
Profile

ผูรอรบับรจิาคอวยัวะและผูไดรับการปลูกถายอวัยวะ

 ในการเสวนา  “กวาจะได...ชีวติใหม”

จัดโดย  ศนูยรบับรจิาคอวัยวะสภากาชาดไทย

(๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐)

เรียบเรียงโดย: น.ส.รํ าไพพรรณ แกวสุริยะ  โทร. ๐๘๙-๖๘๓๕๖๓๒



๑. ผูรอรับ (หัวใจและปอด)

    นางสาวพิทยา เขจรฤทธ์ิ

๒. จากใจที่ไดรับ (หัวใจ)

  นางจิราวรรณ ทองตรา

๓. จากใจผูรับ (ไต)

    นายอนุสรณ ทวีสิน

๔. จากใจผูไดรับ (ตับ)

ด.ญ.ฐานรัตน นรินทรสุขสันติ



๑. ผูรอรับ (หัวใจและปอด)
นางสาวพิทยา เขจรฤทธ์ิ (ปจจุบันอายุ ๒๖ ป)

ป ๒๕๒๔  นายประพันธ  นางประยอม   เขจรฤทธิ์  ครอบครัว
ชาวนาในกิ่งอํ าเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ   ไดลูกสาวคนแรกของ
ครอบครัว  ลูกสาวและลูกสุดทองคนนี้  เพื่อนบานเปรียบเปรยวาเธอ
เปน “ลูกหลง” เพราะอายุหางจากพี่ชายทั้งสองคนถึง ๑๒ ป  เธอเปน
หัวแกวหัวแหวนของบานจึงไดรับการขานชื่อเลนวา “ลูกแกว” และมีชื่อจริงวาพิทยา  
เขจรฤทธ

ดวยเธอเปนลูกสาวคนเดียวในบานจึงไดรับการเลี้ยงดูอยางทะนุถนอม โดยที่ผูเปนแมไม
รูเลยวา ลูกแกวถือกํ าเนิดมาดวยรางกายภายในไมสมบูรณ    เธอมีเลือดหมู A มีหัวใจเพียง ๒ 
หองเทากับครึ่งหนึ่งของหัวใจคนทั่วไปเปนผลใหปอดไมแข็งแรงรวมดวย ทํ าใหเธอเจ็บออด
แอดเกือบทั้งป เฉพาะอยางยิ่งเมื่อเวลาอากาศเปลี่ยนเธอก็ปวยเปนภูมิแพ เปนหวัดและหายใจ
หอบ เหนื่อยงาย

เธอเลาวา วัยเด็ก ไมสามารถวิ่งเลน หรือเลนกีฬาในโรงเรียนได  เพราะเหนื่อยงาย เลน
แตเพียงหมากเก็บ ขายของตามประสาเด็กบานนอก  เมื่ออายุถึงเกณฑเขาเรียนไดเขาศึกษาที่
โรงเรียนนาคูพัฒนา โรงเรียนประจํ ากิ่งอํ าเภอจนจบชั้นมัธยมปที่ ๓ ขณะที่เรียนหนังสือก็ขาด
เรียนบอย เพราะไมสบายเสมอ ทั้งพักอยูบาน และเขารักษาตัวที่โรงพยาบาล

ลูกสาวคนเดียวและคนสุดทองในครอบครัวชาวนาที่เจ็บปวยตองเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลอยูเสมอน้ัน ในป ๒๕๓๐ คราที่สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช
ดํ าเนินทรงงานภาคอีสานและไดทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดกาฬสินธุ ครอบครัวเธอไดรับ
โอกาสเขาเฝาฯถวายรายงาน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯรับนางสาวพิทยา เขจรฤทธิ์ อายุ 
๑๖ป ไวเปนคนไขในพระบรมราชินูปถัมภ อาการเจ็บปวยที่หนักที่สุดและตองสงรักษาตัวใน
โรงพยาบาลคือ น้ํ าทวมปอด

เมื่อมารักษาตัวในโรงพยาบาลบอยและนาน คณะแพทยที่รักษาจึงประสานงาน
ใหเธอเปนคนไขคนหนึ่งที่คอยรับการรักษาผาตัดปลูกถายหัวใจและปอด

คุณพิทยา เลาถึงชีวิตครอบครัววา เธอมีพี่ชาย ๒ คน ทุกคนแข็งแรง พี่ชายคนโตขณะนี้
อายุ ๔๑ ป เปนทหารเรืออยูที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา จังหวัดสมุทรปราการ และมี
ครอบครัวแลว พี่ชายคนที่สองอายุ  ๓๘ ป มคีรอบครัวแลว ประกอบอาชีพคาขาย  เมื่อวันที่ ๓ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ คุณพอ(นายประพันธ  เขจรฤทธิ์) ถึงแกกรรม เมื่ออายุ ๖๗ ป  สวนคุณ
แมปจจุบันอายุ ๖๖ ป มาคอยดูแลเธออยูที่บานพัก อันเปนบานเชาที่กรุงเทพฯ

