อารมณ1 วิทยาศาสตรกับการแพทย:
มนุษยศาสตรกับโฉมหนาความเปนมนุษยของการแพทย*
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ
นําเรื่อง
ผมมีโอกาสพูดคุยกับคุณพฤ โอโดเชาและคุณพอ คือ พะตี จอนิ ในการประชุมกลุมจิตวิวัฒน
เมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผา นมา หัวขอในการสนทนาในวันนั้นเปนเรื่องวัฒนธรรมนิเวศแนวลึก: โลก
ทัศนอันศักดิ์สทิ ธิ์ (Deep Ecological Culture: A Sacred View) ซึ่งเปนการสนทนาสะทอน
เรื่องราวและภูมิปญญาของชาวปกาเกอะญอในการอยูรวมกันของมนุษยและธรรมชาติผานโลกทัศน
และการปฏิบตั ิของชาวปกาเกอะญอที่เรียนรูและแสวงหาแนวทางการอยูรวมกันกับธรรมชาติ หรือใน
ภาษาของพะตี จอนิ คือ การหาทางคืนดีกนั ระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับธรรมชาติ และมนุษย
กับเทคโนโลยี (ซึ่งประการหลังนี้พะตี จอนิบอกวายังไมรูจะทําอยางไร)
ในตอนหนึ่งของการสนทนา คุณพฤไดเลาถึงประสบการณที่ไดคนพบความหมายทาง
วัฒนธรรมของโลกและธรรมชาติที่ปรากฏอยูในเขาของเครื่องใชในชีวิตประจําวันของชาวปกาเกอะญอ
เชน กระดง ซึง่ ดานบนที่สานเปนลายสองนั้น พฤบอกวา เปนลายเสนคูที่สะทอนความเปนอยูคูกนั ของ
สรรพสิ่ง เชน ชายกับหญิงทีต่ องอยูรวมกัน กระดงนั้นชาวปกาเกอะญอเรียกวา “กอนแหล” มี
ความหมายวา “โลกกวาง” เพราะกระดงเปนเครื่องมือที่ใชฝดขาว การฝดกระดงทําใหเราสามารถแยก
เมล็ดขาวลีบออกจากขาวเปลือกได สําหรับขาวเปลือกทีต่ ําแลวกระดงใชฝดแยกแกลบออกจากเมล็ด
ขาวได ฝดขาวเปลือกออกจากขาวสารได และยังฝดแยกขาวหักออกจากขาวเมล็ดเต็มไดอีกดวย และที่
กระดงมีความหมายวา โลกกวางก็เพราะการที่เราสามารถฝดแยกขาวจนไดขาวสารมาหุงกินนี้เองที่ทํา
ใหเราสามารถสัมพันธอยางเกื้อกูลกับคนอืน่ ๆ ได เรียกวา สรรพสิ่งที่มีอยูคูกันนั้นเปนไปเพื่อเกื้อกูล
ผูคน ทําใหโลกของเรากวางขวางขึ้นกวาการอยูตัวลําพังตัวคนเดียว
ในการมีชีวิตอยูในโลกธรรมชาตินนั้ ชาวปกาเกอะญอสรางความหมายใหกับสิ่งตางๆ และ
ความหมายทีว่ านี้เองก็เปนตัวกําหนดโลกของความสัมพันธตา งๆ ดวยหรือจะเรียกวา ความหมายทาง
วัฒนธรรมเหลานี้เปนตัวกลาง (Mediator) ระหวางมนุษยกับธรรมชาติ และมีสวนในการกําหนด
ความรูสึกนึกคิดของผูคนในชุมชนปกาเกอะญอ รวมทั้งเปนตัวเนนย้ําความสัมพันธระหวางกันของสิ่ง
ตางๆ ดวย และความหมายหลายอยางในจักรวาลทัศนของชาวปกาเกอะญอนัน้ เปนสิ่งที่เชื่อมโยงกับ
ความศักดิ์สิทธิ์ เชน เด็กกําพรา แมหมาย หรือหญิงโสดที่ไมไดแตงงานนั้นในสังคมโดยทั่วไปมักถือ
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เปนผูที่สังคมรังเกียจหรือระแวงสงสัย หรือแมแตขาวที่เรากินก็มีความหมายในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรา
ตองใหการเคารพนอบนอมดวย
พฤเลาถึงความเคารพตอชีวติ ของพืชและสรรพสัตววา เวลาที่เรากินขาวก็ตองละอายที่เรากิน
เขาเปนอาหาร เพราะขาวก็มชี ีวิต “กินขาวตองใหขาวคุมใจ” สัตวตา งๆ ก็เชนกัน เวลาที่เราไปลาสัตว
เชนไปยิงนกยิงหนูมาเปนอาหาร บางทีหนูที่เราฆามาทําอาหาร พอผาทองออกมาก็เห็นวามันมีลูก
นอยๆ อยูในทอง แรกๆ อาจไมไดคิดอะไรมาก แตถา เกิดขึ้น 3 ครั้ง 5 ครั้ง เราก็อดรูสึกไมไดวาเรา
กําลังเบียดเบียนชีวิตสัตวอนื่ จนเกินไปหรือเปลา ลึกๆ เราฆาสัตวอื่นมาเปนอาหารจึงมีสวนที่เราตอง
รูสึกผิดบาง บางครั้งในครอบครัวกําลังฆาหมูเพื่อมาทําอาหารในงานเลี้ยง ลูกหลานเล็กๆ มาเห็นเขาก็
จะรองใหและตะโกนถามพอแมวาทําอยางงั้นไดอยางไร ไปฆามันทําไม อยาฆามันเลย เพราะเด็กๆ ก็
เคยเลนเคยเลี้ยงหมูนั้นมากอน พอแมก็จะรีบกันเด็กออก บอกวาอยาเขาใกล และเบีย่ งเบนความ
สนใจหรือตัดบทดวยการถามวาใครจะกินอาหารอะไรใหม อะไรทํานองนี้2
การกันเด็กๆ ออกจากกิจกรรมการฆาสัตว การเบี่ยงเบนความสนใจ หรือการตัดบทที่วานี้เปน
การแสดงใหเห็นวาอารมณผูกพันและความรูสึกผิดนัน้ ถูกจัดการใหมที ี่ทางที่เหมาะสมกับกาละและ
เทศะ ในบางกาลเทศะ อารมณอาจไมไดรับการอนุญาตใหแสดงออก หรือจะพูดวา อารมณบางอยาง
ในบางบริบทจะกลายเปนอารมณตองหามไปก็ได โดยในการหามการแสดงออกทางอารมณอาจเกิดขึ้น
จากการใหความหมายของวัตถุแหงการรับรู เชน ในกรณีที่พฤเลาถึงความเปนผูหญิงและอารมณทาง
เพศในหมูบ านวา แมที่เปดเตานมใหลูกดูดไมกระตุนความตองการทางเพศเพราะผูหญิงจะเปลี่ยน
สถานภาพจากหญิงสาวไปเปน “แมบา น” ตั้งแตเมื่อมีครอบครัวหญิงสาวก็เปลี่ยนเสื้อผาที่สวมใส
ซึ่งพฤบอกวาในหมูบานชาวปกาเกอะญอนั้น เมื่อหญิงสาวเปนโสดจะใสชุดขาวและตองเปลี่ยนเปนเสื้อ
ดําปกลูกเดือยเมื่อมีครอบครัว
ที่ผมเลาเรื่องนี้เสียยืดยาวก็เพื่อแสดงวาอารมณในสังคมนั้นเปนสิ่งทีม่ ีปฏิสัมพันธกันอยาง
ใกลชิด สังคมมีกลไกและกระบวนการจัดการกับอารมณดวยการสรางความหมายหรือสรางขอบเขต
ของพื้นที่และกาลเทศะของการแสดงออกทางอารมณ แตสิ่งที่ผมมีอารมณอยากจะกลาวถึงใน
บทความนี้ ไมใชอารมณความรูสึกในวัฒนธรรมทองถิ่นหรือชุมชน แตเปนเรื่องอารมณในโลกของ
วิทยาศาสตร โดยเฉพาะในแวดวงทางการแพทย โดยในบทความนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของอารมณใน
ระบบวิธคี ิดของวิทยาศาสตร (Emotion in science) และเรื่องวิทยาศาสตรของอารมณ (Science of
emotion) และสุดทายจะพูดถึงเรื่องที่ทางที่เหมาะสมของอารมณในกระบวนการสรางระบบการแพทย
ที่มีความละเอียดออนตอความเปนมนุษย
อารมณในระบบวิธีคิดของวิทยาศาสตร Emotion in Science
วิทยาการสมัยใหมที่มีรากฐานจากกระบวนทัศนแบบเดสการต-นิวตันซึ่งเนนการคิดดวย
เหตุผลและการตรวจวัดไดอยางเปนภาวะวิสัยไมเพียงแตทําใหอารมณความรูสึกอยูนอกขอบวงของ
การศึกษาทางวิทยาสตร แตยังทําใหอารมณกลายเปนปญหาและอุปสรรคตอการเขาถึงความจริง ใน

