
บทน�ำ
หมอใหม่

หน้าที่ทุกวันของหม่อมราชวงศ์กรกันต์คือการปฏิบัติงานในห้อง
ฉุกเฉิน แต่วันนี้งานที่เพิ่มมาคือการพานักศึกษามาสอนข้างเตียง หรือที่

แพทย์มกัจะเรยีกทบัศพัท์ภาษาองักฤษว่าราวนด์

ห้องฉุกเฉินถือว่าเป็นด่านหน้าที่ส�าคัญของโรงพยาบาลแทบทุกแห่ง 

แถมยงัเป็นแผนกที่ไม่เคยมเีวลาปิด ผูป่้วยที่มารบับรกิารส่วนใหญ่ไม่ได้นดั 

แต่มีเหตุฉุกเฉินท�าให้ต้องมาโรงพยาบาล ทั้งจากอุบัติเหตุรถยนต์ รถ

จกัรยานล้มเฉี่ยวชน บางครั้งเป็นอุบตัเิหตุที่เกดิขึ้นในบ้านพกัอาศยัหรอืใน

โรงเรยีน เช่น ล้มศรีษะฟาด ไฟไหม้ น�้าร้อนลวก หรอืแม้แต่การถูกสตัว์

เช่นงูหรอืสุนขักดั 

ทกุอาการเจบ็ป่วยซึ่งถอืเป็นเรื่องฉกุเฉนิจะถกูสง่มารกัษาในแผนกนี้

เกอืบทั้งหมด โดยจะมแีพทย์ผลดักนัขึ้นเวรมาดแูล แพทย์ประจ�าบ้านที่ต้อง

มาอยู่ประจ�ามตีั้งแต่แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉนิ แผนกศลัยกรรม และแผนก

กระดูก นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาแพทย์ปีสี่ ห้า และหก ที่ขึ้นวอร์ด 

เดยีวกนันี้หมุนเวยีนกนัมารบัความรู้อกีด้วย 
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การเรยีนของแพทย์นั้นนอกจากความรูใ้นต�าราแล้ว ยงัอาศยัการสอน

จากแพทย์ที่อาวุโสกว่า ทั้งอาจารย์และรุ่นพี่ แพทย์ห้องฉุกเฉนิจะเป็นผู้อยู่

เวรหลกัโดยมตีารางการขึ้นเวรเป็นผลดั ผลดัละแปดถงึสบิชั่วโมงแตกต่าง

กนัตามแต่ละโรงพยาบาล ท�าหน้าที่คอืตรวจผูป่้วย หากมบีาดแผลจะได้รบั

การดูแลเบื้องต้น เช่น ห้ามเลอืด เยบ็แผล แต่หากต้องมกีารรกัษาเฉพาะ

เช่นกระดกูหกั ต้องเข้าเฝือกหรอืผ่าตดัดาม กจ็ะตามแพทย์ประจ�าบ้านและ

อาจารย์แผนกกระดูกหรอืที่เรยีกว่าแผนกออร์โทพดีกิส์มาดูแลต่อ 

หากรายใดต้องรับการรักษาโดยแพทย์ศัลยกรรม เช่น ไฟไหม้  

น�้าร้อนลวก ซึ่งเป็นแผลบรเิวณกว้าง แผลที่มขีนาดลกึ และต้องเข้าไปท�าใน

ห้องผ่าตัดโดยต้องดมยาสลบ ก็จะตามแพทย์มาดูแล และถ้าเป็นคนไข้

เฉพาะทาง ได้แก่ ตา หู คอ จมูก แผนกเดก็หรอืสูตศิาสตร์ กจ็ะมแีพทย์

เหล่านั้นคอยรบัปรกึษาทางโทรศพัท์ 

อย่างเช่นวนันี้มผีูป่้วยโดนมดีท�าครวัหล่นใส่ขาเป็นแผลลกึที่หน้าแข้ง 

ผูป่้วยมอีาการหน้ามดืเป็นลมเนื่องจากเสยีเลอืดมาก ญาตจิงึน�าส่งโรงพยาบาล 

เมื่อมาถงึห้องฉกุเฉนิ หม่อมราชวงศ์กรกนัต์จงึพานกัศกึษามาตรวจดูอาการ 

เขาตรวจความดนัโลหติและประเมนิการเสยีเลอืด เนื่องจากความดนัต�่าจงึ

ต้องห้ามเลือดและให้น�้าเกลือเพื่อชดเชยไปพร้อมกัน ระหว่างนั้นก็ตรวจ

บาดแผล พบว่ามเีส้นเลอืดฉกีขาดจงึเยบ็แผล เขาได้มอบให้แพทย์ประจ�า

บ้านชั้นปีที่หนึ่งของแผนกศัลยกรรมเย็บแผล โดยมีนักศึกษาปีอื่นๆ ยืน

สงัเกตการณ์ 

นักศึกษาแพทย์จะได้เห็นทุกขั้นตอนอย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่การ

ฟอกแผล ปผู้าปราศจากเชื้อ ฉดียาชา หาจดุที่เลอืดออกและห้ามเลอืดด้วย

การเย็บผูกเส้นเลือด หลังจากนั้นจึงเย็บแผล ท�าให้วางแผนล่วงหน้าได้ 

ว่าต่อไปเวลาปฏิบัติงานจริงด้วยตัวเองจะต้องท�าอะไรบ้าง เมื่อรักษา 

เสรจ็เรยีบร้อยกจ็ะเข้าสูข่ั้นตอนการป้องกนัโรค ฉดีวคัซนีกนับาดทะยกั ให้

ยาแก้ปวด ยาปฏชิวีนะ และส่งผู้ป่วยกลบับ้าน 
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ภายในห้องฉกุเฉนิของแทบทกุโรงพยาบาลมกัจะต้องเตรยีมการเพื่อ

รองรับผู้ป่วยจ�านวนมาก เพราะไม่มีใครรู้ว่าในแต่ละวันต้องรอรับคนเจ็บ

ทั้งสิ้นกี่คน แต่เนื่องจากพื้นที่มจี�ากดั จงึมกัจะจดัให้ผู้ป่วยนอนบนเตยีงแยก

แต่มมี่านกั้นเพื่อความสะดวกในการให้บรกิาร ส่วนผู้บาดเจบ็ที่อาการหนกั 

เช่น ใส่ท่อช่วยหายใจ ปั๊มหัวใจ จะมีห้องแยกต่างหากเพื่อความสะดวก 

ในการดูแล ภายในมีอุปกรณ์กู้ชีพส�าคัญทั้งหมด รวมถึงน�้าเกลือและยา 

ที่จ�าเป็น ทั้งนี้เพื่อไม่ให้คนเจบ็รายอื่นเหน็ภาพที่น่ากลวั 

ขณะตรวจดูเคสใกล้จะเสร็จ หม่อมราชวงศ์กรกันต์ก็ได้ยินเสียง

เอด็ตะโรดงัมาจากหลงัม่านซึ่งอยู่ด้านในสุด 

“นั่นเสยีงใครหรอื”

เมื่อครู่นี้ตอนที่ก�าลงัคุมนกัศกึษา เขาเหน็เวรเปลเขน็คนป่วยซึ่งเป็น

ผู้ชายเข้าไปหลงัม่านนั้น พยาบาลซึ่งยนืดูแลอยู่รบีอธบิาย 

“คนไข้ค่ะคุณชายกนัต์ เพิ่งเขน็เข้ามาเมื่อครู่นี้ แต่ตอนนี้จะไม่ยอม

รกัษา บอกว่าอยากไปโรงพยาบาลเอกชน พี่จรยิาก�าลงัคุยอยู่”

จริยาคือหัวหน้าพยาบาลห้องฉุกเฉินซึ่งรับผิดชอบดูแลความ

เรยีบร้อยและการพยาบาล 

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนไข้ซึ่งถูกน�าส่งเข้ามาจะไม่ค่อยพอใจสภาพ 

ห้องที่ค่อนข้างแออัด นั่นก็เพราะห้องฉุกเฉินต้องดูแลคนป่วยเป็นจ�านวน

มาก แต่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คือประเมินว่าผู้ป่วยรายใดอาการปลอดภัย 

พอจะย้ายโรงพยาบาลตามความประสงค์ได้หรอืไม่

“งั้นผมขอตรวจดูหน่อย”

“จะดหีรอืคะคุณชายหมอ ดฉินัเกรงว่า...”

เสียงที่ดังลอดม่านออกมาบอกให้รู้ว่าเจ้าตัวคงไม่พอใจนัก สังเกต

จากการขึ้นเสยีง เมื่อเหลอืบมองเข้าไปกพ็บว่าหวัหน้าพยาบาลก�าลงัอธบิาย

ให้ผู้ป่วยฟัง

“ไม่ต้องห่วง ผมจัดการได้ อีกอย่างนักศึกษาจะได้เห็นเคสผู้ป่วย
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จรงิๆ ผมรบัรองว่าจะไม่ท�าให้เกดิปัญหา”

เมื่อเหน็ความมุ่งมั่น พยาบาลจงึไม่คดัค้านอกี 

หม่อมราชวงศ์กรกันต์แหวกผ้าม่านเข้าไป คนป่วยที่อยู่ด้านในแต่ง

กายด้วยเสื้อผ้าราคาแพง แค่กวาดตามองเครื่องประดบัที่สวมกร็ู้ว่าคงเป็น

ผูม้ฐีานะ คะเนด้วยสายตาอายปุระมาณห้าสบิ น�้าเสยีงที่ค่อนข้างดุดนัท�าให้

พยาบาลที่ยนือธบิายอยู่ต้องข่มอารมณ์ 

“ผมจะกลบับ้าน! พวกคุณมารั้งผมไว้ท�าไม!”

หม่อมราชวงศ์หนุ่มปรายตามองหน้าปัดจอเครื่องวัดความดันและ

เครื่องวดัระดบัออกซเิจน เขาขมวดคิ้วเมื่อเหน็ตวัเลขผดิปกต ิความดนัต�่า

กว่าเกณฑ์ ระดับออกซิเจนไม่คงที่ ยิ่งผู้ป่วยออกแรงตะโกน กราฟก็ยิ่ง

เปลี่ยนแปลงมากขึ้น

“ผมขอแนะน�าตวัก่อนนะครบั ผม...นายแพทย์กรกนัต์ เป็นอาจารย์

แพทย์ของโรงพยาบาลแห่งนี้ ไม่ทราบว่ามีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้บ้างไหม

ครบั” นายแพทย์หนุ่มเสนอตวัอย่างอาร ี

“ผมอยากกลบับ้าน พวกคุณมสีทิธิ์อะไรมาห้าม”

“ผมคดิว่าคงมกีารเข้าใจผดิแล้วละครบั ทางเราไม่ได้คดิจะรั้งคุณไว้ 

แต่มันเป็นขั้นตอนปกติ เท่าที่ผมทราบ รถของคุณวิศรุตประสบอุบัติเหตุ

ชนกับรถอีกคัน กระโปรงหน้ารถยุบ คุณติดอยู่ด้านใน ทางกู้ภัยเห็นคุณ

หมดสติจึงน�ามาส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ถ้าคุณอยากกลับบ้าน ขอผม

ตรวจร่างกายก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มอีนัตรายดไีหมครบั”

นายแพทย์หนุม่ตอบไปตามประวตัทิี่อ่านคร่าวๆ จากชาร์ตที่พยาบาล

เพิ่งยื่นส่งให้ ก่อนที่หล่อนจะกระเถบิไปยนืข้างๆ หน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์

ฉุกเฉินคือเก็บข้อมูล อีกทั้งยังต้องช่างสังเกต เพื่อตรวจหาสิ่งที่เป็นโรค

ฉุกเฉนิให้เรว็ที่สุด

“เว่อร์ไปหรือเปล่า ก็เห็นอยู่ว่าผมปกติดี จะมีอะไรร้ายแรงได้ยังไง 

ที่พูดนู่นพูดนี่คงอยากจะเกบ็ค่ารกัษางั้นส”ิ
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หม่อมราชวงศ์หนุ่มข่มอารมณ์ แม้เขาจะเป็นคนตรงไปตรงมากับ 