เธอเลาถึงการศึกษาตอจากชั้นมัธยม ๓ ที่กาฬสินธุวา ไดสมัครเขาเรียนที่โรงเรียน
อาชีวะพระมหาไถ เมืองพทัยา โดยการชวยเหลือสนับสนุนจากมูลนิธิคนพิการในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โรงเรียนมีหอพักอยูดวยจึงไดรับความสะดวกในขณะที่
เรียน เธอเลือกเรียนวิชาคอมพิวเตอรภาคธุรกิจ(ภาษาอังกฤษ) เหมือนกับวิชาเลขานุการ ใน
หลักสูตรเกา

“ที่โรงเรียนนี้ มีอาจารยอาสาสมัครตางประเทศมาชวยสอน จึงมีอาจารยฝรั่งนานาชาติ
สอนในแตละวิชา ท ําใหไมเบื่อ เพราะชอบพูดคุยกับอาจารยฝรั่งดวย” คุณแกวเลาถึงชีวิตใน
โรงเรียนพระมหาไถ ดวยใบหนาและดวงตาประกายฝนแสดงใหเห็นวา เธอมีความสุขและสนุก
ในโรงเรียน



เดือนเมษายน ๒๕๔๘ เธอสํ าเร็จการศึกษาวิชาคอมพิวเตอรภาคธุรกิจแลว ไดรับความ
กรุณาจากบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํ ากัด สํ านักงานตั้งอยูในสนามบินดอนเมือง 
กรุงเทพฯ ตามโครงการรับคนพิการเขาทํ างาน เธอไดรับบรรจุเปนพนักงานธุรการในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๔๘ ทํ างานในหองสมุด ทํ าหนาที่คลายบรรณารักษ “เปนงานที่ไมหนักคะ จัด
ระบบหนังสือในหองสมุด จัดบริการใหยืมและรับสงหนังสือของสมาชิก และรับตอบโทรศัพท
เมื่อสมาชิกถามขอมูลในหองสมุด” เธออธิบายรายละเอียดของงานประจํ าวันที่บริษัทฯ

ตอขอถามถึง การออกกํ าลังกายและงานอดิเรก ทํ าอะไรบางนั้น เธอบอกวา อยากวายนํ้ า
และเลนเปตอง  แตก็ทํ าไมได เพราะเหนื่อย หากมีเวลาวางก็จะถักโครเชท “หนูเคยถักผาปู
โตะ ใหพี่พยาบาลนะคะ” เธอคุยดวยความภาคภูมิใจในผลงานการฝมือ

ชีวิตประจํ าวันทุกวันน้ี  คณุแมมาอยูดวยที่หองเชา เพื่อคอยดูแลเปนเพื่อน  ตองคอย
ระวัง ดูแลสุขภาพตัวเอง คุณหมอแนะนํ าเรื่องอาหาร ใหกินผลไมมาก ๆ และรับการตรวจสุข
ภาพตามเวลาที่หมอจากโรงพยาบาลนัด หากมีโอกาสเขารับการผาตัดรับหัวใจและปอดใหมก็
อาจทํ าไดทันที  หากไมสบายเปนหวัดก็จะใชบริการจากโรงพยาบาลในเครือประกันสังคม 
ของบรษัิทวิทยุการบินฯ

“คาใชจายคารักษาพยาบาลหนูไดรับโอกาสพิเศษ นอกจากไดรับคุมครองจากการ
ประกันสังคมแลว ยังมีใบรับรองเปนคนไขในพระบรมราชินูปถัมภของสมเด็จพระนางเจาฯพระ
บรมราชินีนาถ จึงไมตองเสียเงิน มีแตคารถแท็กซี่ ไปโรงพยาบาลเทาน้ัน” คุณแกวบอกเรา

เธอบอกกับเราตอวา “ก ําลังใจที่หนูอยูไดทุกวันน้ี เพราะหนูโชคดี ทั้งไดรับพระมหา
กรุณาธิคุณเปนคนไขในพระบรมราชินูปถัมภฯ ไดรับเมตตาจากคณะแพทยฯ จากโรงเรียนพระ
มหาไถ และจากบริษัทวิทยุการบินฯ หนูไดมีโอกาสตอบแทนพระคุณแม เงินเดือนที่หนูทํ างาน
ไดใหแมทุกเดือน แมจะไดใชสวนตัวและทํ าบุญบาง เพราะทุกวันน้ี แมตองทิ้งที่นา (ใหคนอื่น
เชา) มาคอยดูแลหนู”

เมื่อคุยกันตามประสาหญิงที่เธอเริ่มคุนเคย เธอตั้งคํ าถามกับเราวา“พี่เคยเกือบตายและ
ไมอยากตายไหม?”  เปนคํ าถามที่ตอบไมยาก แตใจดิฉันคิดลึก ๆ ตามประสาผูที่มีประสบ
การณมากกวา จึงบอกเธอวา “เคยสิ ตอนพี่ที่ไดรับอุบัติเหตุ รถยนตคว่ํ ากลางดึกที่จังหวัด
เชยีงใหม ทันทีที่เห็นแสงไฟรถอีกคันหนึ่งที่พุงมาชนรถเราที่สี่แยก พี่มุงมั่นอธิษฐานวา เรา
ตองไมตาย เราตองไมพิการ และยังอยูทํ างานไดถึงวันน้ีไงละ”