ญาณวิทยาของเดสการตที่สรางปรัชญาสมัยใหมขึ้นดวยการถอดรื้อสิ่งที่เราไมสามารถเชื่อถือไดวาจริง
นั้น อารมณความรูสึกกลายเปนสิ่งแรกที่วิทยาการสมัยใหมปฏิเสธ ยิ่งเมื่อวิทยาศาสตรถูกวางรากฐาน
อยางเขมแข็งภายใตปรัชญาแบบ Logical positivism ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเปนตนมา
อารมณก็ไมมสี ถานะการดํารงอยูทางภววิทยาอีกตอไป
ปรากฏการณที่ชีวิตถูกอธิบายโดยไมมีอารมณเปนสวนประกอบ หรือจะวาใหถูกตองกวาก็คือ
ปรากฏการณที่อารมณไมมที ี่ทางในระบบวิธีคิดแบบวิทยาศาสตรเห็นไดอยางเดนชัดในพัฒนาการของ
วิชาจิตวิทยาตามแนวคิดแบบ Radical behaviorism ซึ่งมีผูนําสําคัญคือ B F Skinner และตอมา
กลายเปนแนวทางสําคัญของวิทยาศาสตรสมัยใหมในการอธิบายพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต ผมจําไดดี
เมื่อครั้งศึกษาวิทยาศาสตรอยูที่คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวิชาชีววิทยามีการสอน
เรื่องพฤติกรรมศาสตรโดยใหเราอธิบายพฤติกรรมการแสดงออกของสัตวตา งๆ เชน พฤติกรรมของ
ฝูงมดที่เดินตอกันเปนแถว พฤติกรรมของนกยูงรําแพน หรือพฤติกรรมของผีเสื้อที่ตอมดอกไม
คําอธิบายที่ถกู ตองในชั้นเรียนนี้จะตองไมใชการอางสิ่งที่เราตรวจวัดไมได เชน ความชอบ ความอยาก
หรือภาวะทางจิต พฤติกรรมถูกอธิบายโดยสารเคมี เชน ฟโรโมน หรือความชื้นและอุณหภูมิ ในชั้น
เรียนนี้เราจะบอกวาผีเสื้อชอบดอกไมหรือนกยูงอยากอวดแววมยุราทีม่ ันภูมิใจก็ไมได ที่สําคัญ
คําอธิบายเหลานีไ้ มไดมีไวสาํ หรับสัตวเทานั้น เพราะพฤติกรรมของคนก็มีกฎเกณฑอยางเดียวกัน
อารมณไมเพียงแตไมมีฐานะของสิ่งที่ควรสนใจศึกษา เพราะมันเปนสภาวะทีไ่ รตัวตนที่จะ
ตรวจวัดไดอยางเปนภาวะวิสัยเทานั้น แตอารมณยังดูจะเปนสิ่งที่เปนอันตรายสําหรับนักวิทยาศาสตร
ดวย เพราะอารมณถูกทําใหมีความหมายเทากับอคติและจะทําใหนักวิทยาศาสตรสูญเสียความเปน
ภาวะวิสัยในการศึกษาคนควา แตนักวิทยาศาสตรจะปราศจากอารมณไดหรือ อยางนอยหากจะคนควา
อะไรใหไดจริงๆ จังๆ นักวิทยาศาสตรก็นา จะมีอารมณอยากที่จะคนควาอยูบาง ผมเคยไดคุยกับนัก
คณิตศาสตรชาวเยอรมันที่ไปทําวิจัยอยูที่สถาบันวิทยาศาสตรชั้นสูงที่เกียวโต ผมถามเขาวานัก
คณิตศาสตรอยางพวกเขาทํางานกันอยางไร วันๆ เอาแตคดิ เลขและคํานวณหรือเปลา เขาบอกวา ทุก
วันที่ตื่นขึ้นในตอนเชา สิ่งแรกที่ตองทํากอนการทํางานคือการสรางอารมณใหเกิดความเสนหาในโจทย
คณิตศาสตรที่ตองการแก เพราะโจทยยากๆ เหลานี้ บอยครั้งตองใชเวลานานๆ ในการแก และที่
สําคัญยิ่งไปกวานั้น ถาไมมีอารมณอยากแกโจทย มันพาลจะคิดอะไรไมออกเอาซะเลย ผมไมทราบวา
นักคณิตศาสตรชั้นสูงคนอื่นๆ จะเปนเหมือนกันหรือเปลา แตถางานมันยากและเรามีอารมณเบื่อ
หนายก็คงทําใหสําเร็จไดยาก
การที่อารมณถูกมองวาเปนอัตวิสัยและทําใหการวิจัยมีอคติไดนั้นทําใหนักวิจัยทาง
วิทยาศาสตรเขาไปเกี่ยวของกับอะไรตางๆ ในการทดลองโดยตองไมใหอารมณเขามารบกวน การวิจัย
ที่ปลูกหูของมนุษยไวบนแผนหลังของหนูทดลองก็เปนสิ่งที่ทําไดโดยไมตองรูสึกอะไร ผมทราบจาก
การประชุมจิตวิวัฒนเชนกันวา การทดลองวิทยาศาสตรเพื่อเพาะเลี้ยงกุงกุลาดํานั้น แมพันธุกุงซึ่งตอง
ไปจับเอามาจากทะเลในธรรมชาตินั้นจะตองถูกตัดลูกนัยนตาออก และเอาลูกนัยนตาของมันมาบดให
แหลกละเอียดแลวฉีดกลับเขาไปในรางกายของมันเอง เพราะลูกนัยนตาของแมกุงจะมีฮอรโมนทาง

เพศที่กระตุนการออกไข แมกุงหนึ่งตัวจะถูกตัดลูกนัยนตาทีละขาง จึงตั้งทองและวางไขไดสองครัง้ ก็จะ
ตาบอดทั้งสองขาง เมื่อตาบอดและไมมีลูกนัยนตาใหใชไดก็หมดประโยชน ผมไมทราบวาการที่
นักวิจัยทําการตัดลูกนัยนตากุงออกไดโดยไมตองรูสึกอะไรจะทําใหนักวิจัยสามารถทําอะไรอยางอืน่ ๆ
ไดโดยไมตองรูสึกอะไรไปดวยหรือไม แตอยางนอยเราก็คงจะเห็นไดวา การที่นักวิทยาศาสตรถูกทําให
ไมตองรูสึกกับสิ่งที่ทํานี้ก็อาจไมตางไปจากที่พอแมชาวปกาเกอะญอกันเด็กๆ ออกไมใหมาแสดง
ความรูสึกรักหรือสงสารหมูที่กําลังถูกฆา อารมณถูกจัดการใหมีที่ทางของมันได ในแวดวงทาง
วิทยาศาสตรนนั้ อารมณถูกเก็บเงียบไวไดดวยการทําใหนักวิทยาศาสตรไมคดิ อะไรมากไปกวาการกม
หนากมตาทําตามเทคนิควิธกี ารเพื่อใหไดผลลัพธบางประการโดยไมตองคิดอะไรมาก
วิทยาศาสตรวาดวยเรื่องอารมณ Science of Emotion
ราว 160 ปกอน ใน ค.ศ. 1848 คนงานกอสรางทางรถไฟในนิวอิงคแลนดกําลังขยายทาง
รถไฟในรัฐเวอรมอนตทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา ฟนี่ส เกจ เปนคนงานที่รับผิดชอบ
ดานการระเบิดหินที่ขวางทางตามแนวที่จะวางรางรถไฟ ในการระเบิดหินโดยเฉพาะภูเขาหินขนาด
ใหญ ฟนี่ส เกจจะตองขุดหินเปนโพรงลึกเพื่อนําดินระเบิดเขาไปใสไวในโพรงแลวอัดทับดวยทรายให
แนน เมื่อทุกคนหลบอยูในระยะที่ปลอดภัยจึงใชสายชนวนจุดระเบิด ฟนี่ส เกจเปนคนงานที่ทํางานนี้
ไดดีที่สุดและไววางใจไดมากที่สุดคนหนึ่งของบริษัท
บายสี่โมงครึ่งของวันหนึ่งในฤดูรอน ฟนี่ส เกจขุดโพรงหินดวยชะแลงเหล็กของเขาที่เขาสั่งทํา
ขึ้นเปนพิเศษ หลังจากเอาดินระเบิดใสใวจนเต็ม เขาบอกใหลูกนองที่ชวยงานอยูใหเอาดินทรายมาใส
ทับปดปากหลุม หลังจากหันไปคุยกับเพื่อนรวมงานเพียงไมกี่นาที ฟนสี่  เกจก็ใชเหล็กชะแลงอัดลงใน
หลุมเพื่อกระแทกทรายใหแนน เพราะเขาคิดวาลูกนองไดเอาทรายใสทับปดปากหลุมแลว แตปรากฏ
วาในหลุมไมมที รายสักเม็ดเดียว เหล็กชะแลงของฟนี่ส กระแทกผานดินระเบิดไปปะทะกับหินในหลุม
เกิดเปนประกายไฟจุดดินระเบิดที่อดั แนนอยูในหลุมระเบิดสนั่นหวั่นไหวใสที่ใบหนาของฟนี่ส เกจ
เต็มแรง
ที่รายแรงยิ่งกวาแรงระเบิดก็คือ เหล็กชะแลงที่เขาถืออยู มันโดนแรงระเบิดและพุงออกจาก
หลุมดินระเบิด กระแทกเขาที่โหนกแกมดานซาย พุงทะลุผานกะโหลกศีรษะของฟนี่ส เกจไปออกที่
ตรงกลางศีรษะเหนือหนาผาก ทอนชะแลงเหล็กที่เปนเหมือนกระสุนขนาดใหญ ทะลวงทะลุศีรษะ
ของฟนี่ส เกจ ลอยไปตกบนพื้นหางออกไปเกือบสามสิบเมตร รางของฟนี่ส เกจ กระเด็นลอยไปตกลง
พื้น ไมตาย ไมสลบ และรูสกึ ตัวดี ฟนี่ส เกจยังตะลึงงันกับเหตุการณที่เพิ่งเกิด แตที่ตะลึงยิ่งไปกวา
ตัวฟนี่ส เกจเองก็คือ คนงานในเหตุการณที่คิดวาฟนี่ส เกจนาจะเสียชีวิตทันที แตเขากลับมีเพียง
อาการกระตุกที่แขนขาเล็กนอยและรูสึกตัวดี แถมพูดคุยไดเหมือนคนปกติ ฟนี่ส เกจถูกหามใสรถมา
สงไปรักษาพยาบาลที่โรงแรมที่หางออกไปไมกี่สิบเมตร ยิ่งไปกวานั้น แมจะมีรูเปดที่ศีรษะและ
บาดแผลเหวอะหวะของสมอง ฟนี่ส เกจเดินลงจากรถมาดวยตัวเอง