ผู้ร่วมงาน แต่กับผู้ป่วยและด้วยจรรยาบรรณแพทย์จะไม่อารมณ์เสียใส่ 

คนป่วยเดด็ขาด 

“ไม่ใช่แน่นอนครับ โรงพยาบาลของเราเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล 

บรกิารประชาชนไม่หวงัผลก�าไร ผมเป็นห่วงคณุวศิรตุ อบุตัเิหตรุถชนแบบ

นี้อาจมีการบาดเจ็บภายในได้ ขอให้ผมและนักศึกษาได้ตรวจร่างกายก่อน 

ถ้าแน่ใจว่าปลอดภยั เราจะอนุญาตให้กลบับ้านแน่นอนครบั”

“อ๋อ...สรุปว่าจะเอาผมเป็นหนูทดลองงั้นสิ ไม่เอา เสียเวลา ผมจะ

กลบั” ชายหนุ่มดงึดนัจะลงจากเตยีงเสยีให้ได้ 

ด้วยกลัวคนป่วยจะเป็นอันตราย หม่อมราชวงศ์กรกันต์จึงเข้ามา

ขวางไว้ เขารบีเกลี้ยกล่อม 

“ถ้าคุณวิศรุตไม่สะดวกให้นักศึกษาตรวจ ขอผมตรวจดูหน่อยนะ

ครบั ผมเป็นอาจารย์แพทย์ มปีระสบการณ์และความช�านาญ มั่นใจว่าจะ

วนิจิฉยัได้อย่างแน่นอน”

“หน้าอ่อนๆ อย่างนี้จะตรวจรู้เรื่องหรอื”

“รู้แน่นอนครับ ถ้าคุณวิศรุตอยากกลับบ้าน กรุณาให้ความร่วมมือ

แล้วทุกอย่างจะง่ายขึ้น”

ผู้ป่วยยังมีท่าทางลังเล แต่แล้วกลับเปลี่ยนใจกระโดดลงจากเตียง 

หม่อมราชวงศ์กรกนัต์พยายามห้าม 

“เดี๋ยวครบัคุณ” 

วิศรุตไม่พอใจ ตะคอกใส่ “คุณจะท�าอะไร ผมไม่อยากตรวจอะไร

ทั้งนั้น ปล่อยผมไป ไม่อย่างนั้นผมจะฟ้อง” 

ชายร่างหนาโต้กลบั ในจงัหวะที่เผลอออกแรงนั่นเอง เครื่องวดัระดบั

ออกซิเจนก็แสดงความผิดปกติขึ้นอีก หม่อมราชวงศ์กรกันต์เห็นคนเจ็บ 

หน้านิ่วคล้ายหายใจตดิขดั จงึแตะบ่าให้คนไข้นอนลงบนเตยีง

“ใจเยน็ๆ ครบั ผมแค่ขอตรวจร่างกาย ไม่ได้ท�าให้เจบ็ ตอนนี้รู้สกึ
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เป็นยงัไงบ้าง อดึอดัและแน่นหน้าอกมากขึ้นใช่ไหมครบั”

“ใครบอก...ผมสบายด”ี เขาจะพดูต่อ แต่ลมหายใจสะดดุจนต้องสดู

หายใจเข้าลกึ แค่มองหม่อมราชวงศ์กรกนัต์กร็ู้ว่าคนตรงหน้าหายใจล�าบาก

“คุณรู้สกึแน่นหน้าอก เวลาหายใจรู้สกึตดิขดัใช่ไหมครบั” 

หม่อมราชวงศ์กรกันต์ถือโอกาสนั้นวางหูฟังลงบนหน้าอกของผู้ป่วย 

เขาแตะนิ้วไปบนอกเสื้อที่มรีอยเปื้อนอนัเกดิจากคราบน�้ามนั จากประวตั.ิ..

รถสองคันชนกันในลักษณะประสานงา ด้านหน้าของรถยุบเข้ามาอัดผู้ป่วย

ตดิกบัพวงมาลยั หน่วยกู้ภยัใช้เครื่องมอืถ่างและช่วยคนเจบ็ออกมา 

“ไม่ บอกแล้วไงว่าสบายด ีพวกคณุนี่ท่าจะฟังภาษาคนไม่รู้เรื่อง เซ้าซี้

อยู่ได้ บอกว่าไม่เป็นอะไรกไ็ม่เป็นส.ิ..” 

วศิรุตโพล่งประโยคยาวๆ แต่แล้วกลบัพูดต่อไม่ได้ เครื่องวดัระดบั

ออกซเิจนร้องเตอืนเมื่อออกซเิจนต�่ากว่าปกต ิ

หม่อมราชวงศ์กรกันต์หันไปหาแพทย์ประจ�าบ้านชั้นปีที่สามที่เดิน

ตามราวนด์อยู่ “คุณเหน็ไหมสงิหา”  

ในบรรดาลกูศษิย์ทั้งหมด คนนี้ช่างสงัเกตที่สุด อกีทั้งยงัขยนัขนัแขง็ 

หม่อมราชวงศ์กรกนัต์ตั้งใจว่าหากนกัศกึษาแพทย์คนนี้เรยีนจบจะทาบทาม

เป็นอาจารย์

“ครบัอาจารย์ ออกซเิจนต�่ากว่าปกต ิคนไข้หายใจล�าบาก” 

ระดับออกซิเจนในเลือดที่เครื่องรายงานแสดงให้เห็นว่าระบบหัวใจ

และปอดเป็นจดุที่ส่งออกซเิจนไปยงัระบบต่างๆ แต่หากมสีิ่งผดิปกตเิช่นเมื่อ

ออกแรงเยอะหรอืตะโกนกจ็ะเหน็ความเปลี่ยนแปลง

“เราต้องรบีตรวจช่วงอกและช่องท้อง อาจจะมอีนิเจอรอีะไรสกัอย่าง

ด้านใน” หม่อมราชวงศ์กรกันต์หมายถึงการบาดเจ็บที่เกิดกับอวัยวะใน 

ช่องท้องและท�าให้เกดิการแตกหรอืบอบช�้า เช่น ตบั ม้าม หรอืแม้แต่ล�าไส้ 

แต่ตอนนี้ปัญหาเฉพาะหน้าคอืต้องท�าให้คนเจบ็ยอมร่วมมอืเสยีก่อน  

“พวกคุณพูดอะไรกนั ผมไม่เข้าใจ เมื่อกี้หมายความว่ายงัไง” 
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“คือผมสงสัยว่าคุณวิศรุตจะมีการบาดเจ็บในทรวงอกหรือช่องท้อง 

อาจเป็นทั้งสองอย่างพร้อมกนั ช่วยร่วมมอืกบัเราด้วยครบั นอนลงบนเตยีง

ให้ผมกบัทมีได้ท�าหน้าที่”

“แต่ผมไม่ชอบที่นี่ มนัอดึอดั อยากไปสูดอากาศข้างนอก”

“ผมรู้ว่าคุณไม่ชอบ แต่ถ้ามนัเกี่ยวกบัชวีติ อยากให้คุณอดทน ถ้า

คุณยงัดื้อจะออกไปจากที่นี่ เกดิเรื่องร้ายแรงขึ้นจะท�ายงัไง”

“ก็ได้ ผมจะยอมให้ตรวจ แต่แค่แป๊บเดียวนะ ถ้าไม่มีอะไรผมจะ

กลบั”

หม่อมราชวงศ์กรกนัต์ประคองคนป่วยลง เขาหยบิหมอนให้หนนุ แต่

พอศรีษะคนป่วยแตะหมอน ร่างหนากย็ิ่งกระสบักระส่ายมากขึ้น นายแพทย์

หนุ่มปลดกระดุมเสื้อคนเจ็บออกจึงเห็นรอยช�้าปื้นใหญ่อันเกิดจากการ

กระแทกอย่างแรง เขาหนัไปหาลูกศษิย์เพื่อให้ดู

การเป็นแพทย์ห้องฉุกเฉินต้องหัดประเมินรอยฟกช�้า รอยกด 

ต�าแหน่งที่บวมเพราะอาจเกี่ยวพันกับอาการได้ อย่างรายนี้รอยช�้าพาดจาก

กระดูกซี่โครงลงมาถึงช่องท้อง รอยค่อนข้างกว้าง แพทย์ประจ�าบ้าน 

พยกัหน้าเมื่อสงัเกตเหน็สิ่งเดยีวกนั

“ผมขออนุญาตกดตรงนี้ แล้วคุณวศิรุตช่วยบอกว่าเจบ็ไหม”

ชายหนุ่มวางมอืตรงรอยช�้าและพบว่ามเีสยีงจากใต้ผวิหนงั เขาหยบิ

หูฟังมาและฟังเสียงหายใจของปอดทั้งสองข้างเทียบกัน หลังจากนั้นก็เริ่ม

คล�าตรงต�าแหน่งช่องท้อง พอมอืแตะรอยช�้า คนป่วยกส็ะดุ้งพร้อมโวยวาย

ทนัที

“โอ๊ย...นี่ท�าอะไร ระบมไปหมดแล้วนะ เป็นหมอประสาอะไรมอืหนกั

ชะมดั นี่ตรวจรู้เรื่องหรอืเปล่านี่”

เขาดึงดันจะลุกขึ้นอีก จนหม่อมราชวงศ์กรกันต์ต้องใช้มือแตะบ่า 

เพื่อให้นอนลงและเอ่ยปลอบ 

“ใจเยน็ๆ ผมขอร้อง อย่าเพิ่งส่งเสยีงตอนนี้นะครบัคณุวศิรตุ ขอผม
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ฟังเสยีงหายใจและขอตรวจช่องท้อง” หม่อมราชวงศ์กรกันต์เหลือบไปทาง

แพทย์ประจ�าบ้านพร้อมกบัสั่ง “คุณไปเขน็เครื่องอลัตราซาวนด์มาข้างเตยีง

เดี๋ยวนี้ ผมจะดูในช่องท้องสกัหน่อยว่ามเีลอืดคั่งหรอืเปล่า”

“นี่อาจารย์สงสยัว่าจะมเีลอืดออกในช่องท้องหรอืครบั”

หม่อมราชวงศ์หนุม่พยกัหน้า สหีน้าเคร่งเครยีด “คณุพยาบาล ช่วย

เตรยีมอุปกรณ์ใส่ไอซดีดี้วย เราคงต้องท�าหตัถการ เตรยีมเปิดเส้นและให้

น�้าเกลอื”

นายแพทย์หนุ่มบอกชื่อน�้าเกลือและอุปกรณ์ที่จ�าเป็น พยาบาลสาว

รีบวิ่งไปเตรียมอุปกรณ์ ขณะที่คนป่วยบนเตียงเริ่มหน้าซีดและกระสับ-

กระส่าย 

“ผมอดึอดั ผมหายใจไม่ออก พวกคุณท�าอะไรผม”

“ผมเข้าใจ คณุวศิรตุต้องฟังผม กระดกูซี่โครงของคณุหกั ผมคดิว่า

มบีางส่วนทิ่มถูกปอด อาการที่คณุรูส้กึอยูต่อนนี้เพราะมลีมรั่วในปอด ส่วน

ที่คณุเจบ็ในช่องท้องกเ็พราะมเีลอืดคั่ง ผมคดิว่าอาจจะมอีวยัวะภายในแตก 

ตอนนี้ผมอยากให้คุณหลบัตาและนอนนิ่งๆ เราจะดูแลคุณอย่างดทีี่สุด”

“มะ...ไม่จรงิใช่ไหม”

“จรงิครบั แต่ไม่ต้องห่วง เรารกัษาได้ ขอแค่คุณร่วมมอื”

“ผะ...ผมจะตายไหมหมอ” วิศรุตเอื้อมมือมาจับมือหม่อมราชวงศ์

หนุ่ม 

“ไม่ครับ...คุณจะไม่ตาย แต่คุณต้องช่วยพวกเรา เข้าใจไหมครับ 

หายใจเข้าช้าๆ ลกึๆ ฟังค�าสั่งของผม”

