามาก ทำให้รู้สึกว่ายังมีคนแย่กว่าเราตั้งเยอะ

(๑๘.๒๕ น.)

ภาพที่ยังติดตามาถึงตอนนี้คือหน้าของลูก เราขอดูตอนลูกออก 

มาเมื่อคืน อยากเห็นหน้า จำหน้าไว้ตลอดชีวิต คิดถึงลูกมาก อยาก 

ให้เขายังอยู่ในท้องเรา อยากเห็นเขาออกมา ได้เลี้ยง ได้อุ้ม ได้กอด 

เมื่อคืนเป็นความทรงจำเจ็บปวดที่สุดในชีวิต เจ็บปวดทั้งร่างกาย 

ทั้งจิตใจ เราปวดท้องตั้งแต่เที่ยงวันตอนเหน็บยาครั้งแรก จนหกโมงเย็น 

เหน็บยาครั้งที่สอง จากปวดหน่วง ๆ เริ่มปวดมากขึ้น มากสุดตอนเกือบ 

สองทุ่ม ปวดจนเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเลยเรียกพยาบาล 

เขาเข็นเราไปอีกห้องหนึ่ง มันปวดแบบไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิต 

พยาบาลเข้ามาดูหลายครั้งและฉีดยาแก้ปวดให้ ยาทำให้มึนมาก จะ 

อ้วกด้วย เลยเป็นแบบทั้งปวดทั้งมึน ปวดจนต้องเกาะลูกกรงเตียง  
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อยากร้องไห้ก็ร้องไม่ออก คิดถึงพ่อมากเลยตอนนั้น

เรามึน  ๆ  เกาะลูกกรงสักพัก รู้สึกเหมือนมีอะไรปรู๊ดออกมาเลย 

กดเรียกพยาบาล เขามาดูและบอกว่าเด็กออกมาแล้ว เป็นผู้ชาย หนัก 

เกือบสองร้อยกรัม เราขอดูลูก อยากจำหน้าไว้ตลอดไป รู้ว่าจะไม่มี 

วันลืมหน้าลูกไปตลอดชีวิต ลูกตัวยาวประมาณห้าหกนิ้ว แขนขาเป็น 

ปกติทุกอย่าง จนเรารู้สึกผิดมาก เพราะเขาไม่ได้ผิดปกติอะไรเลย  

แต่เราต่างหากเป็นคนผิด 

ลูกออกมาตอนเที่ยงคืน เรายังต้องนอนรอคลอดรกต่อ พยาบาล 

บอกว่าอาจต้องรอคลอดรกนานประมาณสองชั่วโมง นอนปวดต่อไป 

เป็นพัก  ๆ มีพยาบาลเข้ามาดูเป็นระยะ เราเลยขอดูลูกอีกครั้ง เขาเอา 

ลูกใส่ถุงพลาสติกไปแล้ว เราจับถุงพลิกดู จนพยาบาลบอกว่าพอเถอะ  

คงไม่อยากให้ดูนาน กลัวเราเสียใจมั้ง

ปวดต่อไปอีกสองชั่วโมงครึ่งกว่ารกจะออก หมอมาล้วงดูว่า 

มีอะไรตกค้างอีกหรือเปล่า เจ็บมาก อยากอ้วกมาก  ๆ  

เสร็จทุกอย่างเกือบตีสาม พยาบาลประคองมาส่งห้อง ยังไม่ถึง 

ห้องเราก็บอกว่าอยากอ้วก เขาเอากระโถนมาให้ ตอนแรกเราอ้วก 

เป็นลม  ๆ  ออกมา พออีกทีพรวดออกมาเลยสองครั้ง ทรมานมาก  ๆ   

พยาบาลเอาเราขึ้นเตียง ยกลูกกรงมากั้น มึน ๆ อยู่สักพักก็หลับไปแบบ 

ไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลย

ตื่นเช้าพยาบาลมาปลุก เราส่งข้อความบอกแอ๊ดว่าลูกชายจากไป 

แล้วนะ สักพักแอ๊ดก็โทร.กลับมา เสียงซึมนิดหน่อย ไม่รู้ว่ารู้สึกยังไง 

บ้าง แค่บอกว่าพรุ่งนี้จะมารับ

ความจริงเราคิดว่าต้องเลิกกันแน่ รู้สึกไม่ไว้ใจแล้ว เขาทำเหมือน 

ไม่รักเราเลย แต่คิดไปคิดมา ก็พยายามประคองกันไปแล้วกัน สุดท้าย 

จะเป็นอย่างไรก็ให้มันเป็นไป คงไม่มีอะไรทำให้เจ็บปวดมากเท่ากับการ 

เสียลูกไปได้อีกแล้ว

...
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เกือบครบหนึ่งวันที่ตัวเล็กจากแม่ไป คืนสุดท้ายในโรงพยาบาล 