แพทยที่มาใหการรักษาถึงกับอึ้งกับบาดแผลและทึ่งกับการรูสึกตัวเปนปกติของฟนสี่  เกจ เขา
เขียนไวในบันทึกการแพทยวา ฟนี่ส เกจมีบาดแผลจากวัตถุที่พุงทะลุโหนกแกมไปออกที่เหนือ
หนาผากกลางศีรษะ เปนบาดแผลขนาดใหญที่เห็นเนื้อสมองเตนตุบ ๆ อยูขางใน แตฟนี่ส เกจก็
รูสึกตัวดี ตอบคําถาม และเลาเหตุการณที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจน ฟนี่ส เกจพักรักษาตัวอยูเพียงสอง
เดือนก็หายอยางอัศจรรย โดยไมมีการติดเชื้อรุนแรง แตที่ประหลาดและนาฉงนสนเทหมากกวา
อุบัติเหตุ อาการและการหายปวยของฟนี่ส เกจก็คือ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฟนี่ส เกจหลัง
อุบัติเหตุครั้งนั้น เปนความเปลี่ยนแปลงที่ทําใหนักวิทยาศาสตรตอ งหันมาเขาใจความสัมพันธระหวาง
เหตุผล สมองกับอารมณกันใหม
เพราะหลังฟนตัวจากอุบัติเหตุ แมฟน ี่ส เกจจะไมปรากฏมีอาการผิดปกติของรางกาย ไมมี
อาการแขนขาออนแรงหรือเปนอัมพาต ไมมีอาการลิ้นแข็ง ไมมีอาการเดินผิดปกติหรือมือไมสนั่ ไมมี
ความผิดปกติของการพูดหรือการใชภาษา ซึ่งเปนอาการที่รูกันวามักพบในผูที่มีความผิดปกติของ
สมอง แต ฟนสี่  เกจกลับไมใชฟนี่ส เกจคนเดิม สิ่งที่เปลี่ยนไปอยางหนามือเปนหลังมือของเขา คือ
อารมณที่กาวราวรุนแรง มุทะลุดุดนั และหยาบคาย จากฟนี่ส เกจที่เปนผูรับผิดชอบตอการงาน
ตัดสินใจในการทํางานดวยเหตุผล และมีความยับยั้งชั่งใจ กลายมาเปนฟนี่ส เกจทีม่ ีแตความหุนหัน
พลันแลนและอารมณที่รุนแรง ฟนี่ส เกจตองออกจากงานไปรับจางเปนคนเลี้ยงมา จากนัน้ ไปรวม
แสดงในคณะละครสัตวที่โชวของแปลก ซึ่งเขาจะถือทอนเหล็กที่มันเคยเสียบทะลุหัวของเขาไปเดินโชว
ใหคนเห็นตัวจริงเปนๆ ของคนที่ผูชมเคยอานจากขาวอุบัติเหตุ แตเขาทํางานนี้อยูไ ดไมนานก็ออก
เดินทางไปเผชิญโชคในอเมริกาใต และกลับมาอยูกับแมและนองสาวที่ซาน ฟรานซิสโก และเสียชีวิต
เงียบๆ ที่นั่น3
เรื่องราวของฟนี่ส เกจเปนเพียงตัวอยางหนึ่งในหลายๆ กรณีศึกษาทีน่ กั วิทยาศาสตรดาน
ประสาทวิทยาใชศึกษาทําความเขาใจเรื่องจิตใจ อารมณ และชีวิตทางสังคมของมนุษย อาจกลาวไดวา
ในระยะเกือบสองรอยปที่ผานมา วิทยาศาสตรมีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับอารมณนอยกวาเรื่องอื่นๆ
และเมื่อวิทยาศาสตรมาศึกษาเกี่ยวกับอารมณความรูสึก วิทยาศาสตรก็จะใหความสําคัญกับอารมณ
รุนแรงและเปนอารมณรายเชน ความกาวราว มากกวาเรื่องอารมณที่ละเอียดออน เชน เรื่องของความ
เมตตากรุณาหรือความเอื้ออาทร (Davidson and Harrington 2002) ในทางการแพทยเรามี
หลักฐานงานวิจัยที่ศึกษาผลรายของอารมณโกรธ ความกาวราวและการซึมเศราวามีผลเสียตอสุขภาพ
มากกวาเรื่องผลตอสุขภาพของอารมณเชิงบวก เชน ความรัก ความอบอุนและความสุข (Goleman
1997)

ในชวงทศวรรษหลังนี้เองที่นักวิทยาศาสตรหันมาใหความสนใจอยางจริงจังเกี่ยวกับเรื่องของ
จิต วิญญาณ และอารมณ พรอมๆ กับความสนใจเรื่องจิต นักวิทยาศาสตรก็ไดหันมาเรียนรูจาก
ปรัชญาและศาสนาของตะวันออกโดยเฉพาะพุทธศาสนา ในป ค.ศ. 1995 นักวิทยาศาสตรชั้นนํากับ
นักปรัชญาจากมหาวิทยาลัยตางๆ ไดจดั เวทีเสวนากับองคทะไลลามะขึ้น เปนการพูดคุยในเรื่อง
อารมณ ความเมตตากรุณาและจริยธรรมจากมุมมองของวิทยาศาสตร ยิ่งไปกวานัน้ นักวิทยาศาสตร