เขาแตะมอือกีฝ่ายและประคองให้วางบนเตยีง เพยีงไม่นานการรกัษา

กเ็ริ่มต้นขึ้น

“อาจารย์หมอเก่งมากๆ เลยนะ ดูแป๊บเดยีววนิจิฉยัได้แล้ว”
สองนกัศกึษาแพทย์นั่งอยูใ่นห้องพกัเบรก ทนัททีี่วนิจิฉยัได้ว่าผู้ป่วย
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มีลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอด อีกทั้งยังอัลตราซาวนด์พบว่ามีเลือดออกใน 

ช่องท้องจากการที่ม้ามมีรอยปริ นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์กรกันต์จึงให้

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่หก หรือที่เรียกกันว่าเอกซ์เทิร์น ใส่สายระบายลม

และเลือดเพื่อให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวกขึ้น เขาตามทีมศัลยแพทย์มาเพื่อ

ประเมิน ระหว่างนั้นก็เอกซเรย์และให้น�้าเกลือ จองเลือดและส่งการตรวจ

ในห้องปฏบิตักิาร ไม่นานคนเจบ็กถ็กูส่งตวัเข้าไปในห้องผ่าตดั แพทย์ได้เยบ็

ซ่อมม้ามเพื่อหยดุเลอืด อาการปลอดภยั แต่ยงัต้องสงัเกตอาการในไอซยีอูกี

สกัระยะเนื่องจากเสยีเลอืดค่อนข้างมาก

“ใช่ ทั้งเก่งทั้งหล่อ เพอร์เฟกต์ไปหมดทุกอย่าง”

“อย่าพูดเสยีงดงัไปกุ๊ก เดี๋ยวอาจารย์มาได้ยนิเข้า มหีวงัโดนบ่นหูชา

อกีพอด”ี

นักศึกษาคนแรกชื่อกชกร ชื่อเล่นว่ากุ๊ก ส่วนอีกคนชื่อแพรพิไล 

เป็นเพื่อนสนทิกนั 

“จะได้ยนิได้ยงัไง ยนือยู่ตั้งไกล”

หม่อมราชวงศ์กรกันต์ก�าลังพาแพทย์ประจ�าบ้านตรวจดูอาการของ

ผู้ป่วยในห้องฉุกเฉนิ หลงัจากที่สั่งให้นกัศกึษาแพทย์ปีห้าและหกตามเข้าไป

ดเูคสผ่าตดัแลว้น�ามารายงาน ส่วนพวกหล่อนสองคนอยูปี่สี่ต้องท�ารายงาน

ซกัประวตั ิตรวจร่างกาย เพื่อน�ามาวเิคราะห์

“อาจารย์หมอมสีายเยอะ พวกพยาบาลอาจจะเอาไปฟ้อง”

ทุกคนในคณะต่างรู้ดีว่าหม่อมราชวงศ์กรกันต์เป็นคนเอาจริงเอาจัง

และค่อนข้างเข้มงวดกับนักศึกษา เขาบอกเสมอว่านักศึกษาแพทย์มีหน้าที่

เรยีนและใส่ใจความรู ้เพื่อที่ว่าพอจบออกไปใช้ทนุและปฏบิตังิานจะได้ท�าได้

จริง นอกจากเรื่องการเรียนแล้วเขายังเป็นอาจารย์ที่เคร่งในกฎระเบียบ 

การแต่งกาย มารยาท 

“แหม...ก็ฉันอดชื่นชมไม่ได้ เป็นหมอคนอื่นอาจจะไล่คนไข้กลับไป

แล้วที่โวยวายไม่มเีหตผุล แต่อาจารย์หมอใจเยน็ เกลี้ยกล่อมจนคนไข้ยอม
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ให้ตรวจ ลองคดิดูสเิธอ ขนืขึ้นรถไปที่อื่นมหีวงัเกดิเรื่องกลางทาง”

“จรงิของเธอ ผู้ป่วยรายนี้วนิจิฉยัยากจรงิๆ ถ้าไม่ช่างสงัเกต”

ตอนที่คนเจบ็เข้ามาที่ห้องฉกุเฉนิ ความดนัและสญัญาณชพีทุกอย่าง

ปกต ิถ้าไม่เพราะสงัเกตเหน็ว่าระดบัออกซเิจนแกว่งเวลาออกแรงตะโกนอาจ

วนิจิฉยัผดิ ปล่อยให้ผู้ป่วยกลบับ้าน 

“อาจารย์ถึงได้สอนให้หมอทุกคนต้องคอยสังเกตรายละเอียด 

ทุกอย่างไง ทั้งสผีวิ ปฏกิริยิาตอบสนอง อตัราการหายใจ”

“เธอว่าอาจารย์หมอมแีฟนหรอืยงั เหน็เข้มๆ ดุๆ อย่างนั้นน่าจะยงั

เนอะ” นกัศกึษาแพทย์คนเดมินนิทาต่อ 

นักศึกษาทุกคนพอได้เรียนกับหม่อมราชวงศ์กรกันต์ก็เกิดอาการ

ปลื้ม แต่เมื่อเจอกบัวาจาเชอืดเฉอืนยิ่งกว่าคมมดีห้องผ่าตดักพ็ากนัถอยร่น

ไม่เป็นกระบวน

“ฉนัว่ายงันะ อาจารย์งานยุ่งขนาดนั้นจะมเีวลาไปคบใครได้ ไหนเช้า

ยงัต้องมาราวนด์ วนัทั้งวนักอ็ยู่ออีาร์๑ ตกเยน็หลงัเลกิงานบางวนักถ็ูกตาม

คอนซลัต์อกี”

นักศึกษาสาวหมายถึงเวรปรึกษาส�าหรับอาจารย์ที่ต้องคอยรับ

โทรศัพท์ช่วงกลางคืน และหากเป็นเคสยากหรือมีอุบัติเหตุหมู่อาจต้องมา

ช่วยงานที่ห้องฉุกเฉนิอกีด้วย 

“แต่หล่อขนาดนี้ไม่มแีฟน น่าเสยีดายออกนะ ดูอย่างคณุชายกนต์ธร

ส ิยงัมคีู่หมั้นแล้วเลย” 

การหมั้นของหม่อมราชวงศ์กนต์ธรเป็นข่าวดังในวงสังคม ทุกคน 

จงึพากนัจบัตาสองสงิห์ที่เหลอื 

“อย่าพูดดงัไป ฉนัได้ยนิมานะว่าอาจารย์หมอไม่ชอบผู้หญงิ”

“เฮ้ย นี่อย่าบอกนะว่า...อาจารย์เป็น...ไม่จรงิมั้ง”

๑ Emergency room คอื ห้องฉุกเฉนิ แพทย์มกัเรยีกทบัศพัท์ว่า ‘ออีาร์’
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นักศึกษาสาวหันมาตีมือเพื่อนแล้วโวย “ไม่ใช่แบบนั้น หมายถึง

อาจารย์เคยบอกว่าผู้หญงิเป็นภาระ ไหนจะต้องเอาใจ จะท�าอะไรกต็้องพึ่ง

แต่พวกผู้ชาย อยู่ด้วยแล้วน่าร�าคาญต่างหาก”

“ว้า...เป็นงั้นไป ผู้หญิงไม่ได้น่าร�าคาญทุกคนเสียหน่อย” นักศึกษา

สาวบ่น

“หมายถึงเธองั้นสิ คิดว่าตัวเองคู่ควรเป็นแฟนคุณชายหมอหรือไง 

ระวงัเหาจะกนิหวัเอานะ” เพื่อนสาวหยอก

“มันก็ไม่แน่นะ บางทีอาจารย์อาจจะสนใจผู้หญิงธรรมดาอย่างฉัน

กไ็ด้” กชกรพดูด้วยน�้าเสยีงชวนฝัน ไม่ทนัสงัเกตว่ามเีสยีงฝีเท้าใครคนหนึ่ง 

ดงัมาหยุดข้างหลงั

“ผมยงัขอยนืยนัว่าผู้หญงิน่าร�าคาญ รวมถงึคุณสองคนด้วย”

เสียงคุ้นหูท�าให้สองสาวช่างนินทาหันขวับ พอเห็นว่าเป็นใครก็หน้า

ซีดเผือด นอกจากหม่อมราชวงศ์กรกันต์แล้วยังมีแพทย์ประจ�าบ้านชั้นปีที่

สามเดนิตามมาด้วย ทั้งสองคนลนลานลุกขึ้นยนืประนมมอืไหว้

“นะ...หนูขอโทษค่ะ อาจารย์หมอ”

“ขอโทษ...เรื่องอะไรล่ะ เรื่องที่คุณเป็นนักศึกษาแพทย์แต่ไม่ตั้งใจ

เรียน มานั่งเมาท์นินทาอาจารย์ หรือว่าที่คุณยังไม่ยอมไปท�ารายงานที่ผม

มอบหมายให้เสรจ็ คุณคดิว่าควรจะผดิหวงัเรื่องไหนมากกว่ากนั”

“หนูขอโทษจรงิๆ ค่ะ หนูไม่ได้ตั้งใจ หนูแค่...”

นกัศกึษาสาวหน้าซดีกว่าเดมิ พอหนัไปกเ็หน็ว่าคนอื่นๆ อมยิ้มเมื่อเหน็

สหีน้าจรงิจงัของคุณชายหมอ 

“เหน็แก่ที่ก่อนหน้านี้คุณไม่เคยมาราวนด์สาย ขึ้นปฏบิตังิานตรงต่อ

เวลา ผมจะยกโทษให้ แต่คุณสองคนต้องท�ารายงานเพิ่ม”

“รายงาน!” สองสาวตาโต ทวนค�า หนัมองกนั

“ใช่ คุณต้องไปหาข้อมูลเกี่ยวกบัภาวะตกเลอืดในช่องท้อง ส่วนคุณ

ไปค้นหาเรื่องภาวะลมรั่วในช่องเยื่อหุม้ปอดอย่างละเอยีด ผมต้องการข้อมูล
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งานวิจัยอัปเดตที่สุดในปีนี้ว่ามีการรักษาอะไรใหม่ๆ บ้าง น�ามาวิเคราะห์

เปรยีบเทยีบ เอามาพรเีซนต์ให้ผมฟังข้างเตยีงวนัพรุ่งนี้”

“พรุ่งนี้” ทั้งสองหน้าสลดกว่าเดิม หัวข้อที่ว่าแม้ไม่ได้ยาก แต่การ 

น�าข้อมูลของแต่ละปีมาวิเคราะห์อาจต้องใช้เวลา อีกทั้งยังต้องพรีเซนต์

กระชั้นชดิ

“คอืว่า...หนู...เอ่อ...”