สวนลึกในใจดิฉันกับคํ าถามนี้คิดวา ใจเธอก็คงอยากรูในความรูสึกของคนอื่นๆ วา...จะ
เหมือนเธอหรือไม ที่อยากมีชีวิตเฝาดูการเปลี่ยนแปลงของโลก และคาดหวังวา สักวันหนึ่ง 
เธอคงจะมีหัวใจและปอดที่แข็งแรง เพื่อใหชีวิตเธอไดมีความสดชื่น สดใสเหมือนคนอื่นๆ บาง



๒. จากใจที่ไดรับ (หัวใจ)
นางจิราวรรณ ทองตรา (ปจจุบันอายุ ๔๓ ป)

สุภาพสตรีที่เพื่อน ๆ แอบใหฉายาเธอวา  “สาวใหญ หัวใจเด็ก”
แตคุณหมอและคุณพยาบาลที่รูจักเธอใหฉายาวา “คุณครูอารมณดีและ
นักลารางวัลกีฬาแรลลี่” สุภาพสตรีน้ีก็คือ นางจิราวรรณ ทองตรา 
คนไขวัย ๔๓ ปที่เคยไดรับการผาตัดปลูกถายหัวใจผูหน่ึงที่มีสุขภาพแข็งแรง ราเริง ทํ างานได
เหมือนแมพิมพของชาติทั่วๆไป

เมื่อไดพบกับ คณุจิราวรรณ ที่บานทาวนเฮาส  ในหมูบานอมรินทรนิเวศน  ถนนนวมิ
นทร  ขณะที่เธอเดินมาเปดประตูรั้วบานและทักทาย  เชิญใหคณะเราเขาไปน่ังพักในบานนั้น  
ฉันคิดวา สุภาพสตรีผูน้ีหรือ คือคนไขเปลี่ยนหัวใจ!!! บุคลิกภาพที่ปรากฏนั้น มิไดแสดงให
เห็นแมแตนอยเลย หากพบเธอที่อื่นก็คิดวา เธอคือหญิงทํ างานที่คมขํ าคนหนึ่ง.....

สภุาพสตรีที่เชื้อเชิญใหเราเขาพักในบานผูน้ี เด็กนักเรียนโรงเรียนพระมารดาฯกลาวนาม
ชื่อเลนดวยความคุนเคยวา “ครูสาว” .เธอบอกกับเราวา เพิ่งกลับจากโรงเรียนถึงบานสักครู 
กอนหนาคณะเราเล็กนอย เพราะเราไปถึงกอนเวลานัดครึ่งชั่วโมงเน่ืองจากเผื่อเวลาไวหากการ
จราจรหนาแนนจะไดถึงตามที่นัดหมายกันได

คุณจิราวรรณหรือคุณสาว เลาถึงภูมิหลังใหเราทราบวา เธอเปนลูกสาวชาวสวนอํ าเภอชะ
อวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อแตงงานไดติดตามสามี นายวิจิตรศิลป  ทองตรา ซึ่งเขารับ
ราชการเปนเจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ  สวนเธอไดทํ างานภาคเอกชนตํ าแหนง
คุณครูธุรการ ที่โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห  ชวิีตคูที่ชวยกันสรางความมั่นคงแกครอบ
ครัว โดยซื้อทาวนเฮาสในหมูบานอมรินทรนิเวศน  ในปตอมาเธอมีทายาทสืบสานตระกูลทอง
ตราคนแรกคือนายเจติยา  ทองตรา  ตอมาก็ไดลูกคนที่ ๒ เปนลูกสาวคือเด็กหญิงนภัสนันท  
ทองตรา และคนที่ ๓ คือ เด็กชาย ภานุวัฒน  ทองตรา

“ดฉินัคลอดลูกทั้งสามคน โดยการผาตัดทุกคน ซึ่งไมตองออกแรงเบง จึงไมรูตัวเลยวา 
ตนเองมีปญหาเรื่องกลามเน้ือหัวใจออนแรง แมขณะอุมทองก็ไมแสดงอาการของโรคหัวใจ
เลย”....คุณสาวอธิบายดวยใบหนายิ้มแยม และเลาถึงอาการแรกปวยวา

“ครั้นในป ๒๕๔๐ ขณะที่เที่ยวอยูในจังหวัดเชียงรายกับเพื่อน ๆ สังเกตวา ทํ าไมตนเองรู
สกึเหนื่อยงายและออนเพลีย ไมสดชื่น ทั้ง ๆ ที่ไปเทีย่ว เมื่อกลับถึงกรุงเทพฯจึงไปตรวจสุข
ภาพที่โรงพยาบาล ไดรับการวินิจฉัยวา อาจเปนไทรอยด และใหสังเกตตัวเองดวย ตอมายัง
ไมทันขามปก็ปวยหายใจไดไมเต็มที่และมีอาการหอบผสมดวย จึงเขารับการตรวจระบบหัวใจ 
แพทยลงความเห็นวา กลามเนื้อหัวใจออนแรง หมอบอกวา โรคน้ีรักษาไมหาย คนไขตองระวัง
ดแูลสุขภาพตนเองตามที่หมอแนะนํ า”