มักมองแบบแยกสวน คือใหความสําคัญกับการหาสารเคมีในสมองหรือแยกสมองออกเปนสวนๆ และ
หาดูวาสวนของสมองสวนไหนทําหนาที่อะไรเปนสําคัญ ซึ่งก็ทําใหเราไดความรูใหมมากมายอยางที่ไม
เคยมีมากอน อยางเชนในกรณีของฟนี่ส เกจ ปจจุบันเราก็เขาใจไดอยางชัดเจนวา สมองสวนหนา
ดานซายของฟนี่ส เกจซึ่งถูกชะแลงเหล็กทะลวงผานนั้น เปนสวนของสมองที่มีความสําคัญดานอารมณ
ผูปวยที่มีเนื้องอกหรือประสบอุบตั ิเหตุทาํ ลายสมองสวนนี้จึงมักมีอารมณแปรปรวน ไมสามารถ
ควบคุมอารมณได หรือในบางกรณีไมมอี ารมณและความรูสึกบางอยางเชน ความอาย ความรูสกึ ผิด
และความภาคภูมิใจ ซึ่งมีผลอยางใหญหลวงตอการมีชีวิตในสังคม
แตถาเราคิดอยางนี้ก็อาจสุมเสี่ยงตอการลดทอนอารมณและชีวิตทางสังคมใหเหลือแคเพียง
ปฏิกิริยาทางชีวเคมีและโครงสรางของระบบประสาทในสมองเทานั้น การกลาวเชนนี้อาจไมถูกตอง
ทั้งหมด เพราะมีการคนพบที่นาสนใจมากอีกหลายประการที่แสดงใหเห็นกลับกันวา โครงสรางระบบ
ประสาทในสมองของเราเปนผลจากการใชความรูสึกนึกคิดบอยๆ ดวย มีงานวิจัยพบวาในหมู
คนขับรถแท็กซี่ที่ตองใชจินตนาการเรื่องทิศทางและวาดภาพแผนที่การเดินทางบอย สมองสวนที่
เรียกวา ฮิปโปแคมปส (Hippocampus) ซึ่งเปนสวนที่สรางจินตภาพเกี่ยวกับความสัมพันธของพื้นที่
จะมีขนาดใหญกวามากกวาคนในอาชีพอืน่ ๆ ซึ่งหมายความวาการปฏิบัตภิ าวนา หรือการหมั่นฝกฝน
หมั่นใชังานจะทําใหสมองสวนที่เกี่ยวของมีขนาดทีใ่ หญขนึ้ ก็ได
นอกจากนั้น สมองที่ผิดปกติยังสามารถเยียวยาไดจากสังคมและสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมอีก
ดวย ในผูปวยที่สมองสองซีกถูกตัดแยกออกจากกัน ซึ่งทําใหกลายเปนคนที่มีความรูสึกนึกคิดเหมือน
เปนสองคน สองความรับรูและสองความคิด มีชีวิตและการแสดงออกเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยูกับวา
สมองซีกไหนมีอํานาจมากกวา เมื่อมีชีวิตอยูตอไประยะหนึ่ง ความแปลกแยกของการมีสองความรูสึก
นึกคิดก็จะถูกสังคมและวัฒนธรรมหลอมใหเปนหนึ่งเดียวกันขึ้นใหมได ทั้งที่เนื้อสมองทั้งสองซีกยัง
ถูกตัดแยกขาดจากกันอยู อาจเห็นไดไมยากวา สมอง อารมณและสังคมนั้นเกี่ยวของเปนเหตุปจจัยตอ
กันอยางซับซอนเกินกวาที่จะคิดวาสิ่งใดสิง่ หนึ่งกําหนดสิ่งอื่นที่เหลืออยางเบ็ดเสร็จได
นอกจากอารมณ สังคมและสมองจะแยกออกจากกันไดยากแลว นักวิทยาศาสตรและ
นักจิตวิทยาจํานวนหนึ่งยังเห็นวาอารมณและเหตุผลเปนสิ่งที่แยกไมออกจากกัน (Damasio 1994)
ในหนังสือชื่อ ความผิดพลาดของเดสการต (Descartes’ Error) นั้น ดามาสิโอ ศาสตราจารยดาน
ประสาทวิทยาไดเสนอแนวคิดวา การตัดสินใจตางๆ ของมนุษยที่ถือวาเปนไปดวยเหตุดวยผลนั้นเปน
สิ่งที่เปนไปไมไดหากไมมีสวนของอารมณและความรูสึกมาประกอบ เหตุผลกับอารมณเปนวงจรควบ
ขนานกันและแยกขาดจากกันไมไดเลย สําหรับมนุษยศาสตรแลว ทัศนะดังกลาวไมไดมีความหมาย
อะไรมากนัก แตสําหรับนักวิทยาศาสตรแลวมันมีนัยยะสําคัญตอทัศนะของวิทยาศาสตรที่มีตออารมณ
ไมนอย
อารมณกลายเปนที่สนใจของนักวิทยาศาสตรพรอมๆ กับความตื่นตัวในการศึกษาเรื่องจิต
และจิตสํานึก (Mind and consciousness) และถึงแมเนื้อหาและวิธีการศึกษาจะมีอยูหลากหลาย
กระบวนทัศนหลักก็ยังเปนการพยายามแสวงหาคําอธิบายอารมณดวยการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีเปน

สําคัญ ไมวา จะเปนการพยายามระบุตาํ แหนงตางๆ ของสมองที่ทําหนาที่ทางอารมณหรือการหา
สารเคมีในสมอง (Neurotransmitter) ตางๆ ที่รับผิดชอบตอการเกิดขึ้นของอารมณและความรูส ึก
ตางๆ ของมนุษย ซึ่งเปนการพยายามที่จะหาที่มาของอารมณวามีรากฐานมาจากสิ่งทีต่ รวจวัดไดอยาง
เปนภาวะวิสัยเปนสําคัญ โดยไมไดใหความสนใจมากนักกับการศึกษาเรียนรูอารมณผานวิธีวิทยาอยาง
อื่น
อารมณกับการแพทยแบบวิทยาศาสตร Emotion and Modern Scientific Medicine
การแพทยสมัยใหมเปนศาสตรที่มีฐานคิดอยางมั่นคงในกระบวนทัศนแบบแยกสวนและกลไก
การทําความเขาใจโรคและการจัดการกับความเจ็บปวยจึงเนนการตรวจรักษาในสิ่งที่ตรวจวัดไดอยาง
เปนภาวะวิสัย ผมเคยไดฟงเรื่องราวของทันตแพทยในโรงพยาบาลแหงหนึ่งที่ใหผูปว ยทุกคนบอก
อาการปวดดวยวิธีเดียวกันเปนมาตรฐาน คือใหพูดเปนตัวเลข หมอฟนคนนี้กําหนดใหอาการปวดสุด
ขีดถึงขั้นทนไมไดวา เปนระดับ 10 ไมปวดเลยคือ 0 คนไขที่มาตรวจไมตองพูดบรรยายอะไรเลย และก็
ไมตองรองอูยๆ ดวย แตใหพูดคําเดียวคือหมายเลขที่บอกระดับความปวด แตละคนเมื่อเดินเขามาใน
หองเพื่อใหทันตแพทยคนนี้ตรวจจะพูดเพียงแคหมายเลข เชน 8 หรือ 3 แลวก็เดินไปนั่งอาปากให
หมอฟนทําการรักษา
การใชตัวเลขแทนความรูสกึ เปนวิธีการทีถ่ ูกใชในการวิจัยทางการแพทยอยางแพรหลาย
ตัวเลขความเจ็บปวดที่เรียกวา Pain score เปนวิธีการเทียบความรุนแรงของอาการปวดจากศูนยถึง
สิบ ตัวแทนของความเจ็บทีเ่ ปนตัวเลขเปนตัวอยางของการพยายามทําสิ่งที่เปนความรูสึกใหเปนตัวเลข
ซึ่งก็อาจใชไดกับอารมณดวย เชน กลัวสุดขีด รักสุดหัวใจ เศราสุดแสน ก็อาจแทนไดดวยเลข 10 แต
ตัวเลขเชิงปริมาณอาจเปนการยากที่จะทดแทนอารมณความรูสึกซึ่งมีมิติเชิงคุณภาพ การสื่อใหเขาใจ
ความรูสึกจึงมักตองอาศัยการบรรยายดวยคุณศัพทที่ผูฟง จะเขาใจไดระดับหนึ่งหรือดวยเรื่องเลาที่
กระตุนใหเกิดอารมณที่ใกลเคียงกัน แตในวงการแพทยนั้น น้ําหนักของขอมูลทางการแพทยจะอยูที่
ขอมูลที่เปนขอเท็จจริง (Fact) มากกวาเรื่องเลา (Story) แพทยจึงมักซักประวัติหาขอเท็จจริงสําหรับ
การจายยามากกวาที่จะนั่งฟงคนไขเลาเรื่องเพื่อการเยียวยา
จะวาไปแลวการที่แพทยซักประวัติผูปวยโดยใหความสนใจเฉพาะขอเท็จจริงเชน ปวยมากี่วัน
ปวดทองบริเวณไหน ปสสาวะสีอะไร ปวดศีรษะดวยหรือเปลา และถาปวด ปวดอยางไร ปวดแปรบๆ
ปวดตึบ๊ ๆ หรือปวดจีด๊ ๆ (ไมใชปวดปานประหนึ่งเปลวไฟบรรลัยกัลปเผาไหมอยูในกะโหลกศีรษะ)
แตไมใสใจกับเรื่องราวที่ผูปวยเลา (เชน ลูกสาวไปทํางานตางประเทศ ถูกโกงคาจัดหางานทําใหเปน
หนี้สิน) นี้เปนวิธีการจัดการไมใหอารมณเขามาปวนเปยนอยูในกระบวนการรักษาทางการแพทยอยาง
หนึ่ง เพราะเรื่องราวที่บอกเลาอยางดีจะทําใหเกิดอารมณความรูสึก ซึง่ ทางการแพทยเกรงวาจะทําให
การตัดสินใจทางคลินิกไมเปนไปอยางเปนกลาง
การที่แพทยตอ งทํางานอยูกับชีวิตของผูคนและตองตัดสินใจโดยไมเอาอารมณความรูสึกมา
ปะปนนั้น ดานหนึ่งก็มีเหตุผล เพราะหากหมอมีอารมณความรูสึกที่ไมดีกบั คนไข และเอาความรูสึก