“ท�าไม ท�าไม่ได้งั้นหรอื ถ้างั้นกเ็ตรยีมตวัตกวชิานี้ได้เลย ผมจะไม่

ปรานอีกี”

“ไม่ได้นะคะอาจารย์หมอ หนูตกไม่ได้ค่ะ หนทู�าได้ค่ะ ท�าทนัแน่นอน 

รบัประกนั” 

“ก็ดี ท�าให้ได้อย่างที่พูดก็แล้วกัน พรุ่งนี้พบกันที่อีอาร์ตอนเจ็ดโมง

ตรง ห้ามเลตนะ เข้าใจไหม”

นักศึกษาสองคนรีบโค้งค�านับ รวบสัมภาระบนโต๊ะและเดินเร็วๆ 

ออกจากห้องพกัหน้าตื่นท่ามกลางการอมยิ้มของแพทย์ประจ�าบ้านปีสาม

“คุณยิ้มอะไรรึสิงหา” หม่อมราชวงศ์กรกันต์หันไปดุหัวหน้าแพทย์

ประจ�าบ้านปีที่สาม เขามชีื่อว่าสงิหา เป็นคนเรยีนเก่ง มคีวามรบัผดิชอบสงู 

ทางภาควชิาเลง็ว่าจะชวนมาเป็นอาจารย์ด้วยกนั 

“เปล่าครบัอาจารย์ ผมแค่สงสารน้องปีสี่สองคนนั้น”

“สงสารท�าไม แค่สั่งให้ท�ารายงาน อย่าลมืสว่ิาหมออย่างเราเรยีนรู้ได้

กเ็พราะค้นคว้า เราถงึต้องหมั่นค้นข้อมลูยงัไงล่ะ การอปัเดตวชิาการเป็นสิ่ง

ส�าคญัที่จะท�าให้คนไข้ได้รบัการรกัษาที่ดทีี่สุด จรงิไหม”

“จรงิครบัอาจารย์ แต่น้องสองคนนั้นคงไม่ได้ตั้งใจ”

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่นักศึกษาสาวส่วนใหญ่จะแอบชอบหม่อมราชวงศ์

กรกนัต์ แต่โชคร้ายที่เขามาได้ยนิพอดถีงึได้โดนตอกกลบัจนหน้าหงาย ไม่

เพียงนักศึกษาเท่านั้น ยังรวมถึงพยาบาล ญาติคนไข้ และเจ้าหน้าที่ทุก

แผนก เพราะเหตุนี้เองถงึมขี่าวลอืว่าเขาไม่ชอบผู้หญงิ 
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“ไม่ว่ายงัไงกไ็ม่ควรใช้เวลาราวนด์มาคุยเรื่องไร้สาระ อย่างนี้อนาคต

จะเป็นแพทย์ที่ดไีด้ยงัไง”

“อย่าโมโหเลยนะครบัอาจารย์ น้องยงัเดก็ อาจจะยงัไม่เข้าใจ”

สิ่งที่หม่อมราชวงศ์กรกันต์ย�้าเสมอก็คือ คนเรียนแพทย์ต้องตั้งใจ

ศึกษาหาความรู้ เพราะเมื่อจบออกไปจะได้ใช้ความรู้นั้นในการรักษาคนไข้ 

คนเป็นแพทย์ต้องหดัส�ารวมกริยิา ถ้ากรี๊ดกร๊าดมากไปจะท�าให้คนป่วยและ

ญาตไิม่เชื่อถอื 

“ไม่เข้าใจกต็้องรบีสอนเสยีให้รู้ตอนนี้”

“ผมทราบครบั แต่ผมกเ็ข้าใจว่าท�าไมทกุคนถงึอยากรู้ ผมเองกอ็ยาก

รู้” สงิหาพูดตรงไปตรงมา 

หม่อมราชวงศ์กรกันต์โคลงศีรษะ “ท�าไมทุกคนต้องอยากรู้เรื่องผม

จะมีแฟนหรือเปล่าด้วยล่ะ หรือว่าเพราะพี่ชายผมหมั้นแล้ว ผมก็เลยต้อง

หมั้นด้วยหรอืไง”

นับตั้งแต่มีข่าวการหมั้นหมายของหม่อมราชวงศ์กนต์ธร คนในวง

สังคมก็จับตาดูคุณชายสองหน่อที่เหลือ ล�าพังหม่อมราชวงศ์กวินภพนั้น 

ไม่เท่าไรเพราะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้ว แต่หม่อมราชวงศ์กรกันต์เป็น

คนเดยีวที่ยงัไม่ม ีเขาท�าแต่งานและไม่เคยสนใจผู้หญงิคนไหน 

“เปล่าครบั”

“บอกตามตรงนะสงิหา ผมไม่เคยคดิจะมแีฟน ขึ้นชื่อว่าผูห้ญงิกด็แีต่

เป็นภาระ เดี๋ยวก็งอนให้เราตามง้อ มีปัญหาจุกจิกสารพัด เสียเวลาดูแล 

คนไข้เปล่าๆ”

“ผู้หญงิอาจจะไม่ได้แย่เสมอไปกไ็ด้นะครบั”

“งั้นหรือ ผมคงยังไม่เจอมั้ง เจอแต่คนที่บ่นว่าร้อน ว่าเหนื่อย หา

เรื่องวุ่นวายไม่ได้หยุด อ้อ...เพิ่มเรื่องนนิทาเข้าไปอกีอย่าง” 

“ผมยงัเชื่อว่าในโลกนี้มผีู้หญงิเก่ง แต่เราอาจจะยงัไม่เจอเท่านั้น”

“ผมไม่เหน็ด้วย ถงึยงัไงผูห้ญงิกส็ูผู้ช้ายไม่ได้อยูด่ ีไม่เชื่อคณุคอยดู
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ต่อไปกแ็ล้วกนั”

หลังจากสอนนักศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว หม่อมราชวงศ์กรกันต์ก็
เดนิกลบัมาที่ห้องพกัอาจารย์ เขาได้รบัโทรศพัท์จากอาจารย์หวัหน้าภาควชิา

ว่ามธีุระส�าคญัจะคุยด้วย 

“อาจารย์เรยีกผมมามอีะไรหรอืเปล่าครบั”

แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉินมีแพทย์ประจ�าอยู่ทั้งหมดหกคน คนแรก

คอืหวัหน้าภาควชิาซึ่งมชีื่อว่านายแพทย์สมบญุ ปีนี้ท่านอายไุด้ห้าสบิห้าแล้ว 

อกีห้าปีจะเกษยีณ ท่านเป็นผู้ใหญ่ใจด ีทุกคนเคารพนบัถอื หม่อมราชวงศ์

กรกันต์รักและเคารพท่านมาก นายแพทย์สมบุญเป็นต้นแบบของหมอที่ด ี

มคีุณธรรม เป็นอาจารย์ที่รกัลูกศษิย์ ท่านทุ่มเทให้การสอนเป็นอย่างมาก

“ผมมีข่าวดีจะบอก อาทิตย์หน้าภาคของเราจะได้คนมาช่วยเพิ่ม 

แล้วนะ”

เดือนก่อน อาจารย์ในภาควิชาประสบอุบัติเหตุรถคว�่าพร้อมกันถึง

สามคน แพทย์สองคนแขนหกั อกีคนที่เหลอืต้องเข้าเฝือกที่ขา ท�าให้ต้อง

หยดุงาน หม่อมราชวงศ์กรกนัต์กบันายแพทย์ณภทัรต้องท�างานแทนจงึต้อง

ขึ้นเวรวนัเวน้วนั นอกจากงานบรกิารแล้วยงัต้องผลดักนัสอนนกัศกึษาและ

แพทย์ประจ�าบ้านอกีด้วย 

“จรงิหรอืครบั ข่าวดจีรงิๆ แล้วหมอที่มาใหม่มาจากที่ไหนหรอืครบั”

“เหน็ว่าจบบอร์ดจากต่างประเทศ และเชี่ยวชาญด้านศลัยกรรมด้วย 

โพรเฟสเซอร์ที่นู่นส่งจดหมายหาผมโดยตรงเลยว่าคนนี้มอืดมีาก”

ที่โรงเรียนแพทย์แห่งนี้ร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์ที่ต่างประเทศ 

นอกจากการส่งแพทย์ไปเรียนต่อเฉพาะทางแล้ว ยังมีการร่วมมือด้าน

วชิาการและงานวจิยัด้วย อย่างหม่อมราชวงศ์กรกนัต์เองกเ็คยผ่านการเรยีน

ที่ประเทศสหรฐัอเมรกิามาก่อน และเขาเลอืกกลบัมาใช้ทุนที่ขอไป 

“ถ้าอย่างนั้นกด็เีลย เราก�าลงัต้องการคน ช่วงนี้ผู้ป่วยอุบตัเิหตุเยอะ
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มาก อีกอย่างเดนต์ศัลยกรรมก็งานยุ่งกันมาก อาจารย์พอทราบไหมครับ

ว่าหมอที่มาใหม่เป็นใคร” 

ปกติแพทย์ที่รับมาใหม่ล้วนแต่ต้องผ่านการสัมภาษณ์จากหัวหน้า

แผนกเพื่อให้ได้คนดแีละตั้งใจท�างาน อกีทั้งเพื่อความกลมเกลยีวของแผนก 

“รู้ส ิแต่ขออุบไว้ก่อน ผมอยากให้คุณประหลาดใจ”

รอยยิ้มอย่างมีเลศนัยท�าให้หม่อมราชวงศ์กรกันต์อดสงสัยไม่ได้ 

ปกตหิวัหน้าภาควชิามกัจะพูดจาตรงไปตรงมา ไม่เคยมคีวามลบัมาก่อน 

“แสดงว่าผมรู้จกัหรอืครบั”

“รู้ส ิคุณกบัหมอคนนี้รู้จกักนัแน่นอน อาจจะคุ้นเคยกนัดเีสยีด้วย”

หม่อมราชวงศ์กรกันต์เรียนจบแพทย์ที่เมืองไทย แต่ขอทุนไปเรียน

ต่างประเทศโดยขอต�าแหน่งอาจารย์ เมื่อจบกลบัมากม็ารบัราชการต่อ ตอน

ที่ไปเรียนก็ได้มีโอกาสเจอแพทย์ไทยที่ไปเรียนต่อหลายคนจากหลายๆ 

มหาวทิยาลยั เนื่องจากเป็นคนเรยีนเก่งและเป็นที่ชื่นชมของอาจารย์ แพทย์

ส่วนใหญ่จงึรู้จกัหม่อมราชวงศ์กรกนัต์เป็นอย่างด ี

“แสดงว่าหมอคนนี้เคยเรยีนที่ยูเดยีวกบัผมหรอืครบั”

“อย่าเพิ่งเดาเลย ถ้าขนืผมแพลมออกไป รบัรองคุณรู้แน่”

“ดูท่าทางอาจารย์ตื่นเต้นนะครบัที่ได้หมอคนนี้มาร่วมงาน”

“แน่นอนสิ เพราะเป็นลูกศิษย์ผมเอง ไม่ได้เจอกันนานแล้ว อยาก 

จะรู้ว่าฝีมอืพฒันาไปมากสกัแค่ไหน”

“อาจารย์หมายความว่าหมอคนนี้จบแพทย์ที่มหาวทิยาลยัของเราหรอื

ครบั”

“ใช่...อดใจรออกีนดิ อกีไม่นานคุณกจ็ะได้เจอ ถงึตอนนั้นคุณค่อย

ถามเอาเองแล้วกนั”



๑
หมอใหม่โดนเขม่น

สองหนุ่มเพิ่งได้กนิอาหารมื้อแรกของวนัตอนสี่โมงเยน็ เป็นเรื่อง
ปกติส�าหรับแพทย์ประจ�าห้องฉุกเฉินซึ่งมักไม่มีเวลาพักเที่ยง อีอาร์คือ 

แผนกหนึ่งในโรงพยาบาลที่ไม่มเีวลาปิด เช่นเดยีวกบัห้องคลอดที่ต้องเปิดรบั

ผู้ป่วยตลอดเวลา นั่นก็เพราะไม่มีใครรู้ว่าจะมีคนเจ็บมาที่ห้องฉุกเฉินตอน

กี่โมง และมาพร้อมกนักี่คน ทมีแพทย์จงึสแตนด์บายตลอดยี่สบิสี่ชั่วโมง 

หลังจากหน้าที่ประจ�าคือราวนด์คนไข้และสอนนักศึกษา หม่อม

ราชวงศ์กรกนัต์กช็วนแพทย์รุ่นน้องแผนกเดยีวกนัมานั่งที่โรงอาหาร โชคดี

ที่ภายในโรงพยาบาลยังมีอาหารขายอยู่ และหลังห้าโมงเย็นร้านรวงหน้า 

โรงพยาบาลจะเปิดกันเป็นจ�านวนมาก พ่อค้าแม่ค้าต่างรู้ว่ามีทั้งหมอ 

พยาบาล และคนไข้ที่ชอบออกไปรับประทานอาหารยามดึก พอหลัง 

เที่ยงคนืกย็งัมรี้านสะดวกซื้อ 

หม่อมราชวงศ์กรกันต์เลือกสั่งอาหารง่ายๆ คือ กะเพราหมูไข่ดาว 

ส่วนณภทัรสั่งข้าวผดั สองหนุ่มมนี�้าดื่มคนละขวด ต่างนั่งคุยกนั นบัตั้งแต่

เพื่อนร่วมงานในภาควชิาอกีสามคนลาป่วย สองหนุ่มกม็งีานหนกัขึ้นกว่าเดมิ
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เท่าตวั 