ใจของลูกสาวชาวสวนเมืองคอนที่ตองตอสูกับชีวิต เพราะในป ๒๕๓๙ คุณวิจิตรศิลป 
สามีผูเปนหลักของครอบครัวและคุณพอของลูก ๓  คนถึงแกกรรม  ทํ าใหเธอตองทํ าหนาที่ทั้ง
พอและแมกับลูก ๆ น้ัน นับเปนผลกระทบทํ าใหรางกายออนแอลง...และที่ปวยแทบชีวิตจะ
ตองสลายลงเพราะ อาการนํ้ าทวมปอด...ในป ๒๕๔๑

“นับแตป ๒๕๔๑ เปนตน ดิฉันตองเขาพักรักษาตัว ในโรงพยาบาลหลายแหง เขา-
ออก...แลวก็เขา-ออก โรงพยาบาลหลายแหง ...กลาวไดวา ...เวลาเขาพักที่รักษาตัวในโรง
พยาบาลจะมากกวาอยูที่บานทีเดียว ....” เธอเลาดวยอารมณที่มีน้ํ าตาคลอ..และบอกวา

“ดฉิันจะตองคงอยู...และแข็งแรง....เพื่อดูแลลูกทั้งสามคน  โดยเฉพาะคนสุดทอง ยัง
เล็กมากอายุเพียง ๓ ขวบ......”แมวา ขณะที่เธอปวย เขา-ออกโรงพยาบาลนั้น มีคุณแมและ



นองชาย(คุณยายและคุณนาของเด็ก ๆ)ที่ทิ้งสวนผลไม(สวนสมรมหรือสวนผลไมนานาชนิด)
จากชะอวด มาชวยกันดูแลบาน ลกูๆ  พรอมกับตัวเธอดวย.....หวงลูก...ใจจึงคิดสู....และมี
ความหวัง มีกํ าลังใจสู .... เมื่อทราบขาวจากอาจารยหมอที่โรงพยาบาลวา... ใหรอหนอยนะ  
อาจจะเปลี่ยนหัวใจใหได และอาจมีคาใชจายสูง  “หนูก็ยอม แมบอกวาจะขายที่ดินเอาเงินมา
รักษา หนูก็มีกํ าลังใจ”

“พี่คะ...จากคนที่แข็งแรงมีน้ํ าหนักตัว ๔๘ กิโลกรัม ในเวลา ๔ ปที่ เขา- ออกโรง
พยาบาลนํ้ าหนักตัวเหลือ ๓๐ กิโลกรัมคะ ..... แมหนูตองอยูในหอง ICU ....ถูกปมหัวใจ....ก็
หลายครั้ง.....แตสติหนูเตือนวา.. เราตายไมได...เราตองอยู...เราตองสู...ใครจะดูแลลูก ๆ
.....เพราะหนูมีหวง ....มีความหวัง...จนกระทั่งวันหนึ่งในเดือนมิถุนายน  ๒๕๔๖  คุณพยาบาล
มาแจงขาววาจะไดรับการผาตัด  ใหเตรียมตัว...” เธอเลา...พรอมทั้งใชมือปาดนํ้ าตา ...และ
กลาวขอโทษวา....คิดถึงตรงนี้แลวก็อดน้ํ าตาไหลไมได .....มันเปนน้ํ าตาแหงความปติ...ความ
หวัง

ตอขอถามของดิฉันวา ตอนผาตัดน้ันใชเวลานานเทาใด?  คุณจิราวรรณกมหนาคิดและ
นับน้ิวมือ...บอกกับเราวา ประมาณ ๕ ชั่วโมงกวา ตั้งแต ๑๙.๓๐ -๒๔.๐๐ น.

“เมือ่ฟน มีสติหนูใชมือลูบที่อกตัวเอง และรับรูวา....คุณหมอผาตัดและเย็บแผลเราเสร็จ
แลว...ตอไปเราจะตองสูกับรางกายใหม และใหแข็งแรงใหได .....”

ดิฉันกลาวชื่นชมเธอวา...ลูกสาวชาวสวนเมืองคอนนี่....เปนคนอดทน....เปนนักสู...และ
ชืน่ชมตอไปถึงคุณยายดวย....เพราะเมื่อกลับจากโรงพยาบาลมาอยูที่บาน เธอตองอยูในหอง
ปลอดเชื้อนานอีก ๑ เดือน คณุยายเปนผูดูแลตอจากหมอและพยาบาล

เมือ่ผาตัดปลูกถายหัวใจจากผูบริจาคซึ่งเธอทราบวาเปนเด็กหนุมอายุ  ๑๘ ปถึงแกกรรม
ดวยอุบัติเหตุ  แตเธอไมมีโอกาสทราบชื่อ เพราะตามจรรยาบรรณของแพทยจะไมบอกชื่อผูให
(บริจาค) เธอเลารายละเอียดถึงการพักรักษาตัวใหฟงวา “ตองอยูในหองICU เปนเวลา ๗ วัน 
และหองปลอดเชื้ออีก ๑ เดือน วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ ก็กลับบานไดคะ”

คุณครูสาวเลาใหเราทราบถึงการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและที่บานหลังการผาตัดปลูก
ถายหัวใจวา “รวมเวลาทั้งหมด ๖ เดือนก็แข็งแรงและทํ างานตอไดคะ.....ทางโรงเรียนพระ
มารดาฯเมตตารับเขาทํ างานอยางเดิมอีก ...จนถึงทุกวันน้ี”