นึกคิดนั้นมาปนกับวิจารณญาณในการรักษา ก็อาจทําเรื่องเลวรายใหเกิดขึ้นไดงายๆ แตในอีกดาน
หนึ่ง การตัดอารมณความรูส ึกออกจากการรักษาพยาบาลก็อาจทําใหแพทยกลายเปนหุนยนตที่ไมรูสึก
รูสมกับความทุกขยากหรือความเจ็บปวดของคนไข แตแพทยก็ไมใชหุนยนต และบางครั้งอารมณ
ความรูสึกก็เปนเรื่องที่บังคับไมไดเสมอไป ริชารด เซลเซอร (Richard Selzer) ศัลยแพทยนักเขียนได
กลาวถึงอารมณความรูสึกของแพทยไวในหนังสือที่เขาเขียนเลาเรื่องราวสะทอนความเปนมนุษยของ
แพทยชื่อ Letters to a Young Doctor (Selzer 1996) เขากลาวถึงการที่ศัลยแพทยตองทํางานกับ
รางอันเปลือยเปลาของอิสตรี ในฐานะมนุษยธรรมดาๆ ไววา
“…to gaze upon the beautiful unclothed body is a spur to the lustful
imagination. ... To deny the existence of these urges is to deny your humanity. To
fail to suppress these urges is to accept a condition of bestiality.”

แต ริชารด เซลเซอรก็ไมไดเปนแพทยธรรมดา เขาเปนนักเขียนมีฝมือ การเปนนักเขียนคงมี
สวนชวยใหเขาครุนคิดและตรึกตรองเรื่องราวไดลุมลึกและออนไหวกับสิ่งที่แพทยทั่วไปอาจไมรสู ึก
เพราะกระบวนการฝกคนใหเปนแพทยนนั้ มีสวนทําใหความละเอียดออนตอมิติของความเปนมนุษย
ระเหิดหายไป เหมือนในภาพยนตรเรื่อง Patch Adams ที่คณบดีโรงเรียนแพทยประกาศภารกิจที่
ยิ่งใหญตอหนานักศึกษาแพทยที่เพิ่งรับเขาใหมวา “งานของเราคือ ฝกพวกคุณอยางหนัก เอาความ
เปนมนุษยออกจากตัวคุณ เพื่อใหคุณเปนดีกวานัน้ เราจะทําใหคณ
ุ เปนแพทย” ในความเปนจริง
สถาบันการศึกษาดานการแพทยคงไมมีใครประกาศวาจะลบลางความเปนมนุษยออกอยางนี้ เพราะ
เอาเขาจริงๆ ผมคิดวาสถาบันการศึกษาตางๆ อาจไมตระหนักเสียดวยซ้ําวา สิ่งทีน่ ักศึกษาแพทย
สูญเสียไปนัน้ คือ ความเปนมนุษย
แตมิติทางอารมณที่สูญหายไปจากการแพทยนั้น ไมไดทาํ ใหผูปวยถูกกระทําราวกับไมมี
อารมณความรูสึกเทานั้น วิธีคิดดังกลาวยังไดพรากชีวิตในทางอารมณ (Emotional life) ไปจากการ
เปนแพทยดวย ความพยายามในระยะหลังของการฟนฟูความเปนมนุษยในแวดวงการแพทย เชนการ
มีแผนงานดาน Medical Humanities และโครงการ Arts and Humanities in Medicine ใน
มหาวิทยาลัยแพทยตางๆ รวมทั้งการเกิดขึ้นของวารสาร Medical Humanities ในตะวันตกนัน้ ไดทํา
ใหมีการทบทวนการเรียนรูเกี่ยวกับอารมณและความเปนมนุษยในแวดวงแพทยศาสตรศึกษามากขึ้น
และการเรียนรูทางอารมณในหลักสูตรมนุษยศาสตรการแพทยหลายแหงอาศัยการเรียนรูทั้งในดาน
สุนทรียภาพ กวี มานุษยวิทยา ประวัตศิ าสตรและการเขียนเรื่องเลาเปนเครื่องมือ
ตัวอยางเชน คณะแพทยศาสตรที่มหาวิทยาลัยเยล มีโปรแกรมที่เรียกวา Medical
Humanity Program ซึ่งเอาแพทยประจําบานไปทําเวิรคช็อปกับกวีและนักเขียน ฝกใหอานบทกวีและ
เขียนเรื่องสั้น เมื่อติดตามเรสซิเดนทกลุมนี้ไปหลังการทําเวิรคช็อปก็พบการเปลี่ยนแปลงที่นาสนใจ ๓
ขอ ขอแรก เกิดการระมัดระวังในการใชภาษาเมื่อมีการสือ่ สารพูดคุยกับผูปวย เพราะเมื่อเรียนเรื่อง
ภาษาในบทกวีหรือเขียนเรื่องสั้นจะไดเรียนรูวาภาษามีหลายแงมุม เขาใจไปไดตา งๆ กัน และมักเขาใจ
ผิดกันไดงาย ขอที่สอง จะเกิดความละเอียดออนในแงที่รูจักคิดและรูสึกแทนคนอืน่ ได เพราะการ

เขียนทําใหตองเขาไปรูสึกแทนผูอื่น ขอทีส่ าม เกิดสิ่งที่เรียกวา การไตรตรองครุนคิดกับชีวิตของตัวเอง
(Deep Reflection) มากขึ้น ปจจุบันมีโปรแกรมมนุษยศาสตรการแพทยลักษณะนี้ในมหาวิทยาลัย
ตางประเทศหลายแหง
เรื่องเลาสงทาย
กอนจะจบบทความนี้ จะขอนําเอาเรื่องเลาบทหนึ่งในหนังสือ Letters to a Young Doctor
โดยริชารด เซลเซอร ที่พูดถึงไปแลวมาใหอาน เปนบททีช่ ื่อ Imelda ซึ่งมักใชอานกันในการเรียนการ
สอนมนุษยศาสตรการแพทยในคณะแพทยศาสตรตางประเทศ สํานวนการแปลและเรียบเรียงเกือบ
ทั้งหมดเปนของนายแพทยสกล สิงหะแหงคณะแพทยศาสตรสงขลานครินทร ผูเขียน (คือ นายแพทย
ริชารด เซลเซอร) เขียนเรื่องนี้เพื่อรําลึกถึงศาสตาจารยศัลยแพทยทานหนึ่ง ซึ่งเปนอาจารยของผูเขียน
เมื่อครั้งยังเปนนักเรียนแพทยอยูที่ Albany Medical College เพราะไดขาววาอาจารยทานนีไ้ ด
เสียชีวิตลง ศัลยแพทยทานนี้คือ Huge Franciscus
Imelda โดย Richard Selzer