“คุณชายบอกว่าจะมหีมอมาใหม่หรอืครบั”

“ใช่ อาจารย์สมบุญเพิ่งเรยีกฉนัไปคุย บอกว่ารออกีหนึ่งอาทติย์”

“ดจีงั เราสองคนแทบจะควบเวรกนัอยู่แล้ว”

นอกจากเวรห้องฉกุเฉนิ อาจารย์หมอยงัต้องอยูเ่วรรบัปรกึษา อกีทั้ง

ยังมีเวรที่โอพีดีนอกเวลาสลับหมุนเวียนกันไป พอขาดสมาชิกสามคน 

กเ็ท่ากบัวา่ต้องอยู่เวรวนัเว้นวนัซึ่งหนกัมาก มบ้ีางที่อาจารย์หวัหนา้ภาควชิา

มาช่วยอยู่เวร แต่กไ็ม่บ่อยนกัเพราะท่านต้องท�างานบรหิาร

“ฉนักว็่าด”ี

“ท�าไมคณุชายถงึดไูม่ค่อยดใีจเลยล่ะครบั มคีนมาช่วยกเ็ท่ากบัว่างาน

ของเราจะได้เบาลงนะครบั”

“ก็อาจารย์สมบุญไม่ยอมบอกว่าหมอคนใหม่เป็นใครน่ะสิ เอาแต่

อมยิ้ม ท�าให้ฉนัชกัสงัหรณ์ใจยงัไงกไ็ม่รู้”

“คุณชายคิดว่าอาจารย์ใหม่เป็นผู้หญิงหรือครับ” ณภัทรเริ่มเดา 

เพราะท�างานด้วยกนั เขาจงึรู้จกันสิยัของหม่อมราชวงศ์กรกนัต์เป็นอย่างด ี

“ขอให้ไม่ใช่ทเีถอะ ขอให้ลางสงัหรณ์ของฉนัผดิ”

เมื่อปีที่แล้วที่ภาควชิาเคยมอีาจารย์ผู้หญงิ แต่ต่อมาลาออกไป ช่วง

ที่ท�างานมปีัญหาค่อนข้างมาก อาจเพราะนสิยัส่วนตวัที่ไม่สู้งานกเ็ป็นได้ 

“ถงึเป็นผู้หญงิจรงิ แต่คราวนี้อาจจะไม่เหมอืนเดมิกไ็ด้นะครบั”

ณภัทรเป็นแพทย์รุ่นน้อง เขาเป็นหมอหนุ่มหน้าตาดี เป็นที่ชื่นชอบ

ของทุกคน เรียนจบจากสาขาเดียวกันกับหม่อมราชวงศ์กรกันต์ ทั้งคู่ 

สนทิสนมกนัมากเพราะต้องท�างานร่วมกนั อกีทั้งยงัมนีสิยัคล้ายกนั 

“นายไม่รู้สึกว่ามันน่าเบื่อหรอกหรือ สู้ประกาศไปเลยว่าอยากได้

ผู้ชาย เรื่องจะได้จบๆ”

“ผมชกัเริ่มเชื่อแล้วว่าคุณชายไม่ชอบหมอผู้หญงิ”

“ไม่ใช่ไม่ชอบนะ แต่ไม่ประทบัใจ ฉนัไม่เคยเหน็ผูห้ญงิคนไหนสูง้าน 
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ท�าได้ทุกอย่างเหมือนผู้ชายเลย สุดท้ายแล้วผู้หญิงก็มีข้อเสียเปรียบทาง

สรีระอยู่ดี ไหนจะร่างกายอ่อนแอ แรงก็ไม่ค่อยมี พอถูกดุเข้าหน่อยก็

เครยีด ร้องไห้ ไม่ไหวเลย แล้วแม่เจ้าประคุณคดิจะลาออกกอ็อกไปเฉยๆ 

เสยีอย่างนั้น ไม่ให้เวลาเราเตรยีมตวัเลย”

“มาเป็นชุดเลย ผมยอมแล้ว”

“ดูอย่างเอมี่ส”ิ

อาจารย์คนเก่ามชีื่อว่าเอมกิา เป็นคนไม่สูง้าน หล่อนมกัจะหาเรื่องขอ

แลกเวร ครั้นพออยู่เวรกไ็ม่มาอยู่ประจ�าห้องฉุกเฉนิ บางครั้งตามตวัไม่ได้

เพราะปิดโทรศัพท์มือถือ ร้อนถึงหม่อมราชวงศ์กรกันต์กับณภัทรมาอยู่

แทน ครั้นพอถูกหัวหน้าภาควิชาเรียกไปต�าหนิก็บีบน�้าตาร้องไห้ ท�าให้ 

ทุกคนเออืมระอา ปลายปีที่แล้วหล่อนมาขอลาออกและไปท�าคลนิกิผวิหนงั

โดยอ้างว่างานสบายกว่า

“เอมี่นั่นมนัข้อยกเว้นครบั ผมว่าเธอไม่อดทนตั้งแต่เรยีนแล้ว ผมอยู่

กลุม่เดยีวกบัเธอตั้งแต่สมยัขึ้นวอร์ด อูง้านแต่ไหนแต่ไร อาจารย์กไ็ม่อยาก

ให้ผ่าน แต่เธอก็สอบได้มาเรื่อยๆ ไม่รู ้คิดยังไงถึงได้ไปเรียนเป็นหมอ

เวชศาสตร์ฉุกเฉนิ ดูไม่เข้ากนัเลย”

หมอแผนกอีอาร์ต้องอดทนและกินง่ายอยู่ง่ายเพื่อเตรียมพร้อมหาก

เกิดเหตุฉุกเฉินอยู่เสมอ อีกทั้งยังต้องฝึกแก้ปัญหาฉับไว หม่อมราชวงศ์ 

กรกันต์เลือกเรียนสาขานี้เพราะคิดว่าเป็นงานที่ท้าทาย ต้องฝึกตัวเองให้ 

ช่างสงัเกต ควบคุมสถานการณ์ได้ด ี

“ถ้าไม่ชอบงานหนกักไ็ม่ควรเรยีนแต่แรก กอ็ย่างนี้ละ ผู้หญงิมกัจะ

ตดัสนิใจไม่เดด็ขาด”

ณภัทรอมยิ้ม ไม่เถียงต่อ ทุกคนในคณะต่างรู้ดีว่าหม่อมราชวงศ ์

กรกนัต์มอีคตกิบัผู้หญงิจนหลายครั้งคนเอาไปลอืว่าเขาเป็นชายรกัชาย แต่

พอท�างานด้วยกนัถงึได้รู้ว่าไม่ใช่ 

“นายเอาแต่ยิ้ม แสดงว่าไม่เหน็ด้วยละส ิฉนัลมืไป นายมนัเป็นขวญัใจ



เ ก้ า แ ต้ ม  l  25

สาวๆ นี่นา”

นายแพทย์ณภัทรเป็นหนุ่มเนื้อหอมในแผนก เนื่องจากนิสัยสุภาพ

เรยีบร้อย ส�าหรบัลกูศษิย์แล้ว เขาเป็นอาจารย์ที่ใจด ีไม่ค่อยดุว่า กบัเพื่อน

ร่วมงานกม็คีวามเป็นมติร ดงันั้นทกุวนัพอเข้ามาที่ออีาร์จงึมพียาบาลน�าขนม

นมเนยมาให้เป็นประจ�า 

“กไ็ม่ถงึขนาดนั้นหรอกครบั”

“ท�าไมจนป่านนี้แล้วยงัไม่มแีฟนอกีล่ะ เหน็มคีนมาส่งขนมทุกวนั”

“ผมยงัรอคนที่ใช่อยู่ครบัคุณชาย”

“เอาเถอะ เรื่องแบบนี้นานาจติตงั ส่วนฉนัไม่เอาด้วยหรอก”

“ที่บ้านคุณชายไม่กดดนับ้างหรอืครบัเรื่องมแีฟน”

หลังจากพี่ชายหมั้นหมายไป มารดาก็พุ ่งเป้ามาหาเขากับหม่อม

ราชวงศ์กวนิภพ ล�าพงัน้องชายคนเลก็นั้นไม่เท่าไรเพราะมแีฟนเป็นตวัเป็น

ตนอยูแ่ล้ว แต่เขากเ็ลอืกที่จะท�าเป็นทองไม่รูร้้อน เขายงัไม่คดิหาห่วงมาผูก

คอ แค่งานที่รบัผดิชอบและต้องอยู่เวรวนัเว้นวนักห็นกัหนามากแล้ว 

“กดดนัแล้วไง ถงึยงัไงฉนักย็งัอยากอยู่เป็นโสด แค่ท�างานแต่ละวนั

กเ็หนื่อยจะแย่ จะเอาเวลาไหนไปดูแลผู้หญงิ”

นายแพทย์ณภทัรหวัเราะ ไม่อยากเถยีงอะไรอกี 

“ยิ้มแบบนี้อกีแล้ว แสดงว่านายไม่เหน็ด้วยหรอื”

“เฉพาะเรื่องแฟนครบัคุณชาย แต่เรื่องหมอที่มาใหม่ ผมกย็งัเชื่อว่า

เราอาจได้คนดีๆ  มาร่วมงาน”

“พนนักนัไหมล่ะ ฉนัว่าหมอที่มาใหม่ต้องไม่เวริ์ก”

“น่าสนใจ ว่าแต่คณุชายหมอจะเลี้ยงอะไรหรอืครบั ผมจะได้ล้างท้อง

รอ”

“ชาบูในซอยหน้าโรงพยาบาลเป็นไง แต่ถ้านายแพ้ หมอใหม่ไม่โอเค

และชงิลาออกไปก่อนครบเดอืน นายต้องเลี้ยงกาแฟฉนัสกัแก้ว”

“แค่กาแฟเองหรอืครบั แสดงว่าคุณชายหมอมั่นใจมากๆ ว่าหมอใหม่
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ต้องไม่ดแีน่”

“ไม่รูส้ ิคงเป็นลางสงัหรณ์มั้ง ฉนัว่าคนมาใหม่คงอยูไ่ด้ไม่นาน ไม่เชื่อ

นายคอยดูกแ็ล้วกนั”

 

หม่อมราชวงศ์หนุ่มไปถึงที่ท�างานตั้งแต่เช้าตรู่เหมือนเคย เช้านี้เขา 
ไม่ต้องพานกัศกึษาราวนด์เพราะเป็นเวรของณภทัร แต่พอไปถงึห้องฉกุเฉนิ

กลับพบว่าเจ้าหน้าที่ก�าลังวุ่นวายเนื่องจากมีอุบัติเหตุรถเมล์พลิกคว�่า มีคน

บาดเจบ็ถูกส่งมาที่โรงพยาบาลพร้อมกนัจ�านวนมาก ภายในห้อง เจ้าหน้าที่

ทกุคนระดมก�าลงักนัรกัษาและคดัแยกกลุม่ผูบ้าดเจบ็ ซึ่งวธิกีารคดัแยกนั้น

นกัศกึษาแพทย์รวมถงึแพทย์ประจ�าบ้านผู้ปฏบิตังิานจะต้องท่องจนขึ้นใจ

ค�าว่าอุบตัเิหตุหมู่หมายถงึมผีู้บาดเจบ็เป็นจ�านวนมาก เหตผุลที่ต้อง

คดัแยกกเ็พื่อให้รูว่้ากลุม่ไหนต้องได้รบัการดแูลอย่างด่วนที่สดุและกลุม่ไหน

รอได้ เพื่อให้การรักษาทั่วถึง เมื่อหม่อมราชวงศ์กรกันต์ผลักประตูเข้าไป 

กเ็หน็คนเจบ็นอนเรยีงราย หลายรายร้องโอดโอย ปลายเตยีงตดิกระดาษสี

ต่างๆ เพื่อแบ่งประเภทของผู้ป่วย

ป้ายสแีดงหมายถงึผูป่้วยที่มอีาการหนกัมาก ต้องได้รบัการรกัษาทนัท ี

เช่น ผูป่้วยหยดุหายใจ หวัใจหยดุเต้น ในออีาร์แห่งนี้จะถกูส่งเข้าไปในห้อง

แยก เมื่อไฟแดงเปิดหมายถงึก�าลงัรกัษา ป้ายสเีหลอืงหมายถงึผู้ป่วยรอได้ 

ส่วนป้ายสเีขยีวหมายถงึผู้ป่วยที่มอีาการบาดเจบ็เพยีงเลก็น้อย

เขาเหน็แพทย์ประจ�าบ้านส่วนหนึ่งก�าลงัดแูลคนป่วยที่ตดิป้ายสเีหลอืง 

ขณะที่ด้านในห้องแยกมีเสียงเอะอะโวยวาย เมื่อหม่อมราชวงศ์กรกันต ์

ผลักประตูเข้าไปก็พบว่าพยาบาลและใครอีกคนก�าลังสลับกันปั๊มหัวใจอยู่ 

เส้นกราฟที่เป็นเส้นกระเพื่อมตามแรงปั๊มบ่งบอกว่าหวัใจยงัไม่กลบัมาเต้น 

“เตรยีมเครื่องชอ็กไฟฟ้า”