เธอคุยแกมหัวเราะวา  ไดขับรถพาลูก ๆ ไปเยี่ยมคุณยายที่ชะอวด ทั้งไปและกลับมา
แลว.....และตอบคํ าถามสุดทายถึงการใชชีวิตประจํ าวันวา...ขณะน้ี  ใชชีวิตปกติธรรมดา 
ทํ างานที่โรงเรียน งานบาน มีเวลาวางก็นัดพบกับเพื่อน ๆ  หรือบางครั้งไปเดินตามศูนยการคา
บาง แตยังตองกินยารักษาภูมิตานทานตามที่หมอสั่ง และเขาตรวจสุขภาพตามเวลานัด

คุณจิราวรรณ ทองตราไดรับการปลูกถายหัวใจใหมนับเปนเวลาเกือบ ๕ ปแลว  เธอตอสู
กบัการเจ็บปวยจนไดใชชีวิตตามครรลองปกติ  เปนคุณแมของลูกสามคน  เปนคุณครูของเด็ก
นักเรียน เปนเพื่อนบานในหมูบานอมรินทรนิเวศน  เปนลูกสาวชาวสวนแหงเมืองคอน(อํ าเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช) เปนลูกคาตามศูนยการคา และเปนผูใหความรวมมืออยางดี
กับศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย  เปนคนราเริงอารมณดี....ที่พิเศษคือ เธอมีสุขภาพ
แข็งแรง



๓. จากใจผูรับ (ไต)
    นายอนุสรณ ทวีสิน (ปจจุบันอายุ ๖๔ ป)

“ผมดใีจที่ไดรับชีวิตปกติดั้งเดิมกลับมาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได

รับการผาตัดปลูกถายไตโดยไดรับการจัดสรรจากศูนยรับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย เมื่อป ๒๕๔๒ หรือ ๘ ปมาแลวและมีชีวิตที่สดใสกวาเดิม”

คุณอนุสรณ ทวีสิน นักเขียน นักแปล และอดีตบรรณาธิการจัดการ (Managing Editor)
ในเครือหนังสือพิมพบางกอกโพสต กลาวกับดิฉัน

คุณอนุสรณ บอกกับเราถึงอาการเจ็บปวยจากโรคไต ในป ๒๕๔๑ วา เปนโรคที่ทรมาน
มากครับ ในสัปดาหหน่ึง ตองเดินทางไปฟอกไต ๒ ครั้ง ๆ หน่ึงใชเวลา ๓ ชั่วโมงที่ตองน่ังอยู
ในเกาอี้ที่มีสายระโยงระยางจากตัวเรากับเคร่ืองฟอกเลือด....เมื่อเสร็จ  ก็กลับบานสามารถ
ทํ างานไดตามปกติ....นอกจากนั้น กย็ังเปนภาระใหกับคนในบานที่ตองชวยเหลอืและรับ-สง
อีกดวย

อดีตวิศวกรไฟฟา...ผูไมไดประกอบวิชาชีพตรงกับวิชาที่ไดขามน้ํ าขามทะเลไปเรียนที่
ประเทศอังกฤษ และผกผันชีวิตมารับงานแปล งานเขียนขาว เขียนคอลัมน เขียนสารคดี ใน
หนังสือพิมพบางกอกโพสต (Bangkok Post) เมื่อสามสิบปกอน ....กลาวคํ าวา “ทรมาน” น้ัน 
คํ าน้ี สะกิดใจกับเรา เพราะหยั่งรูไดจากประสบการณชีวิต ที่มีญาติเจ็บปวยโรคนี้...แตทานถึง
แกกรรมไปแลว ...ยิ่งไปกวาน้ัน กับผูที่มีภาระงานเขียน งานจัดทํ าคอลัมนในหนังสือพิมพราย
วัน และหนังสือในเครือที่ตองออกประจํ า โดยจะตองสงงานใหทันทุกวัน...เปนอยางไร?

“โรคน้ี นาเห็นใจมากครับ  คนไทยเปนกันมาก  แมมีเครื่องฟอกไต บริการอยูตามโรง
พยาบาลแลวก็ตาม  แตยังมีนอย  ...นอกจากนั้น...คาใชจายในการฟอกไต บางแหง ๑,๐๐๐ 
บาท บางแหง ๒,๐๐๐ บาท  เปนคาใชจายประจํ าตอสัปดาห...ประจํ าเดือน...ประจํ าป  ผม
ทราบวาบางครอบครัวตองเสียเงินคารักษาพยาบาล จนตองขายบาน ขายที่ดินก็มี ...หากโชค
ดีทํ างานในสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เบิกคารักษาพยาบาลได...แตก็เปนภาระของรัฐบาล 
ที่ควรจะใชเงินพัฒนาประเทศ  กลบัตองเสียไปกับการรักษาพยาบาล”....อดีตบรรณาธิการจัด
การปรารภกับเรา

“ผมไดรับอนุเคราะห เขาฟอกไตที่หนวยไตเทียม มูลนิธิโรคไตแหงประเทศไทย และมี
คาใชจายครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท นานอยู ๑ ป  และชวงนั้น ไดเปนคนไขคนหนึ่งของโรงพยาบาล 
ทีอ่ยูในบัญชีผูคอยรับการเปลี่ยนไต...  การรอคอยน้ัน ตองมีความพรอมที่พอดี  ทั้งคนไข  
คณะแพทย และผูบริจาค ” คณุอนุสรณตอบคํ าถามกับเรา และบอกตอวา..