เป็นคืนอ้างว้างที่สุด เพราะไม่มีลูกอยู่ด้วย นอนไม่หลับเลย ทำอย่างไร 

ก็ไม่หลับ คิดถึงหลายเรื่องที่ผ่านมาและเรื่องต้องตัดสินใจในวันต่อไป

ระหว่างเรากับแอ๊ดจะเป็นอย่างไร ยังจำความรู้สึกตอนนั่งรออยู่ 

คอนโด มองถนนว่าเมื่อไหร่รถของเขาจะมาจอดแล้วแอ๊ดก็ลงมาหา  

มากอดเราเหมือนเคยทำ มันอ้างว้างมาก เราพูดกับลูก ร้องไห้กับลูก 

หวังว่าวันหนึ่งจะไม่เหงา ไม่ต้องรออีกว่าแอ๊ดจะมาไหม ถ้ามีลูกเราจะ 

ไม่เหงา แต่นับจากวันนี้ไปไม่มีลูกอีกแล้ว ตัวเล็กทิ้งแม่ไปแล้ว คิดถึง 

ลูกที่สุดในโลก มากที่สุดในชีวิต 

แอ๊ดไม่เคยสัมผัสกับความรู้สึกนี้ เขาคงไม่คิดแม้แต่จะสัมผัส  

ทุกสิ่งทุกอย่างอาจเป็นแค่หน้าที่ ทำเพื่อไม่ให้ใครรู้สึกว่าเขาเป็นคน 

ไม่รับผิดชอบ แต่สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดไม่ใช่เงินทอง ไม่ใช่ต้อง 

มีบ้านให้อยู่ มีรถให้ขับ มันไม่มีค่าอะไรเลย เราต้องการความรับผิด- 

ชอบต่อความรู้สึกเราเท่านั้น แค่อย่างเดียวจริง  ๆ 

เขาจะรู้สึกเสียใจบ้างไหมที่ลูกตาย หรือคิดว่าเดี๋ยวก็มีใหม่เท่านั้น  

ความหมายของชีวิตหนึ่งทำไมมีค่าน้อยจังสำหรับเขา นี่หรือคนที่เรา 

จะกล้าฝากชีวิตไว้

ไม่อยากนอนเลย เกลียดกลางคืน อยากมีลูกอยู่ด้วย อยาก 

ตื่นมาเห็นหน้า ได้กอด ได้หอม คิดถึงลูกมาก  ๆ รักลูกมากที่สุด  

ไม่มีวันลืมหน้าลูกได้ตลอดชีวิตนี้ 

๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๐

วันสุดท้ายในโรงพยาบาลช่างแตกต่างจากวันแรก วันนั้นเรามา 

ด้วยความหวัง หวังว่าจะไม่ต้องเสียลูกไป แต่วันนี้ได้คำตอบแล้ว ต่อไป 

เหลือแค่สิ่งที่ไม่กล้าหวังด้วยซ้ำ คือหวังให้แอ๊ดดีกับเราเหมือนเดิม 

คิดถึงลูกเหลือเกิน คิดถึงมากที่สุดในชีวิตเลย ลูกจะเป็นยังไง 

บ้างนะ หยุดร้องไห้ไม่ได้จริง  ๆ ทำอย่างไรดี คิดถึงลูกจัง
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พี่โอ๋แวะมาเยี่ยม บอกว่าถึงเวลาต้องตัดสินใจ เรายังรอแอ๊ดอยู ่

ด้วยความหวัง หวังว่าจะมีอะไรดีขึ้น ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าปาฏิหาริย์ไม่มีวัน 

เกิดขึ้นจริง
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สวัสดีโรคซึมเศร้า