คุณชายหนุ่มเหลือบเห็นพยาบาลก�าลังฉีดยาเข้าเส้นเลือด ซึ่งน่าจะ

เป็นยากระตุ้นให้หัวใจกลับมาเต้นอีกครั้ง เขาเห็นใครคนหนึ่งซึ่งสวมเสื้อ 
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กาวน์เพื่อป้องกนัเลอืด สวมหมวกและผ้าปิดปาก กระโดดลงมาจากเตยีง

เพื่อปรับเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ทุกคนเตรียมพร้อม 

พยาบาลทาเจลลงบนแผ่นโลหะส่งให้

“ระวงั ทุกคนเคลยีร์”

พอสิ้นสัญญาณทุกคนก็ถอยห่างจากเตียงเพื่อป้องกันอันตรายจาก

ไฟฟ้า กระแสไฟที่แล่นจากขั้วท�าให้ร่างคนป่วยกระตุก หม่อมราชวงศ ์

กรกนัต์เหน็ว่าคนป่วยรายนี้ยงัหนุ่มมาก อายุน่าจะประมาณไม่เกนิยี่สบิ มี

บาดแผลตรงศีรษะ อาจได้รับการกระทบกระเทือนที่สมองส่งผลให้หัวใจ

หยุดเต้น 

เขาหันไปมองคลื่นไฟฟ้าหัวใจและพบว่ามีการตอบสนองโดยมีคลื่น

หวัใจขึ้นมา แต่แล้วจู่ๆ กก็ลบัไปเหมอืนเดมิ คนคุมการปั๊มหวัใจร้องสั่ง

“ปั๊มต่อ เตรยีมชอ็กไฟฟ้าอกีรอบ”

แพทย์อ่านเส้นกราฟแล้วหันไปปรับเพิ่มความแรงของไฟฟ้าให้มาก

ขึ้น ทุกๆ อย่างก�าลังวิกฤติ ความส�าเร็จของการปั๊มหัวใจคนป่วยอยู่ที่

ประสบการณ์ของผู้ช่วยกู้ชพี 

เขาไม่แน่ใจว่าคนที่ควบคุมเป็นใคร แต่เดาว่าน่าจะเป็นอาจารย์ของ

ฝ่ังศลัยกรรม สงัเกตจากบคุลกิและท่าทางทะมดัทะแมง เขาเหน็วา่อาจารย์

คนนั้นรปูร่างเลก็ ผมที่ซอยสั้นอกีทั้งยงัสวมเสื้อคลมุกนัเลอืดท�าให้ไม่แน่ใจ

ว่าเป็นหญงิหรอืชาย เสยีงค�าสั่งอูอ้ี้เพราะเจ้าตวัพดูผ่านผ้าปิดปาก แต่เพราะ

อยู่ในสภาวะคบัขนัจงึไม่มเีวลาถาม 

หม่อมราชวงศ์กรกนัต์ส่งสญัญาณเพื่อเป็นคนขึ้นไปช่วยป๊ัมแทน เขา

นวดหัวใจคนเจ็บตามหลักการที่เรียนมา ขณะที่เหลือบดู พบว่าเครื่อง

กระตุกหวัใจด้วยไฟฟ้าพร้อมแล้ว

“เอาละ หยุด ทุกคนเคลยีร์”

แพทย์คนเดมิวางขั้วไฟฟ้าตรงหน้าอกของคนเจบ็ตามต�าแหน่งที่เรยีน

มา เมื่อทกุคนปล่อยมอืจากคนป่วยกก็ดปุม่เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าทนัท ีคราวนี้
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หวัใจกลบัมาเต้น และเต้นด้วยอตัราปกต ิ

“คุณพยาบาลช่วยวดัความดนัด้วย”

ความดันเริ่มปรากฏบนหน้าจอ แพทย์คนเดิมจึงสั่งยาซึ่งช่วยเรื่อง 

การเพิ่มความดนัและกระตุ้นหวัใจ

“ทมีนวิโรศลัย์ที่ให้ตามมาถงึหรอืยงั คนป่วยต้องผ่าตดัเปิดสมองโดย

ด่วนที่สุด”

“มีแต่เรสซิเดนต์สามค่ะคุณหมอ” พยาบาลห้องฉุกเฉินรายงาน  

สตาฟที่อยู่เวรวนันี้ยงัมาไม่ถงึ ก�าลงัคอนเฟอเรนซ์ ๒กนัอยู่ คุณหมอจะเอา

ยงัไงดคีะ”

“ไม่เป็นไร ขอแค่เรสซเิดนต์สามมากพ็อ ตามวสิญัญแีพทย์มาด้วย 

เตรยีมทุกอย่างให้พร้อม หมอจะเข้าผ่าตดัเอง”

หม่อมราชวงศ์กรกันต์ขมวดคิ้ว เขารู้สึกคุ้นหน้าคนตรงหน้าเหลือ

เกนิ แม้จะมผ้ีาปิดปากปิดอยู ่ชายหนุม่เพิ่งเหน็ชดัว่าคนคมุการป๊ัมหวัใจเป็น

ผู้หญิง เขาเดาว่าน่าจะเป็นอาจารย์ฝั่งศัลยกรรม สังเกตจากชื่อที่พยาบาล

เรียก อีกทั้งยังเรื่องของยาและการกระตุ้นหัวใจ แสดงว่าน่าจะเป็นผู้ที่มี

ความเชี่ยวชาญพอสมควร แต่เนื่องจากตอนนี้ทุกอย่างก�าลังเร่งรีบ ถึงแม้

รายนี้ปั๊มหวัใจขึ้นแล้ว แต่เขากย็งัมผีู้ป่วยอกีมากด้านนอกที่ต้องดูแล 

“แต่คุณหมอเพิ่งมาวนันี้เองนะคะ”

“มีระเบียบก�าหนดไว้หรือคุณพยาบาล ตอนนี้สิ่งส�าคัญคือช่วยชีวิต

คนป่วย เซตผ่าตดัด่วนที่สุด อาการคนป่วยรอไม่ได้ มอีะไรฉนัรบัผดิชอบ

เอง”

นายแพทย์หนุม่มองความวุ่นวายตรงหน้า พยาบาลอกีคนผลกัประตู

เข้ามาเรยีก

๒ Conference หมายถงึ การน�าเคสของผู้ป่วยและประวตักิารรกัษาเข้าที่ประชุมเพื่อหา
แนวทางการรกัษา โดยอาจมแีพทย์หลายสาขาเข้าประชุมร่วมกนั
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“คุณชายหมออยู่ในนี้หรอืเปล่าคะ ข้างนอกมคีนไข้ชอ็กค่ะ สงสยัว่า

จะมีเลือดออกในช่องท้อง ข้างนอกมีแต่เอกซ์เทิร์น เพราะที่เหลือก�าลังดู

คนไข้คนอื่นอยู่ค่ะ ช่วยหน่อยได้ไหมคะ”

ชายหนุม่ได้สตใินวนิาทนีั้น เขายกมอืขึ้นขานรบั “อยูค่รบั ผมจะออก

ไปเดี๋ยวนี้”

หมอคนเดิมตวัดสายตามามองราวกับตกใจเมื่อได้ยินเสียงขานรับ  

น่าแปลกที่เขารู้สกึเหมอืนเคยพบฝ่ายนั้นมาก่อนแต่ที่ไหนไม่รู ้ ความวุน่วาย 

ที่เกดิขึ้นท�าให้หม่อมราชวงศ์หนุม่ไม่มเีวลาคดิเรื่องอื่นอกี เขาสลดัความรู้สกึ

ทุกอย่างออกและเดนิตามพยาบาลไปอย่างเร่งรบี ทิ้งให้ใครอกีคนมองตาม

กว่าหม่อมราชวงศ์หนุ่มจะช่วยกับทีมแพทย์ดูแลคนป่วยจนครบก ็
ผ่านไปถึงหกชั่วโมง ณภัทรตามมาสมทบในอีกสิบห้านาที ทุกคนยุ่งมาก 

เพราะต้องดูแลคนป่วยทลีะรายจนหมด รายไหนที่อาการดกีส็่งให้พยาบาล

น�าไปรับยาและให้กลับบ้านเพื่อเคลียร์พื้นที่ ส่วนรายไหนต้องเย็บแผล  

ก็ส่งให้นักศึกษาแพทย์แต่ละชั้นปีเย็บแผลเพื่อเป็นการฝึกประสบการณ ์

ให้เหมาะกบัแต่ละคน รายที่ต้องผ่าตดัอย่างรายที่หม่อมราชวงศ์กรกนัต์ถกู

ตามตัวมาดู แพทย์ประจ�าบ้านก็รับไปดูแลเพื่อน�าไปผ่าตัด จากการตรวจ

เบื้องต้นคาดว่าล�าไส้น่าจะทะลุ อนัเป็นผลจากเหลก็หน้าต่างรถพุง่เข้ากระแทก 

เมื่อความวุน่วายทั้งหมดยตุลิง เขาถงึกบัทิ้งตวัลงบนเก้าอี้อย่างหมด

แรง ห้องฉุกเฉนิที่เมื่อครู่นี้มแีต่ความวุ่นวาย บดันี้โล่งขึ้น คนไข้ที่ยงันอน

อยู่ล้วนแต่เป็นคนที่อาการไม่หนกัและรอการส่งกลบับ้าน ทุกคนในทมีต่าง

เหนด็เหนื่อยแต่กเ็ป็นความเหนื่อยที่แฝงความสุข

หลายครั้งที่หม่อมราชวงศ์กรกันต์ถามตัวเองว่าเพราะอะไรถึงเลือก

เรียนแพทย์สาขานี้ ค�าตอบที่ผุดขึ้นก็คือ เพราะเขาอยากมีโอกาสช่วยชีวิต

คน ความตั้งใจแรกตอนที่สอบเข้าคณะแพทย์ได้คือ อยากอุทิศชีวิตเพื่อ 

ช่วยคนป่วย แต่เนื่องจากแพทย์มหีลายสาขา เขาจงึอยูร่ะหว่างการตดัสนิใจ
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ว่าจะเรยีนต่อเฉพาะทางสาขาไหนด ี แต่แล้วฟ้ากส็่งค�าตอบมาให้ในวนัหนึ่ง 