“ผมคิดวา...ผมโชคดีหรือมีบุญก็ได... ที่ทราบขาวจากคณะแพทยแนนอนวาในเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๔๒ จะไดรับการผาตัดเปลี่ยนไต...โดยผูบริจาคเปนสุภาพสตรี อายุ ๒๐ ปที่
ประสบอุบัติเหตุจนสมองตาย และบังเอิญมีเลือดอยูในหมูเลือดAB เหมือนกัน”

“ผมเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ๔ วัน ....จากนั้นแพทยก็ใหกลับบานได”.....โอโฮ...
เร็วจังคะ...แสดงวาคุณเองก็ตองมีสุขภาพแข็งแรงมาก ๆ เลยละ ... การผาตัดโดยไมตองให
เลือดเพิ่ม เพียงใหน้ํ าเกลือ....  เราแสดงความเห็น

ตอขอถามวา เมื่อออกจากโรงพยาบาล...พักฟนที่บานแลว ...คุณคิดวา ...วิถีชีวิตหลัง
ผาตัดแลว เปนอยางไรบาง?

“ผมมีความสุข.. ไดกลับมาใชชีวิตการทํ างาน ในเครือบางกอกโพสตเหมือนเดิม  และ
คิดวา ชีวิตมันสดใสมากกวาเดิมนะครับ  ตรงที่เรามีความมั่นใจวา เราไมใชคนไขอีกแลว .....”



“เมื่อกลับมา...ผมไดทํ าบุญ กรวดนํ้ าใหกับผูบริจาค...เพื่อสงกุศลใหสุภาพสตรีสาวทาน
น้ัน...และทํ าบุญทุกครั้งก็ไดอุทิศสวนบุญกุศลใหกับเธอ ”

ปจจุบันน้ี ผมไดเกษียณจากบางกอกโพสต ...แตยังทํ างานดานการเขียนสงใหบริษัทใน
เครืออยู ...ผมมีโอกาสชวยงานกุศลตาง ๆ มากข้ึน เพราะมีเวลาสวนตัวมากหลังงานหนาที่
ประจํ า....ใชความรูภาษาอังกฤษที่เราชํ านาญ และมีประสบการณดานงานแปล งานเขียน 
สามสิบกวาป ....ชวยแปลงานใหสถาบันการศึกษาตาง ๆ ...เร็ว ๆ น้ีไดชวยแปลหนังสือใหกับ
สถาบันพระปกเกลาฯ

งานที่บาน ผมไดชวยภรรยาปลูกตนไม ไมดอกไมประดับทํ าสวนในบานมากขึ้น....ที่บาน
เราชอบปลูกเฟรน และกํ าลังหลงใหลกับกลวยไมไทย  ซื้อมาเกาะตามตนไมใหญในบาน  ผม
ภูมิใจมากที่เราฟูมฟกกลวยไมปาอยาง เอื้องผ้ึง ชางนาว จนออกดอกทุกแขนงทีเดียว...เดี๋ยว
ไปดูสิครับ...” คุณอนุสรณ กลาวเชิญชวนในบุคลิกที่เปยมไปดวยความสุขและความภูมิใจ และ
เลาถึงชีวิตหลังผาตัดมา ๘ ป และหลังเกษียณมา ๔ ปใหเราทราบตอไปวา

“ ผมเปนคนชอบขับรถมากครับ  เชื่อไหมวา... เมื่อเรียนจบจากอังกฤษ ผมขับรถตะลุย
มาถึงเมืองไทย..  ครั้นที่กองบรรณาธิการทราบวา ผมชอบขับรถ  ก็ไดมอบหนาที่เขียน
คอลัมนรถยนตใหอีกคอลัมนหน่ึง และนี่ก็เปนสวนที่ผมไดเรียนรูเรื่องรถยนตมากข้ึน ...ผม
กํ าลังวางแผนขับรถเที่ยวกันอยางเปนวงรอบภาคเหนือกับเพื่อนชาวออสเตรเลีย ที่เขาผาตัด
เปลี่ยนตับ และเรารูจักกันทางอินเตอรเน็ต  เขาเคยมาเมืองไทยหลายครั้ง”

งานสงัคมขณะนี้ก็คือ รับผิดชอบโครงการทุนบางกอกโพสตชวยเหลือเด็กนักเรียนครอบ
ครวัยากจน การเรียนที่พอใชไดจํ าพวกนักเรียนกตัญูในจังหวัดตาง ๆทั่วประเทศ ...เมื่อวัน
กอนผมก็ขับรถไปสัมภาษณเด็กที่พิษณุโลก  อตุรดิตถและนาน...เพิ่งกลับมา   และพบกับคุณ
น่ีแหละครับ