ฉันยังจำความรู้สึกของคืนที่นอนไม่หลับคืนนั้นได้ไม่ลืม มันเป็น 

หนึ่งในหลายคืนติดต่อกันนับเป็นเวลาร่วมสองเดือน ฉันต้องพยายาม 

ข่มตาหลับ ในดวงตามีแต่น้ำตา สมองคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องเดิม  ๆ   

ประโยคซ้ำ  ๆ พูดกับตัวเองว่า “ไม่อยากตื่นขึ้นมาอีกเลยในวันพรุ่งนี้” 

ความเศร้าเป็นอารมณ์ปกติของมนุษย์ทุกคน แต่ตอนนั้นฉัน 

อธิบายอาการเศร้าแบบติดพันยาวนานนับเดือนไม่ได้ว่าคืออะไร จำได้ 

ว่าเคยมีความรู้สึกเศร้าหดหู่จนไม่อยากมีชีวิตอยู่ ไม่อยากมีวันพรุ่งนี้  

ไม่อยากเห็นแสงอาทิตย์ อยากอยู่กับกลางคืนมืด  ๆ  ตลอดไป อาการ 

แบบนี้เคยเกิดขึ้นสองสามครั้งในตลอดชีวิตที่ผ่านมา ครั้งนี้มันต่าง 

ออกไปเพราะเหมือนไม่มีวันจบสิ้น ฉันพยายามนึกว่าครั้งก่อน  ๆ  ดีขึ้น 

จากอาการเศร้าซึมลึกอย่างไร จะได้เอามาใช้ช่วยดึงตัวเองให้หลุดจาก 

ความรู้สึกที่กำลังเผชิญอยู่ แต่ก็นึกไม่ออก

ความเศร้าหนัก  ๆ ที่จำได้แม่นยำครั้งหนึ่งเกิดขึ้นตอนอายุสิบแปด  

ตอนนั้นอกหัก ไม่ใช่รักแรกหรอก เป็นความรักต่อผู้ชายคนหนึ่ง ฉัน 

รู้สึกว่ารักมาก ประทับใจ โดนใจ อะไรประมาณนั้น เรามีโอกาสคบเป็น 

แฟนกันเพียงเดือนเดียวเท่านั้น พอเลิกกันฉันจึงได้รู้ว่าอาการ “กินไม่ได ้ 
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นอนไม่หลับ”  เป็นอย่างไร 

สามวนัเตม็ ฉนัไมก่นิอะไรนอกจากนำ้หรอืนมนดิหนอ่ย กลางคืน 

นอนร้องไห้จนเพลียหลับไป กลางวันฝังตัวกับเตียงนอน รู้สึกใจหวิว ๆ 

ไม่มีเรี่ยวแรง ไม่อยากลุกขึ้นทำอะไร ไม่อยากคุยกับใคร พ่อแอบถาม 

แม่ว่าฉันเป็นอะไร แม่ตอบว่า  “ไม่รู้” ทุกคนในบ้านเลยปล่อยให้ฉันจม 

อยู่บนเตียงแบบไม่เข้าใจจนอาการดีขึ้นเอง ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ก็เริ่มฟื้น 

กลับมาใช้ชีวิตปกติ แต่ยังคงน้ำตาไหลทุกครั้งเมื่อคิดถึงเขา

อีกครั้งเป็นช่วงประมาณสองสัปดาห์หลังจากพ่อเสีย สัปดาห์แรก 

ยังอยู่ในอาการงง  ๆ  และแทบไม่ร้องไห้เลย จนกระทั่งวันเผาพ่อ มัน 

อธิบายยากนะ เหมือนรู้สึกว่าเขาจากไปจริง  ๆ  แล้ว เขากำลังกลายเป็น 

เถ้าถ่าน นับจากนี้จะไม่ได้เจอกันอีก 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งฉนักบัพอ่ไมไ่ดด้มีากมาย แตก่ร็บัรูม้าตลอด 