หมอฟรานซิสซัสเปนตนแบบของศัลยแพทยในความรูสกึ ของเราๆ สูงใหญ ดุดนั แข็งแรง
และคมกริบในการเคลื่อนไหว รวมทั้งความพิถีพิถันในการแตงเนื้อแตงตัวดวย ทุกวันจะใสเสื้อกาวน
ยาวสีขาว ลงแปงแข็งโปก หนังสือประเภทเดียวที่ดูเหมือนหมอฟรานซิสซัสจะอานก็คือ หนังสือกาย
วิภาคของมนุษยนั้นเอง สายตาของหมอฟรานซิสซัสจะเหมือนใน Motto ของศัลยแพทย (Eagle's
eye, Lion's heart, and Lady's hand ตาแหลมคมประดุจนกอินทรี หัวใจเข็มแข็งเด็ดขาดประดุจ
ราชสีห มือเคลื่อนไหวออนโยนละเอียดออนดั่งกุลสตรี) หมอฟรานซิสซัสดูแลพิจารณาแผลทุกแผล
อยางละเอียดถี่ถวนที่สุด สามารถแยกแยะจําแนกมองเห็นการเริ่มหายของแผลไดกอนใครเพื่อน
รวมทั้งรองรอยที่แสดงวาแผลอาจจะเริ่มมีปญหาไดกอนใครๆ หมอฟรานซิสซัสบางทีจึงเสมือนโหรา
พยากรณนั่นทีเดียว ผูรูวาอะไรกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
ตอนนัน้ ผูเขียนเปนนักศึกษาแพทยปสาม เดินตามหมอฟรานซิสซัสดูคนไขหลังผาตัด ก็มาถึง
ผูปวยรายหนึ่ง มีแผลขนาดใหญที่ตนขาขางหนึ่ง ใหญมากจนไมสามารถจะดึงขอบแผลมาเย็บเขาหา
กันได หมอฟรานซิสซัสจึงตองใชเทคนิค Cross-leg flap graft คือ ฝานชิ้นเนื้อจากตนขาซาย โดยยัง
เหลือโคนที่จะมีเลือดมาเลี้ยงอยู เหวี่ยงสวนของชิ้นเนื้อจากขาซายนี้ไปแปะปดแผลทีข่ าขวา และทํา
แผลไปเรื่อยๆ จนกวาแผลจะเล็กลงพอจะปดได ระหวางนี้ก็ตองคอยดูไมใหชิ้นเนื้อ flap ที่ยกมาปดนี้
เนาเสียไปกอน
หมอฟรานซิสซัสเดินมาเมียงมองดูแผล ลองใชนิ้วกดๆ ที่บริเวณโคนชิน้ เนื้อจากขาซาย สีน้ํา
เงินซีดๆ บนชิน้ เนื้อนี้ก็ซดี ลง พอปลอยนิว้ ก็เห็นสีคอยๆ แผกระจายมาบนชิน้ เนื้ออีกครั้งหนึ่ง
“เลือดหลอเลี้ยงดี” หมอฟรานซิสซัสประกาศ “แผลนี้จะดีขึ้นในไมชา อีกไมกี่อาทิตยก็จะ
สามารถตัดโคนชิ้นเนื้อนี้ออกจากตนกําเนิดที่ขาซาย และลงมือตกแตงแผลขาขวาใหเสร็จเรียบรอยได”

พูดเสร็จหมอฟรานซิสซัสก็ขยับตัวจะเดินตอไปยังเตียงอื่น ทันใดนัน้ เองคนไขคนนี้ก็ยื่นมือควับควา
แขนหมอฟรานซิสซัสเอาไว แลวก็เริ่มพูดภาษาเสปนออกมาเร็วจี๋ พลางชี้ไปที่ขาหนีบและสะโพกของ
ตนเอง หมอฟรานซิสซัสถอยออกมาสองกาวจนพนมือ เขาไมชอบถูกสัมผัสโดยมือคนไข
“ใครรูภาษาเสปนบางนี่ ผมฟงไมรูเรื่องเลย” หมอฟรานซิสซัสถาม
ผูเขียนซึ่งเปนนักเรียนแพทยตอบ “เขาบอกวาเฝอกที่ใสตรงสะโพกนัน้ ขอบมันกดจนเจ็บ
มากบริเวณสะโพกทุกครั้งเวลาขยับตัวครับ”
โดยไมพูดพลามทําเพลงอะไร ไดยินแคนนั้ หมอฟรานซิสซัสก็หันไปควากรรไกรตัดเฝอก
ออกมาจากรถทําแผล ลงมือเล็มขอบเฝอกออกทันที
“Gracias, gracias” (ขอบคุณครับ ขอบคุณ) คนไขยิ้ม ระล่ําระลักออกมาแกหมอฟรานซิส
ซัส แตตอนนัน้ หมอฟรานซิสซัสก็ไดเดินออกไปหาคนไขรายตอไปเสียแลว นี่เปนลักษณะหนึ่ง ที่
หมอฟรานซิสซัสดูเหมือนจะเปนคนแหงแลง ปราศจากน้ําจิตน้าํ ใจ ถึงแมจะดูเปนหมอมืออาชีพ
ผูทรงคุณวุฒิอยางยิ่งก็ตาม
หลังจากราวนวอรดเสร็จ ผูเขียนกําลังเดินกลับหอพัก ก็ไดยินเสียงหมอฟรานซิสซัสเรียกมา
จากดานหลัง
“เธอพูดเสปนไดหรือ”
“ผมเคยอยูที่เสปนมาสองปครับ”
“ฉันกําลังนําทีมผาตัดไปฮอนดูรัสอาทิตยหนาเพื่อไปชวยผาตัดคนพื้นเมืองที่นั้น ปกติฉันออก
พื้นที่แบบนี้เปนเวลา 3 อาทิตยทุกๆ ปทตี่ า งๆ กัน มาปนี้เราจะไปฮอนดูรัสกัน ถาเธอสนใจ ฉันจะจัด
เวลาใหเธอวางพอและมากับทีมฉันในฐานะลาม ฉันจะสอนเธอใชกลองถายรูปในงานคลินิกดวย เธอ
จะเห็นวาคุมคาที่จะไปดวย”
ทามกลางความอิจฉาของเพื่อนๆ ผูเขียนก็ตกลงใจไปกับทีมหมอฟรานซิสซัสทันที
ฮอนดูรัสเปนประเทศยากจน อากาศรอนมาก พอทีมแพทยไปถึงก็เห็นคิวของคนไขจํานวน
มากนั่งๆ นอนๆ ยืนๆ อยูในเพิงรอคอย ชาวบานสวนใหญเปนชาวเสปนเลือดผสมชาวพื้นเมือง
อินเดียน สําหรับผูเขียนแลวหนาตาของคนไขดูเหมือนกันหมดเลย หนาที่ของผูเขียนคือถายรูปคนไข
กอนและภายหลังการผาตัด ทุกวันผูเขียนจะเปนคนเรียกคนไขที่นั่งรอไปพบหมอฟรานซิสซัส หมอก็
จะตรวจและพูดบันทึกผลการตรวจใสเทป “แผลมะเร็ง basal cell carcinoma ของขอบตาขวา 6x8
เซนติเมตร ลุกลามเขาตาขวา กินขอบลางของเบาตา แผนการผาตัด: ตัดเนื้อมะเร็งออก ควักลูกตา
ปดแผลดวย graft ผิวหนังและกระดูก” เสร็จแลววันรุงขึ้นก็จะเปนวันผาตัดตามแผนการที่ไดวางไว
วันหนึ่งมีเด็กผูหญิงอินเดียน อายุประมาณ 14 ป มากับแมของเธอ เด็กผูหญิงสวมใสชุด
ของแมของเธอหลวมรุมรามจนดูเหมือนจะเลื่อนหลุดมาเมื่อไรก็ได ตลอดเวลาเด็กหญิงจะถือผาสี
ชมพูสกปรกดําปกลิ่นเหม็นกดแนนไวทบี่ ริเวณปากของเธอราวกับกดความเจ็บปวดเอาไว ผูเขียน

ทราบโดยทันทีวาสิง่ ทีพ่ าเธอมาทีมแพทย ตองอยูภายใตผาสกปรกผืนนี้นั่นเอง เคสนี้เดินเขามา
หาหมอฟรานซิสซัสเปนคนสุดทายของวันนี้
“อิเมลดา วัลเดซ (Imelda Valdez)” ผูเขียนเรียกชื่อเธอ ทั้งแมลูกก็เดินเขาไปในหองตรวจ
่ รับ”
“นั่งตรงโตะตรวจนั่นจะ” ผูเขียนสงภาษาบอกเด็กหญิงอิเมลดา “คุณแมยืนขางๆ นีค
แลวก็เริ่มอานประวัติจาก chart: “เด็กหญิง 14 ป มีปากแหวง เพดานโหว (cleft lip and cleft
palate) ซีกซายตลอดแถบ ไมมีโรคอื่นๆ ผลแลปและเอกซเรยปอดปกติครับ”
“บอกเธอเอาผานัน
่ ออกไปซิ” หมอฟรานซิสซัสพูด พอผูเขียนถายทอด อิเมลดาก็หดตัวถอย
ไป มือกดผาแนนกวาเดิม
“เอานา มาถึงนี่แลว” หมอฟรานซิสซัสหงุดหงิด “บอกเธอวาฉันตองเห็นกอน ถึงจะรูวาจะทํา
ยังไง ถาเธอไมยอมก็กลับไปไมตองผาตัด”
ผูเขียนสงภาษากับอิเมลดา “ขอผาใหหมอเถอะจะ” แตอิเมลดาไมยอม เธอไมสามารถทําใจ
เอาผาออกได ตอนนัน้ เองหมอฟรานซิสซัสเอื้อมมือมาอยางรวดเร็ว กระตุกผาอยางแรงจนหลุด
ออกมา อิเมลดาเหมือนกับจะโผตามแรงและขยับตัวกลับเหมือนจะซอนหนา แตในที่สุดก็คอยยอม
และอยูนิ่งจํานน
เปนแผลปากแหวงเพดานโผลที่นาเกลียดอยูกลางใบหนาของเธอ... ริมฝปากบนขาด
หายไปจนถึงจมูก เห็นฟนบนเกาะบนเหงือกโผลจากรูปาก สายตาเต็มไปดวยความละอาย และ
หวาดกลัว
“บอกเธอใหอาปากซิ”
“อืม.... เพดานบนดวย หมดเลย” หมอฟรานซิสซัสอึ้งไปพักนึง และในที่สุดก็พด
ู ออกมา
“หนูชื่ออะไรนะ?”
“อิเมลดาคะ” เสียงอูอี้กระซิบแผวออกมาจากปาก ปนเสียงฟองน้ําลายและเสียงหวีดเบาๆ
“วันพรุงนี้ ฉันจะซอมปากหนูให”
ดูราวกับวาหมอฟรานซิสซัสผูมีประสบการณนับสิบๆ ป เห็นอะไรมามากมายสุดจะนับ ก็รูสึก
พิเศษกับอิเมลดา ผูเขียนแอบสังเกตเห็นจากสีหนาของหมอฟรานซิสซัส อาจจะเปนเพราะการทีอ่ ิเม
ลดาพยายามเหลือเกินที่จะซอนแผลอันนาเกลียดนี้ จนกระทั่งเขาตองเปนผูทําใหเธอตองเปดเผยมา
ในที่สุด ความกลัว การหลีกเลี่ยงไมอยากเปดเผยยิ่งทําใหความนาเกลียดนั้นปะทุเดนชัดเปนทวีคณ
ู นี่
ถาเธอยินยอมใหเขาดูแผลงายๆ ก็อาจจะไมเรียกรองใหเกิดความรูสึกพิเศษกับเธอแบบนี้เลย
หมอฟรานซิสซัสวัดรอยที่ผิดปกติ ศึกษามุมตางๆ อยางละเอียด หมุนศีรษะอิเมลดาไปใน
ทิศทางตางๆ อยางครุนคิด พิจารณา
“ใหญขนาดนีย
้ ังปดไดอยูอกี หรือครับ?” ผูเขียนถามหมอฟรานซิสซัส
“ถายรูปเธอไวซิ”