สํ าหรับงานสํ าคัญที่จะตองทํ าตัวใหวางเสมอก็คือ การตอบแทนใหกับศูนยบริจาค
อวัยวะฯและโรงพยาบาล ที่ไดชวยใหชีวิตเดิมและชีวิตใหมของผมกลับมา



๔. จากใจผูไดรับ (ตับ)
ด.ญ.ฐานรัตน นรินทรสุขสันติ (ปจจุบันอายุ ๙ ป)

ในใจของผูเปนแมทุกคน เมื่อรูตัววา ในรางกายเรากํ าลังจะเปนผูให
กํ าเนิดทายาทของครอบครัว  ยอมเปยมไปดวยความสุข ความภูมิใจวา จาก
น้ีตอไปอีก ๘ เดือนเศษ เราก็จะเปนแมคนได  เหมือนคุณแม (คุณยาย)  ตอ
มาความผาสุก ความภูมิใจไดขยายผลเปนความหวงใย  คิดหวงเมื่อลูกนอยที่ผูเปนแมรับความ
รูสึกไดวา ลูกนอยขยับตัวหรือดิ้นอยูในกาย จนทํ าใหผิวทองนูนข้ึนมาจนคุณพอ และพี่ๆ 
ตลอดจนเพื่อนบาน เพื่อนผูรวมงานมองเห็นและลูบคลํ าได...  เขาจะมีสุขภาพแข็งแรง 
สมบูรณเหมือน พี่ ๆ หรือเหมือนเราหรือไมหนอ....

แมวา วิทยาศาสตรการแพทยสมัยใหมสามารถชวยใหคุณหมอและคุณแมรับรูไดวา 
ทารกนอยผูน้ี มีเพศเปนหญิงหรือชาย อวัยวะภายนอกครบ ๓๒ ประการหรือไมดวยการทํ า
อัลทราซาวนก็ตาม  การรับรูน้ี ผูเปนแมเฝาบํ ารุงรางกายตามคุณหมอแนะนํ า  เมื่อทํ าบุญกุศล 
ก็อธิษฐานขอใหลูกสมบูรณ แข็งแรง มีความฉลาด เลี้ยงงาย....จิปาถะที่ใจแมปรารถนา

เชนเดียวกับคุณจินตนา  นรินทรสุขสันติ  คณุแมผูตั้งทองครั้งที่สอง และเปนแมของ
เด็กหญิงฐานรัตน  นรินทรสุขสันติ  ลกูคนสุดทองคนที่สามของครอบครัว  ทั้งน้ีเพราะด.
ญ.ฐานรัตน  มีพี่ชายหนึ่งคนและพี่สาวหนึ่งคน ซึ่งเกิดกอนเธอ ๔ ป (ปจจุบันอายุ ๑๓ ป )  ผู
เปนฝาแฝดที่เกิดในทองแรกของคุณแมจินตนา

“เมื่อคลอดฐานรัตน ในวันที่ ๙ เมษายน  ๒๕๔๐ น้ัน ดิฉันรับรูวา ลูกสาวมีลักษณะครบ 
๓๒ ประการ ก็ดใีจและสุขใจ เลี้ยงดูเขาเหมือนกับพี่ ๆ  และจะวุนนอยกวาทองแรกที่เปนฝา
แฝดดวย...แตเมื่อลูกอายุ ๔ เดือน สังเกตเห็น อาการผิดปกติคือ ผิวหนังเขาซีดลง ๆ  ทองโต
ข้ึน เหมือนเด็กทองอืด และสีอุจจาระซีดขาวตางจากเด็กทั่วไป....จึงพาไปหาหมอที่เชี่ยวชาญ
ทางดานเด็กโดยเฉพาะที่โรงพยาบาล”คุณแมนักบัญชีแหงบริษัท การบินไทย จํ ากัด บอกกับ
เรา  พรอมเลาถึงการรักษาลูกสาวคนสุดทองตอวา

“ อาการของฐานรัตน หมอไดตรวจวินิฉัยวา ทอน้ํ าดีตีบตัน และมีอาการเปนตับแข็ง โรง
พยาบาลไทยรักษาไมได  เพราะไมมีเครื่องมือ ตองไปรักษาที่ตางประเทศ ....และหมอก็ไม
รับรองวา จะหายได เพราะ เด็กยังเล็ก....คํ าบอกของแพทยเด็ก ที่ครอบครัวเรารับรูน้ัน ...เรา
จะเอาเงินที่ไหนรักษา...อีกทั้งยังไมมั่นใจวา ลูกนอยที่ไปรักษาโรงพยาบาลในตางประเทศ
แลว  เขาจะเติบโตเหมือนพี่ ๆ ไดหรือไม  กเ็ลยตัดสินใจวา คงรักษาในเมืองไทยโดยเขา ๆ 
ออก ๆที่โรงพยาบาล  ตามยาที่หมอใหเด็กกิน ดวยความหวังวา ใหเขาโตและอาจแข็งแรงสู
กับโรคได ”