ว่าพ่อรักฉันมาก เชื่อว่าผู้ชายคนเดียวในโลกที่พร้อมปกป้องและตาย 

แทนฉันได้คือพ่อ เพราะความสัมพันธ์ลุ่ม ๆ ดอน ๆ ฉันเลยหาคำอธิบาย 

ความรู้สึกที่มีต่อพ่อไม่ได้ บางทีก็คิดว่าเกลียดพ่อ จนสองสัปดาห์ 

หลังพ่อตาย เมื่อต้องรับรู้ว่าการเป็นลูกคนโตมีหน้าที่รับภาระทุกอย่าง 

แทนพ่อ เพราะแม่เป็นแม่บ้านมาตลอดชีวิต อ่อนแอเกินกว่าจะเป็น 

หลักยึด ส่วนน้องชายดูเหมือนไม่อยากรับรู้เรื่องเครียดอะไร ฉันถึงได้รู ้

ว่าพ่อเสียสละเพื่อครอบครัวมากขนาดไหน

พ่อเสียในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งพอดี ฉันเพิ่งเรียนจบแค่สองปี  

เพิ่งลาออกจากงานประจำมารับงานอิสระ ตอนนั้นงานหดหายหมด แถม 

ยังโดนลูกค้าโกงเงินไปหลายหมื่น ความเครียดถาโถมเข้ามา ฉันไม่เคย 

ต้องรับผิดชอบชีวิตใครนอกจากตัวเอง เพราะพ่อทำมาหาเลี้ยงทั้งบ้าน  

เรียนจบทำงานมีเงินเดือนก็ใช้คนเดียว สุรุ่ยสุร่าย โดยไม่ได้เผื่ออะไร 

กับชีวิตข้างหน้าไว้เลย ยิ่งพอทำงานอิสระ รายได้ก็ยิ่งไม่แน่นอน 

พ่อจากไปพร้อมหนี้สินจากธุรกิจก้อนหนึ่ง ถือว่าเยอะมากสำหรับ 

เด็กเพิ่งเรียนจบและทำงานได้แค่สองปี แถมยังอยู่ในช่วงตกงาน โดน 
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เบี้ยวเงิน ต้องแบกรับภาระหนี้สินเหล่านั้น แล้วยังต้องหาเงินมาจ่าย 

ค่าต่อสัญญาเซ้งบ้านอีกสองแสน ทั้งเนื้อทั้งตัวตอนนั้นเหลือเงินไม่ถึง 

สิบบาท จำได้ว่าหดหู่มาก ฉันนอนกำเหรียญเงินไว้ในมือข้างหนึ่ง  

อีกข้างกำยาเม็ดที่โกยมาจากขวดยาทุกขวดในตู้ยา นอนมองเพดาน 

ห้องนิ่ง ๆ ตั้งใจจะกินยาในมือให้หมดแล้วตายไปเลย ไม่ต้องรับผิดชอบ 

อะไรอีก นั่นเป็นความคิดฆ่าตัวตายครั้งแรก

ฉนัผา่นวันนั้นมาได้ดว้ยเสยีงในหวัทีบ่อกว่า ยงัต้องรบัผดิชอบแม ่ 

ถ้าเราตาย เขาจะอยู่อย่างไร คิดวนเวียนอยู่นาน ตัดสินใจไม่กินยา  

นอนร้องไห้จนหลับไป พอตื่นขึ้นในวันต่อมาความคิดอยากฆ่าตัวตาย 

ก็จางลง ฉันมองกองยาบนเตียงเป็นก้อนเปียกชื้นเพราะเหงื่อในมือ  

ก่อนลุกขึ้นดำเนินชีวิตต่อไป จำไม่ได้ว่าความรู้สึกเศร้าหดหู่ เหนื่อย 

กับภาระรับผิดชอบนั้นอยู่กับตัวเองนานแค่ไหน รู้แค่ว่าสุดท้ายมันก็ 

ผ่านไป

ความเศร้าครั้งนี้กลับดูรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ฉันมีอาการ 