ชายหนุม่จ�าช่วงเวลาที่เขาได้ขึ้นออีาร์เป็นครั้งแรกได้ด ีเขาประทบัใจอาจารย์

ท่านหนึ่งซึ่งต่อมาได้ขึ้นเป็นหวัหน้าภาควชิา

อาจารย์สมบุญเป็นต้นแบบของหมอที่ทุ่มเทเพื่อคนไข้อย่างแท้จริง 

ท่านแทบไม่มีเวลากลับบ้าน แม้ตอนนี้จะขึ้นเป็นผู้บริหารแล้วแต่ก็ยังแบ่ง

เวลามาดแูลลกูน้องและแพทย์ประจ�าบ้านอย่างสม�่าเสมอ หม่อมราชวงศ์กร

กันต์จ�าได้ว่าตนได้เห็นการเจาะคอคนไข้เจาะแบบฉุกเฉินเป็นครั้งแรกก็

เพราะอาจารย์สมบุญ คนป่วยที่อยู่ในเงื้อมมือมัจจุราชกลับรอดชีวิตเพราะ

การตัดสินใจอย่างฉับไวของแพทย์ผู้ดูแล ภาพความทุรนทุรายของคนที่

หายใจไม่ได้ แต่ต่อมามลีมถูกส่งเข้าไปในปอดจนหายใจโล่งขึ้น แม้ว่าหลงั

จากนั้นยังต้องรับการรักษาต่อไปอีก แต่นั่นเปรียบเสมือนสิ่งที่ชี้ทางให้เขา 

ดังนั้นเมื่อเรียนจบหม่อมราชวงศ์กรกันต์จึงมุ ่งมั่นที่จะเรียนต่อแผนก

เวชศาสตร์ฉุกเฉนิ  แม้งานจะหนกัแต่เขากภ็ูมใิจที่ได้ช่วยชวีติ 

อีอาร์ถือเป็นด่านหน้าของทุกโรงพยาบาล หมออีอาร์ต้องช่างสังเกต 

ตดัสนิใจฉบัไว มไีหวพรบิ หากเปรยีบเทยีบกนัแล้ว หมอเวชศาสตร์ฉุกเฉนิ

กค็งเหมอืนจอมยุทธ์ที่ต้องมกีารประลองก�าลงัตลอดเวลา ใครที่ฉบัไวและ

ตดัสนิใจได้ดกีจ็ะช่วยเหลอืคนเจบ็ได้ทนัท่วงทเีช่นกนั 

พยาบาลสาวน�าน�้าหวานมาเสร์ิฟให้ทมีแพทย์ที่ท�างานอย่างเหนด็เหนื่อย 

ณภทัรยกดื่มรวดเดยีวหมด ทกุคนอยูใ่นสภาวะผ่อนคลาย ต่างคยุกนัเฮฮา 

พวกเขาได้ยินพยาบาลพูดถึงหมออีกคนซึ่งมาห้องฉุกเฉินเช้ากว่าใครเพื่อน 

จงึหนัมาถาม

“คุณชายได้เจอหมอใหม่แล้วหรอืยงัครบั”

หม่อมราชวงศ์กรกันต์ลืมเรื่องหมอคนใหม่ไปถนัดใจ เขามัวแต่ยุ่ง

กบัอุบตัเิหตุ เพิ่งนกึได้ว่าอาจารย์บอกว่าจะมาวนันี้

“เออ...ยงัไม่เจอเลย สงสยัยงัไม่มามั้ง”

“ใครว่า วนันี้คณุหมอใหม่ของเราผ่าตดัไปสองเคสแล้วนะครบั ได้ยนิ
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ว่าฝีมอืเก่งสุดยอดไปเลย”

คณุชายแห่งวงัสุวกลุขมวดคิ้ว เขามั่นใจว่ายงัไม่เจอหมอคนใหม่แน่ๆ 

ตั้งแต่เช้าเขาต้องตรวจคนไข้ทกุคนในห้องฉกุเฉนิจนครบทั้งหมดที่ส่งเข้ามา 

แต่ยงัไม่เหน็หมอแปลกหน้าเข้ามาท�างานเลยแม้แต่คนเดยีว 

“นี่เขามาออีาร์แล้วหรอื แล้วไหงไปเข้าห้องผ่าตดัได้”

“เห็นว่าสตาฟนิวโรศัลย์มาไม่ทัน คุณหมอใหม่เลยคุมเรสซิเดนต์ 

เปิดกะโหลกรอแล้วก็ช่วยต่อจนเสร็จเคส แล้วตอนที่ศัลยกรรมเอาคนเจ็บ

อกีคนไปเปิดช่องท้อง น้องหมอที่เข้าช่วยกเ็กดิเป็นลมเสยีอกี คณุหมอใหม่

ของเรากเ็ลยโซโลสองเคสตดิ”

“เก่งขนาดนั้นเชยีว”

หม่อมราชวงศ์กรกนัต์ท�าหน้าเบ้ ปกตแิพทย์ที่เรยีนศลัยกรรมมกัจะ

ถนดัแต่การผ่าตดัในช่องท้อง แต่การผ่าตดัสมองนั้นต้องใช้ความเชี่ยวชาญ

มากขึ้นไปอกี อย่างในเมอืงไทยนอกจากเรยีนต่อสามปีแล้ว ยงัต้องเรยีนต่อ

เฉพาะทางอีก หมอศัลยกรรมสมองหรือที่เรียกว่านิวโรศัลย์ (Neuro- 

surgery) ถอืว่าเก่งมาก เพราะต้องนิ่ง ตดัสนิใจเฉยีบขาด เป็นการผ่าตดัที่

ต้องอาศัยความรู้ความช�านาญ มีความเครียดสูง เพราะทุกจุดในสมองจะ

ผดิพลาดไม่ได้ 

“แค่ช่วยผ่าตดัจะไปยากอะไร”

“โอ๊ย ไม่ใช่เลยครบัคุณชาย หมอคนใหม่คุมผ่าเองเลย เหน็ว่าฝีมอื

ดมีาก เนี้ยบสุดๆ” 

แพทย์ที่ผ่าตดันั้นต้องถอืว่ามพีรสวรรค์ มอืต้องคล่อง น�้าหนกัมอืด ี

รู้จกัการท�างานหนกัและเบาให้พอเหมาะกบัเนื้อเยื่อชนดินั้นๆ 

“เก่งอย่างนั้นเชยีว” 

“ไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดยีวนะครบั ได้ยนิว่าสวยมากๆ ขนาดเรสซเิดนต์ 

สามของเรายงัชมเปาะ ตอนมาถงึเมื่อเช้าเดนิเข้ามาคนยงัคดิว่าเป็นดารา”

สมัยก่อนแพทย์ที่เรียนศัลยกรรมส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย แม้ว่าตอนนี้
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สดัส่วนของผูห้ญงิที่เรยีนแพทย์จะมากขึ้นกต็าม แต่จ�านวนแพทย์ที่มาเรยีน

ด้านผ่าตดักย็งัน้อยอยูด่ ีส่วนใหญ่เลอืกเรยีนสายไมเนอร์ ได้แก่ ตา ห ูคอ 

จมกู ผวิหนงั หรอืสายหลกัที่เหมาะกบัผูห้ญงิ เช่น สตูศิาสตร์ กมุารแพทย์ 

มากกว่าศลัยแพทย์ซึ่งเป็นงานที่หนกัไม่ได้พกัผ่อน อกีทั้งยงัมคีวามเครยีด

สูง เมื่อคดิจะมคีรอบครวักค็่อนข้างล�าบากเพราะต้องทุ่มเทกบังาน 

“เว่อร์ไปมั้ง”

“ไม่เว่อร์หรอกครบัคุณชาย นู่นไง เดนิมานู่นแล้ว”

หม่อมราชวงศ์กรกนัต์หนัไป เขาถงึกบัอึ้งเมื่อเหน็หมอที่ทกุคนกลา่ว

ถงึ สมองเตม็ไปด้วยเครื่องหมายค�าถามว่าเพราะอะไรผูห้ญงิตรงหน้าถงึได้

กลายมาเป็นอาจารย์คนใหม่ของภาควิชาได้ เขานึกถึงสิ่งที่อาจารย์สมบุญ

บอก 

‘รู้ส.ิ..คุณกบัหมอคนนี้รู้จกักนัแน่นอน อาจจะคุ้นเคยกนัดเีสยีด้วย’

หม่อมราชวงศ์กรกันต์หน้าตึง เขารู้จักผู้หญิงตรงหน้าเป็นอย่างด ี

ร่างเพรียวตอนนี้ผอมกว่าสมัยเรียนเล็กน้อย แขนเรียวแข็งแรงมีมัดกล้าม 

น้อยๆ แต่พองามอย่างคนออกก�าลงักาย ผมที่เคยยาวสลวยบดันี้ถกูหั่นจน

สั้นกุด ชุดที่สวมกเ็ป็นเสื้อเชิ้ตสฟี้าอ่อนกบักางเกงสดี�าทะมดัทะแมง 

หม่อมราชวงศ์กรกันต์ไม่รู้จะนิยามหล่อนว่าอย่างไรดี จากเดิมนั้น

หล่อนคือดาวคณะ แต่ตอนนี้คงเหมาะกับค�าว่าสาวหล่อมากกว่า ใบหน้า 

รูปไข่งามพศิ จมูกโด่งปลายเชดิบ่งถงึความมั่นใจในตวัเองอย่างสุดขั้ว คน

ตรงหน้าจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากคู่แข่งตลอดกาลอย่างอมติตา

“สวสัดคีรบัคุณหมอ มาวนัแรกกห็นกัเลยนะครบั ผม...ณภทัรครบั 

เรยีกว่าภทัรกไ็ด้”

ณภัทรยื่นมือไปหมายสัมผัส แพทย์หญิงคนใหม่พยักหน้าน้อยๆ 

พร้อมกบัยื่นมอืมาตรงหน้า

“ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ ดิฉันชื่ออมิตตาค่ะ เรียกเตยก็ได้ นี่ถือเป็นการ

ต้อนรบัที่อบอุ่นมากเลยนะคะ มาวนัแรกกเ็รยีกเหงื่อกนัเลย”
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“หมดแรงข้าวต้มต่างหากครบั ผมถงึกบัขาลาก แต่คณุหมอเก่งมาก

นะครบั ดูท่าทางไม่เหนื่อยเลย” ณภทัรชวนคุย 

ใบหน้าของอมิตตาไม่ได้แฝงความอิดโรยเลยสักนิด นัยน์ตาสดใส

เปี่ยมพลัง ใบหน้าแดงระเรื่อด้วยเลือดฝาดของวัยสาว...หม่อมราชวงศ ์

กรกนัต์กวาดมองใบหน้านั้น แม้หล่อนจะแต่งหน้าอ่อนๆ แต่กย็งัมองออก

ว่าสวย เพราะเหตุนี้เองบรรดาแพทย์ประจ�าบ้านถงึคดิว่าเป็นดารา 

“ค่ะ สมัยอยู่ต่างประเทศฉันเคยเจอหนักกว่านี้ค่ะ อุบัติเหตุรถไฟ 

ตกราง ตกึถล่ม คนไข้เป็นร้อยคน งานหนกัมาก แต่เรากผ็่านมนัมาได้”

“มิน่า คุณหมอถึงได้ดูไม่ตื่นเต้นเลย เอาไว้วันหลังช่วยเล่าประสบ- 

การณ์สนุกๆ ที่เมอืงนอกให้ผมฟังบ้างนะครบั”

“ด้วยความยนิดคี่ะ ไหนๆ เรากเ็ป็นเพื่อนร่วมงานกนัแล้ว จรงิไหม

คะ”

หล่อนหันมาทางหม่อมราชวงศ์กรกันต์และส่งยิ้ม รอยยิ้มที่เปรียบ

เสมอืนการท้าทายกลายๆ คนที่มอีคตเิป็นทุนเดมิถงึกบัหน้าบึ้ง 

“จะไม่พูดอะไรหน่อยหรือคะคุณชายกันต์ หรือว่าเหนื่อยจนพูด 

ไม่ออกแล้ว”

ค�าพูดนั้นบ่งชัดว่าอมิตตาจ�าเขาได้...ไม่แปลกหรอก ในเมื่อเขากับ

หล่อนเคยเป็นคู่แข่งตั้งแต่สมัยปีหนึ่ง หลังจากนั้นก็ปะทะคารมมาเรื่อยๆ 

เขาไม่แน่ใจว่าต้นเหตขุองความขดัแย้งเริ่มต้นขึ้นเมื่อไร อาจเป็นช่วงลงสมคัร

ประธานชั้นปีที่หนึ่ง 

ตอนนั้นหม่อมราชวงศ์กรกนัต์เอาชนะอมติตาไดข้าดลอย แต่หลอ่น

ไม่ยอมแพ้ หาเรื่องมาแข่งได้ทุกอย่าง ทั้งกีฬาเอย การเรียนเอย รวมถึง

กจิกรรม ที่เหน็ได้ชดัคอื ตอนปีหนึ่งมกีารออกร้าน นกัศกึษาต่างแบ่งกลุ่ม

กันขายของเพื่อหาเงินมาใช้ในกิจกรรมรับน้องของปีต่อไป หม่อมราชวงศ ์

กรกนัต์จ�าได้ว่าร้านของหล่อนกบัเขาอยู่ตดิกนั หญงิสาวตะโกนขายของจน

เสียงแหบเพราะต้องการเอาชนะ ในเรื่องเรียนหล่อนก็ไม่ยอมแพ้ มุมานะ
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มากกว่าเดมิ ดงันั้นพอจบปีหนึ่งเขาต้องพ่ายให้แก่อมติตา ตอนเหน็หล่อน