“เดี๋ยวกอน”

หมอฟรานซิสพูด แลวก็หยิบเอาเสนผมเสนหนึ่งที่ตกลงมาบังใบหนาเธอ
ยกขึ้นไปทัดทีข่ างหูของอิเมลดา “เอาละ ถายไดแลว”
หมอฟรานซิสซัสบอกวิธีคาํ นวณระยะทางของ flap ที่จะนํามาหมุนปดชองโหวตางๆ ฟงดูมัน
สับสนมาก
“มันเปนเรขาคณิตธรรมดาๆ”
**************************

วันรุงขึ้นเปนวันผาตัด ตอนเรามาถึง กระบวนการดมยาสลบไดเริ่มไปบางแลว ทอชวยหายใจ
ใสไวทางปาก และดึงพาดลงไปทางริมฝปากลางเพื่อเปดพื้นที่ใหผา ตัดบริเวณดานบน ผูชวยพยาบาล
ฟอกน้ํายาปลอดเชื้อใหทั่วบริเวณ ผาคลุมสีเขียวสําหรับปดบริเวณรอบขางยกเวนพื้นที่ผาตัดถูกวาง
คลุมและตรึง ติดดวยคลิบ
“ไมบรรทัด” หมอสั่ง กะระยะไปที่จด
ุ กึ่งกลางของริมฝปากบนทีบ่ ดิ เบีย้ วไมเปนรูป
“ปากกา” หมอเริ่มแตมจุดตางๆ เปนตําแหนงสําคัญ
“มีด” หมอรับมีดจากพยาบาลสงเครื่องมือ หันไปถามหมอดมยาที่หวั เตียง “เอาละนะ?”
“ไดเลย” หมอดมยาตอบ
หมอฟรานซิสซัสกําลังจรดมีดลง เสียงหมอดมยาดังขึ้นอยางตกใจและเครงเครียด
“เดี๋ยว!! .... รอเดี๋ยวกอน !!!”
มีดหยุดลอยอยูกับที่ “เกิดอะไรขึ้น?”
“มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้น ผมไมแนใจ โอ... พระเจา ตัวเธอรอนยังกับลูกปน !!! ความดัน
พุงขึ้น ชีพจรรอยแปดสิบ เอาปรอทกนมาวัดดูซิ !!!” พยาบาลมุดลงไปใตผาคลุมระหวางที่ทั้งทีม
รออยางกระวนกระวาย
“หนึ่งรอยเจ็ด !! โอ ! ไม ! หนึ่งรอยแปด !!” เสียงพยาบาลอานปรอทอยางไมเชื่อสายตา
“Malignant Hyperthermia!!” หมอดมยาอุทานออกมา “น้ําแข็ง เอาน้ําแข็งมา เอามา
เยอะๆ !!!” ผูเขียนวิ่งออกไปจากหองผาตัด ตะโกนบอกพยาบาลคนแรกที่เจอ “น้าํ แข็ง!! น้ําแข็ง !!
ดวนที่สุด Heilo!!” สีหนาพยาบาลบงบอกความสับสน ไมเขาใจ ผูเขียนวิ่งไปหาพยาบาลคนตอไป ระ
ล่ําระลัก “น้ําแข็ง !! เราตองการน้ําแข็งเดีย๋ วนี้ ไดโปรดเถอะ โอ.. พระเจา!!”
“น้ําแข็งเหรอ? ไมมีหรอกที่น”ี่ พยาบาลบอกเขา
ผูเขียนวิ่งกลับไปหองผาตัด “ไมมีครับ ที่นไี่ มมีน้ําแข็งเลย !!” สายตาของหมอฟรานซิสซัส
เหมือนของมาในสงคราม
“คลื่นไฟฟาหัวใจ วิง่ เร็วจี๋เลย!!”
“ฉันคลําชีพจรไมได คลําไมได !”
“อะไรนะ?!?!?” หมอลวงมือลงไปใตผา คลําชีพจรที่ขาหนีบ ไมพบอะไรทั้งสิ้น
“คลื่นหัวใจราบแลว พระชวย!! เธอตายแลว !!”
“ไม... เปนไปไมได”

“แตเธอตายแลว หมอ.....”
***************************

ตอนนัน้ เปนเวลาเที่ยง เปนวันที่รอนและชืน้ มาก แมของอิเมลดานั่งรออยูที่มานั่ง มือของเธอ
ถือผาสีชมพูของอิเมลดา เห็นเธอพับผาผืนนี้ พับไป พับมา รีดมัน ปดทําความสะอาด ราวกับวา
เปนศีรษะของอิเมลดาที่อยูในมือเธอ และเธอกําลังลูบไลผมของอิเมลดาอยู
“ฉันจะตองไปพูดกับเธอเอง” หมอฟรานซิสซัสพูด เขา “ตอง” พูดกับเธอเอง ดวยภาษา
สเปนหรืออะไรก็ตามที่เขาสามารถพูดไดในขณะนี้ และบอกวาตอเมื่อเขาจําเปน ผูเขียนอาจจะชวย
แปลใหเขาหนอย ผูเขียนเห็นหมอฟรานซิสซัสสูดลมหายใจ ปรับทาทาง กอนจะไปพบแมอิเมลดา เขา
จะพูดวายังไงนี่??? ผูเขียนนึกอยูในใจ แตก็ทราบแกใจวาหมอจําเปนตองอธิบายวาเกิดอะไรขึ้น
ทั้งหมดอยางที่มันเกิด เพื่อแมของอิเมลดา และเพื่อตัวหมอเองดวย แตจะเกิดอะไรขึ้นละ? ถาแมกรีด
รอง รองหมรองไหตีอกชกหัว หรือเขามาทํารายหมอ?
ทั้งๆ ที่กําลังอยูในสถานการณนี้ ผูเขียนตระหนักรูวาหมอฟรานซิสซัสกําลังตั้งใจจะสอนอะไร
บางอยางที่สําคัญแกเขา วิธกี ารทําอยางมืออาชีพ
แมของอิเมลดามองขึ้นมาหาหมอฟรานซิสซัส หมอนิ่งเงียบไมไดพดู อะไร ดูเหมือนเธอจะ
สามารถมองเห็นขาวสารที่อยูภายในปากของหมอ และเมื่อนั้นเธอก็เขาใจ ลุกขึ้นยืน
“ซินยอรา” หมอฟรานซิสซัสเริ่ม “ผมเสียใจดวย.......”
ณ วินาทีนนั้ เอง ผูเขียนรูสึกวาหมอฟรานซิสซัสตัวเตี้ยลง ลงมาเกือบเทาแมของอิเมลดา
สามารถมองเห็นผมบางบริเวณกระหมอม ริมฝปากเมมตึงขยับไดเพียงเล็กนอยเทานั้น เสียงแหบแหง
“ไมมีใครจะรูได อิเมลดามีปฏิกิริยาตอยาสลบ กลายเปนพิษตอเธอ ทําใหอุณหภูมิเธอสูงขึ้น
และเธอไมสามารถตื่นขึ้นมาได......” คําสุดทายเกือบจะเปนเสียงกระซิบ
แมอิเมลดามองตามริมฝปากของหมอราวกับเธอเปนคนหูหนวก ถึงแมวาหมอจะพยายาม
แลวก็ตาม ริมฝปากของหมอก็ยังกระตุกอยางหามไมอยู และในที่สดุ หมอก็ยกหัวแมมือและนิ้วชี้มากด
อะไรบางอยางไปจากหัวตาของเขา
“ตายแลวเหรอ.....” แมอิเมลดาพูดออกมา
“ครับ... เธอตายแลว” หมอยืนยันความเขาใจของเธอ หลับตาลง นานจนกระทั่งเขารูสึกมือ
ของแมอิเมลดาไดเอื้อมมาจับแขนของเขา เขาลืมตาขึ้น ไมไดสลัดมือเธอออกอยางทุกครั้งที่ถูกคนไข
แตะตัว หมอมองเห็นความทุกขทรมานอยางเหลือเชื่อวาดเปนรอยเสนบิดเบี้ยวบนใบหนา ดวงตา
จมูก ปาก ของเธอเกือบจะเฉกเชนของอิเมลดา ทั้งสองคนยืนอยูนานในทานั้น ในที่สุดหนาของแมอิ
เมลดาก็คอยๆ ดีขึ้น เธอพูดออกมาเบาๆ อยางชาๆ เพื่อใหแนใจวาหมอเขาใจที่เธอพูด เธอบอก
วาเธอจะกลับไปบานของเธอกอน วันรุงขึน้ ลูกชายของเธอจะมารับศพอิเมลดาเพื่อนํากลับไปทํา
พิธีฝง หมอไมตองเสียใจ นี่เปนลิขิตของพระเจา และอิเมลดาก็คงจะมีความสุขแลว เพราะริม
ฝปากเธอหายเปนปกติแลว อิเมลดาก็จะสามารถขึ้นไปสวรรคอยางเปนปกติ แลวแมอิเมลดาก็
คอยๆ เดินจากไป