การเจ็บปวยของลูกสาวคนเล็ก ดิฉันก็ปรึกษาหารือกับเพื่อน ๆ เสมอ....จนกระทั่งวัน
หน่ึง....เพื่อนที่การบินไทยบอกขาววา  มีลูกเพื่อนคนรูจักเขาไดรับการเปลี่ยนตับมาแลว  ลอง
พาลูกไปหาหมอทานนั้นดูสิ เผ่ือสามารถรักษาได...ขอมูลน้ี ทํ าใหดิฉันใจชื้นมีความหวังวา....
ลกูจะไดมีโอกาสเขารับการรักษาเหมือนเด็กอื่นที่โรงพยาบาลทํ าสํ าเร็จบาง   จึงนํ าลูกเขารับ
การรักษาตามคํ าแนะนํ าของเพื่อน จากนั้นลกูก็ไดรับการรักษาและข้ึนทะเบียนไวคอยรับการผา
ตดั....หากมีผูบริจาค มีเลือดอยูในหมูเดียวกับครอบครัวเราคือ กลุม B (คณุพอ B แม B และ
ฐานรัตน B)

“นับเปนบุญของลูกที่ คอยดวยความหวังอยูเกือบป เดือนสิงหาคม ๒๕๔๑ คณะแพทย
แจงวา ลูกจะไดรับการผาตัดเปลี่ยนตับ จากผูบริจาคเปนสุภาพสตรี อายุ ๒๓ ป....”



เราถามคุณจินตนาถึงการเขารักษาตัว เมื่อไดรับการผาตัดเปลี่ยนตับ และไดทราบวา 
“ลูกนอยวัยขวบ ๔ เดือนของเธอ ตองอยูในโรงพยาบาล ในหองICU นาน ๑ สัปดาห และหอง
ปลอดเชื้อ ๒ สัปดาห  เมื่อมาพักอยูที่บานประมาณ ๓ เดือน ลูกก็แข็งแรง และเติบโตได
เหมือนเด็ก ๆ  ทั่วไป .....นับเปนความปลื้มใจของครอบครัวเรามากที่สุดคะ  สํ าหรับการรักษา
ตวัของลูกนอยหลังการผาตัด ตองกินยารักษาภูมิคุมกัน เชนเดียวกับคนไขผูใหญ”

“เขาเปนเด็ก ที่อารมณดี  แข็งแรง  สามารถเลน ว่ิงไดเหมือนเด็กทั่วไป ทั้งพอและแม
คอยดูแลลูกตลอดเวลา  พากันไปเที่ยวตางจังหวัด เมื่อมีโอกาส  และไมเจ็บปวยออดแอด
เหมือนกอนผาตัด  ..ครั้นถึงวัยเขาโรงเรียน ดิฉันไดใหลูกเขาเรียนที่โรงเรียนอนุบาลเอกชนชื่อ
โรงเรียนทอรัก เปนโรงเรียนในหมูบานโอเชียนวิลลาร  ซึ่งอยูใกล ๆ บาน ”

ตอคํ าถามถึงการเรียนของลูกสาวคนเล็กวา อยูในเกณฑอยางไร คุณแมนักบัญชีบอกวา  
การเรียนปานกลางพอไปได  แตสังเกตวา มีความจํ าดีมาก   

วันที่เราไปพบเด็กหญิงฐานรัตน ที่โรงเรียนทอรัก ในหมูบานโอเชียนวิลลาร  บางปูซอย 
๗๐ อํ าเภอเมืองสมุทรปราการ(ใกล ศูนยเวชศาสตรฟนฟูสภากาชาดไทย สวางคนิวาส) เปนที่
ทีเ่ด็กอนุบาลทั้งโรงเรียน มกีารแสดงฉลองปดภาคเรียนหลังสอบไลประจํ าปเสร็จแลว   กอน
เที่ยงวันน้ัน นักเรียนชั้นประถมปที่ ๓ ของฐานรัตนเตรียมการแสดงบนเวทีดวย  ระหวางคอย
เวลาการแสดง เด็กหญิงผมเปยผอมสูงผิวสีน้ํ าผ้ึง ปลีกตัวจากเพื่อนมาพบกับเรา...หากไมบอก
วาเด็กคนนี้เปนเด็กที่ไดรับการผาตัดปลูกถายตับโดยการจัดสรรอวัยวะจากศูนยรับบริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทยแลว....  เราก็นึกวา หนูนอยในชุดกางเกงขาสั้นสีขาว เสื้อยืดสีเขียว
ออนที่พนมมือไหวเรา  ตามคํ าบอกคุณแมบอกแลว เธอเปนเด็กธรรมดาคนหนึ่งเทาน้ัน

ค ําบอกเลาสุดทายที่คุณจินตนากลาว  ในฐานะคุณแมของลูกที่ไดรับการผาตัดปลูกถาย
อวัยวะ(ตับ)วา  “อยากใหมีการประชาสัมพันธใหความรู ความเขาใจกับประชาชนใหมากกวาน้ี  
และอยากใหมีการสรางเครือขายในกลุมโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขใหมีการประสาน
งานกันอยางใกลชิด สามารถใหขอมูลระหวางผูบริจาค(ผูให)และผูคอยรับการผาตัด มากกวา
น้ีดวย  เพราะดิฉันชื่นชมตอฝมือการแพทยไทยวา  มีความสามารถใหการรักษาไดทัดเทียม
กบัตางประเทศในโลก หรือกาวหนาระดับโลกคะ”
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