นอนไม่หลับมานานเกือบสองเดือน บางช่วงไม่นอนเลยทั้งวันทั้งคืน 

ติดต่อกันถึงสองวัน พอวันที่สามถึงค่อยหลับไปเพราะความเพลีย ฉัน 

ไม่อยากอาหาร ไม่ยอมกินอะไร ปวดหัวหนัก  ๆ  ตลอดเวลา น้ำหนัก 

หายไปสิบสี่กิโลอย่างรวดเร็ว ผิวคล้ำและหน้าดำ แสบตาเพราะร้องไห้ 

เกือบตลอดเวลา 

มีเพื่อนไม่กี่คนโทร.มาถามไถ่อยู่เรื่อย ๆ ให้กำลังใจบ้าง ด่าบ้าง 

บางคนโกรธว่าฉันไม่ยอมดีขึ้นเสียที จนฉันอยากจะตะโกนดัง  ๆ  ใส่ 

โทรศัพท์ว่า “ไม่ใช่ไม่อยากดีขึ้น แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรให้มันดีขึ้นโว้ย”  

ฉันเริ่มไม่อยากรับโทรศัพท์และรู้สึกเกลียดเพื่อน รู้สึกว่าถ้าไม่เข้าใจอย่า 

โทร.มาถามดีกว่า แล้วก็ไม่ต้องมาสงสารด้วย ฉันเกลียดความสงสาร

เพื่อนคนหนึ่งถามว่า “ไปหาหมอไหม” ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไป 

หาหมอ เพราะไม่คิดว่าหมอจะสามารถรักษาอาการเศร้าให้หายได ้ เรื่อง 

อารมณ์ความรู้สึกน่าจะเป็นนามธรรมมากกว่า กินยาแล้วจะหายเศร้า 
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ได้อย่างไร แต่เพื่อนบอกว่าลองไปพบจิตแพทย์ด ู เผื่อการได้พูดคุยอาจ 

ทำให้อาการดีขึ้น ฉันจึงตัดสินใจไปพบจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลจิตเวช 

แห่งหนึ่ง

เพื่อนคนนั้นอุตส่าห์เสียเวลาทั้งวันอยู่ด้วย รอทำบัตร จนพบ 

หมอและนักจิตบำบัดเสร็จ ฉันไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้ต้องมาเป็นคนไข้ 

จิตเวชของโรงพยาบาลแห่งนี้ โรงพยาบาลที่มักถูกเอ่ยชื่อเมื่อมีใครพูด 

ถึง  “คนบ้า” และไม่เคยคิดว่ามีคนไข้จิตเวชเยอะมากมารอพบหมอ  

วันนั้นก็ไม่ได้หงุดหงิดกับคนเยอะหรือการรอคอยหลายชั่วโมงหรอก  

มันรู้สึกเฉื่อย ๆ แบบใครลากไปไหนก็ไป ให้ทำอะไรก็ทำ ฉันรู้สึกเฉื่อย 

แบบนี้มาหลายวันแล้ว เพียงแต่ไม่ได้คิดว่าผิดปกติอะไร

เกือบบ่ายสองถึงได้พบจิตแพทย์ หมอสอบถามอาการหลาย 

คำถาม

“เจอเรื่องสะเทือนใจอะไรมา”

“นอนหลับไหม” 

“เบื่ออาหารไหม” 

“น้ำหนักลดไหม” 

คำถามสุดท้าย “มีความคิดฆ่าตัวตายไหม”

ฉันตอบว่า “ตลอดเวลา”

หมอบอกว่า ฉันเป็น  “โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder)”  

อธิบายอาการของโรคให้ฟังเล็กน้อยก่อนสั่งจ่ายยาหลายอย่าง เตือนว่า 

ยาจะทำให้ง่วงและมีอาการท้องผูกบ้าง ก่อนนัดให้มาพบหมอครั้งต่อไป 

อีกหนึ่งเดือนข้างหน้า

นั่นเป็นวันแรกที่ฉันได้รู้จักเพื่อนชื่อ “ซึมเศร้า”
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เก็บมาเล่า

ถ้าสังเกตได้ว่า ความคิด ความเครียด หรือพฤติกรรมต่าง  ๆ  

ที่เป็นผลพวงจากอารมณ์เศร้าซึม  หดหู่ สิ้นหวัง ฯลฯ เริ่มส่งผล 

กระทบต่อการใช้ชีวิตปกติ ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง สังคม หรือ 

การทำงาน แสดงว่าเริ่มมีปัญหาทางจิตเวช ควรไปพบจิตแพทย์เพื่อ 

ตรวจวินิจฉัยและรักษา

จำไว้ว่า โรคทางจิตเวชไม่ใช่โรคที่ควรคาดเดาเอาเอง