**************************

วันรุงขึ้นผูเขียนยืนรออยูที่หนาประตู รอรับลูกชายที่จะมารับอิเมลดา เห็นหนุมสองคนใชเสื่อ
หอรางอิเมลดาแบกขึ้นไปบนเกวียนเทียมดวยลา แมของอิเมลดาก็มาดวย เธอเงยหนา มองเห็น
ผูเขียนก็ถอดหมวกของเธอออก ผูเขียนสงเงินจํานวนหนึ่งในมือของเธอ
“สําหรับคาดอกไม และคาสวดทําพิธน
ี ะครับ”
“ขอบคุณ ขอบคุณมากคะ” เธอตอบ “หมอเปนเสมือนดั่งทูตสวรรค หมอไดทํางานของพระผู
เปนเจาจนสําเร็จ อิเมลดาลูกสาวอิฉันตอนนี้เธอสวยงามแลว”
อา... เธอหมายความวาอะไร? อิเมลดาตายตั้งแตกอนจะเริ่มผาตัดนี่นา
“เหลือแตรอยจางๆ เทานั้น ที่พระผูเปนเจาจะคอยๆ ลบเลือนมันไป” เธอพูดตอ
ผูเขียนเดินไปที่เกวียน ยกมุมเสื่อขึ้น ก็ไดพบเห็น ริมฝปากแหวงนั้นถูกเย็บเขาหากันอยาง
แนบเนียนดวยไหมเสนละเอียด ริมฝปากบนถูกจับหยักโคงสวยงามเปนรูปคันธนู มีรอยบุมตรง
กลาง รูจมูกทีเ่ คยแบนถูกตกแตงเปนรูกลมๆ เล็กๆ สมมาตรกับอีกขางหนึง่ และเห็นปอยผม
ของอิเมลดา ที่ถูกมวนไปทัดที่หลังหูของเธอ
“ลากอน ลากอน” แมอิเมลดาและครอบครัวคอยๆ เคลื่อนขบวนจากไป
**************************

บางเหตุการณที่เกิดขึ้น ทําใหคนเราไดทบทวน และไดมองชีวิตในรูปแบบทีไ่ มเคยมองมากอน
สะทอนถึงพฤติกรรมที่แลวๆ มาทั้งหมดในอดีต และบางทีก็ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางสิ้นเชิง
ความตายของอิเมลดาไดมาบรรจบชีวิตของหมอฟรานซิสซัส ณ ชวงแหงกาลเวลา เธอตายกอนทีร่ ิม
ฝปากจะถูกซอมแทนที่จะเกิดขึ้นภายหลัง หมอฟรานซิสซัสนาจะบอกความจริงวาเขายังไมไดทาํ ผาตัด
ใหอิเมลดา แตก็ไมไดบอก ความละเลยซึง่ ดูเหมือนจะผิดที่ไมนาจะเกิดในชวงชีวิตของเขา ณ จุดหนึ่ง
ของหวงกาลเวลานี้เองที่ทําใหหมอฟรานซิสซัสตระหนักรูถึงพลังอํานาจของตนเองที่ยังสามารถทํา
อะไรได คําพูดของแมอเิ มลดาไมไดทําหนาที่ปลอบประโลมเขา แตชี้ทางใหเขา ทางทีเ่ ขาจะได
เลือกและเดินทางไปเอง เปนทางเดินเงียบ เพียงคนเดียวที่เขาเลือกเดินโดยไมสนใจวาจะมีคนรู
หรือไม นอกเหนือจากตัวเขาเอง
บอยครั้งที่ผูเขียนจินตนาการไปวา สี่ทุมทามกลางความมืดในโรงพยาบาลโคมายากัว ตะเกียง
ถูกจุดสวาง แสงไฟสั่นไหวในยามราตรี ลึกลงไป ณ หองเก็บศพของโรงพยาบาล หองนั้น เงาทุกเงา ดู
เหมือนกําลังรอคอยใครบางคน ในที่สุด ก็มีเสียงเข็นรถพรอมของอะไรบางอยาง หมอไดเริ่มลงมือทํา
หัตถการ ทําพันธกิจแหงชีวติ ของเขา ใบมีดกรีดลง ไมมีเลือดใหซับ รูปรางของริมฝปากที่เขาตั้งใจ
กอนหนานี้จะสรรสราง คอยๆ เปนรูปเปนรางทีละนอย ผิวหนังถูกหมุนมาปดชองโหวบนใบหนา ตาม
เรขาคณิตที่ถกู คํานวณเปนอยางดี ละเอียดรอบคอบถึงที่สุด ไหมคอยๆ ถูกเย็บลง ทีละเข็ม ทีละเข็ม
ริมฝปากรูปกระจับถูกตกแตงจนไมเหลือรองรอยแหงความผิดปกติ ในที่สุดคราบเลือดทั้งหมดก็ถกู
เช็ดออก ทําความสะอาด ที่นอนอยูนนั้ เปนรางของอิเมลดา และแลวไฟก็ดบั ลง......
**************************

อารมณในความหมายของ Emotion ที่จะเขียนถึงนี้ แตกตางไปจากอารมณในความหมายดั้งเดิมของพุทธ
ศาสนา ดังที่พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ประยุตโต) ไดอธิบายไววา อารมณเปนสิ่งที่จิตไปเกี่ยวของรับรู
โดยทานอธิบายผานเรื่องสติไววา “สติเปนธรรมที่เรารูจักกันดี แปลวาความระลึกได ระลึกไดอยางไร ทาน
บอกวา สตินั้นมีลักษณะที่เปนเครื่องดึงจิตไวกับสิ่งนั้น ๆ ซึ่งภาษาธรรมเรียกวา “อารมณ” ดึงจิตหรือกุมจิต
ไวกับอารมณ อารมณในที่นี้ก็คือ สิ่งที่เราตองเกี่ยวของทุกอยาง สิ่งที่เรารับรู สิ่งที่ใจเรานึกถึงได เรียกวา
“อารมณ” ไมใชอารมณอยางในภาษาไทย (http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/lp-prayuth/lpprayuth-37.htm) สวนคําวา Emotion ในภาษาอังกฤษนั้นก็มีความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททาง
ประวัติศาสตร คํานี้มีรากศัพทมาจากคําลาตินวา emoveo แปลวา to move out or to move away กอน
คริสตศตวรรษที่ 19 คํานี้ถูกใชในความหมายของการผลักดันหรือกระตุนใหเคลื่อนไหวในความหมายทาง
กายภาพ ตอมาในปลายศตวรรษที่ 16 กลายมามีความหมายเปนการกระตุนหรือสิ่งกอกวนใจใหหวั่นไหว
และมามีความหมายเปนเรื่องของความรูสึกในคริสตศตวรรษที่ 19 นี้เอง (Gouk and Hills 2005)
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