ขึ้นไปรับรางวัลเรียนดีนั้นรู ้สึกหงุดหงิดใจอย่างบอกไม่ถูก และตอนนี้ 

หญงิสาวกก็�าลงัท้าทายด้วยการท�าสายตาแบบเดมิๆ ราวกบัว่าหล่อนไม่เคย

เกรงกลวัเขาเลยแม้แต่น้อย

“ไม่นกึว่าจะได้เจอคุณที่นี่”

“เพื่อนเก่ากันเขาทักทายกันแบบนี้หรือคะ แต่ก็ดีนะ เย็นชาดี สม 

กบัเป็นคุณ” หญงิสาวประชด ท�าเอาหม่อมราชวงศ์หนุ่มหน้าตงึ 

“ผมกเ็ป็นของผมอย่างนี้ละ” เขาโต้อย่างหงุดหงดิ 

อมติตาเป็นผูห้ญงิคนเดยีวที่เขาไม่อาจพดูได้เตม็ปากเตม็ค�าว่าเหนอื

กว่า หล่อนสวย สมยัเรยีนมหีนุ่มๆ ตามจบีเกอืบครึ่งคณะ ยงัไม่นบัรวม

นักศึกษาสาขาอื่นๆ ที่หมั่นแวะเวียนมาขายขนมจีบ แต่จนแล้วจนรอดก ็

ไม่เคยเหน็หล่อนมแีฟน

หญงิสาวเรยีนเก่ง กจิกรรมด ีกฬีาเด่น ที่ส�าคญัคอืไม่เคยยอมลงให้

เขาเลยสักครั้ง พวกเขาคงจะแข่งกันจนเรียนจบหากหญิงสาวไม่ชิงลาออก

ไปตั้งแต่ตอนปีสี่เสยีก่อน ไม่มใีครรูว่้าเพราะอะไรคนมุง่มั่นอย่างอมติตาถงึ

ได้ทิ้งอนาคตกลางคนั มขี่าวลอืมากมายเกี่ยวกบัหล่อน แต่หม่อมราชวงศ์

กรกนัต์ไม่เคยเชื่อ ดงันั้นทุกอย่างจงึยงัเป็นปรศินาถงึตอนนี้ 

“ฉนัไม่อยู่คุณคงสบายใจสนิะ จะได้เป็นที่หนึ่งสบายๆ”

ทั้งคู่ผลดักนัสอบได้ที่หนึ่งปีเว้นปี ทุกครั้งที่เกรดออก หม่อมราชวงศ์

กรกนัต์จะให้เพื่อนที่สนทิแอบไปถามเกรดหล่อน เขายอมรบัว่ามนัดไูร้สาระ

ไปหน่อยเหมือนการแข่งขันแบบเด็กๆ แต่ก็ห้ามตัวเองไม่ได้ อมิตตาก็ดู 

มีความสุขกับการแข่งขัน เห็นได้จากการที่หล่อนมักแวะมาเยาะเย้ยถึงที่ 

หากเป็นผู้ชนะ 

“ถึงมีคุณผมก็เอาชนะได้อยู่แล้ว ที่ผ่านมาผมออมมือให้ต่างหากล่ะ

เตย ในฐานะที่คุณเป็นผู้หญงิ” 

หญิงสาวยิ้มอย่างเป็นต่อ แววตาบอกว่าหล่อนไม่มีวันยอมแพ้ไม่ว่า
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กรณใีดกต็าม หม่อมราชวงศ์กรกนัต์เริ่มหงุดหงดิที่โดนท้าทาย 

“ดใีจจงัที่คณุยงัจ�าชื่อฉนัได้ ต่อไปนี้เราสองคนคงต้องท�างานร่วมกนั 

ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะคุณชายหมอ หวังว่าคุณคงไม่กลัวที่จะต้องแข่ง 

และครั้งนี้ฉนัไม่ยอมแพ้หรอกนะจะบอกให้”

“คุณชายรู้จกักบัอาจารย์อมติตามาก่อนหรอืครบั”
ณภทัรสงสยัท่าทางเขม่นกนัตั้งแต่แรกเจอของทั้งคู ่จงึรบีถามเมื่ออยู่

ด้วยกนัตามล�าพงั

หม่อมราชวงศ์กรกันต์ครุ่นคิดว่าจะตอบอย่างไรดี เขาทั้งสงสัยและ

แปลกใจว่า เพราะอะไรอมติตาถงึได้กลายมาเป็นอาจารย์คนใหม่ของภาควชิา

ไปได้ เท่าที่ทราบ หญงิสาวลาออกไปตั้งแต่เรยีนแพทย์ชั้นปีสี่ ข่าวลอืหนาหู

ว่าครอบครัวมีปัญหาทางการเงิน บ้างก็ว่าทางบ้านมีปัญหา และหนักสุดก็

คือหล่อนท้องจนต้องลาออกและหลบไปคลอดลูก ไม่มีใครรู้ว่าความจริง

เป็นเช่นไร ทุกคนรู้แต่ว่าอมติตาหายตวัไป 

“ฉนักบัเตยเคยเรยีนแพทย์รุ่นเดยีวกนั”

หม่อมราชวงศ์หนุ่มเลือกหยุดค�าพูดไว้แค่นั้น เขาไม่รู้ว่าควรเล่า 

เรื่องราวทั้งหมดให้ณภัทรฟังดีหรือไม่ หากเขาเล่า ข่าวลือต่างๆ อาจเป็น 

การท�าลายชื่อเสยีงหล่อน 

สมัยเรียนอมิตตาเป็นสาวเนื้อหอมคนหนึ่งของคณะ แต่ด้วยนิสัย

ห้าวๆ ไม่กลวัใครจงึยงัไม่มใีครจบีตดิ หม่อมราชวงศ์กรกนัต์เคยเหน็หล่อน

โยนช่อดอกไม้ของเพลย์บอยรุ่นพี่ลงถงัขยะ หรอืแม้แต่ตอกหน้าเพื่อนชาย

จอมเจ้าชู้ที่ริอ่านเข้ามาขายขนมจีบจนหน้าหงาย ดังนั้นเพื่อนภายในชั้นปี 

จึงพากันขยาด ส่วนใหญ่ยอมล้มเลิกความตั้งใจแล้วกลายเป็นเพื่อนเสีย

มากกวา่ เพื่อนรุน่พี่เองต่างกก็ลวัความตรงไปตรงมาของอมติตาจนสดุท้าย

ไม่กล้ามาจบี 

“แสดงว่าอาจารย์อมติตาเรยีนจบที่นี่เหมอืนกนัหรอืครบั”
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ณภทัรเป็นรุ่นน้อง แต่เขาจบแพทยศาสตร์จากมหาวทิยาลยัอกีแห่ง

แล้วค่อยมาต่อเวชศาสตร์ฉุกเฉนิที่โรงพยาบาลแห่งนี้ 

“ไม่ใช่ เธอลาออกไป ผมถงึได้แปลกใจว่าเพราะอะไรเธอถงึกลบัมา

ที่นี่”

“อาจจะอยากกลับมาหาเพื่อนเก่ามั้งครับ หรือไม่ก็กลับมาสานต่อ

ปณธิานของตวัเอง”

อมิตตาเคยพูดเสมอว่าอยากเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ ส่วน

เรื่องเพื่อนนั้น คนเดยีวที่หญงิสาวสนทิด้วยกค็อืปานรดา ซึ่งเป็นรมูเมตกนั

ตั้งแต่ปีหนึ่ง และตอนนี้เป็นอาจารย์ภาควชิากุมารแพทย์

“เพราะอย่างนี้มั้ง อาจารย์สมบุญถงึพูดมลีบัลมคมใน”

“คงอยากให้เราประหลาดใจด้วยละครบั”

“ใช่ ทั้งแปลกใจทั้งตกใจเลย”

ณภัทรเหลือบมองแล้วอมยิ้ม ขณะที่หม่อมราชวงศ์กรกันต์ครุ่นคิด

อยา่งไม่สบายใจ...แม้เขาจะเป็นเพื่อนเรยีนกบัอมติตา แต่ความสมัพนัธ์นั้น

ไม่ค่อยดนีกั แค่ฟังจากประโยคที่ทกัทายกนักร็ูไ้ด้ว่าหล่อนยงัผกูใจเจบ็ หาก

ต้องมาท�างานด้วยกนัคงจะยุ่งยากไม่น้อย 

“คุณชายว่าอาจารย์อมติตาจะมแีฟนหรอืยงัครบั”

“ไม่รู้ส”ิ

แค่นกึถงึใบหน้าหวานรปูไข่กบันยัน์ตาคมซึ้งกอ็ดหงดุหงดิไมไ่ด ้เขา

ยอมรบัว่าหล่อนสวย สมยัเรยีนว่าสวยหวาน แต่ตอนนี้ยิ่งสวยมากขึ้น อาจ

เพราะแววตาที่ดูมั่นใจ ท่าทางการเดนิที่เตม็ไปด้วยพลงั เขาสงัเกตว่าหมอ

หลายแผนกต่างมองหล่อน โดยเฉพาะอาจารย์แผนกศัลยกรรมกระดูกที่

ส่งยิ้มหวานให้อย่างเหน็ได้ชดั

“สมัยเรียนเธอเป็นยังไงหรือครับคุณชาย สงสัยคนคงจีบกันเป็น

ขบวนเลยใช่ไหมครบั”

“ไม่รู้ส ิเพราะเราไม่ได้สนทิกนั” 
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เขาเผลอโต้ ลึกๆ แล้วไม่อยากท�าตัวเหมือนสนิทสนมกับหล่อน 

หลายครั้งที่เขาถามตัวเองว่าท�าไมต้องหงุดหงิดเวลาได้ยินคนชมอมิตตา ก็

ตอบตวัเองไปว่าอาจเพราะหล่อนฉลาด เรยีนเก่ง อกีทั้งยงัมไีหวพรบิดเียี่ยม 

อาจารย์หลายคนพากนัพดูชมว่าอมติตาคอืเพชรน�้างามของคณะ การที่ต้อง

พ่ายแพ้ให้หล่อนในชั้นปีที่หนึ่งท�าให้หม่อมราชวงศ์กรกนัต์รู้สกึเสยีหน้า เขา

มมุานะจนเอาชนะหล่อนได้ในปีสอง แต่หลงัจากนั้นทั้งคู่กผ็ลดักนัเป็นที่หนึ่ง

มาเรื่อยๆ 

นอกจากเรื่องเรียน ทั้งคู่ยังแข่งด้านกีฬา ท�ากิจกรรม ไม่รู้ว่าหญิง

สาวตั้งใจหรอืเปล่า เพราะยามที่หม่อมราชวงศ์กรกนัต์เล่นกฬีาใด หญงิสาว

กจ็ะลงแข่งกฬีาชนดิเดยีวกนั ทั้งบาสเกตบอล เทนนสิ ว่ายน�้า เรยีกได้ว่า

ไม่มอีะไรที่เขาท�าได้แล้วหล่อนท�าไม่ได้ คนทั้งคณะต่างพากนัพูดว่า

‘คุณชายกนัต์กบัอมติตาเป็นคู่แข่งที่สูสกีนัจรงิๆ’

หม่อมราชวงศ์กรกันต์ยอมรับว่าการแข่งขันคือรสชาติอย่างหนึ่งของ

ชวีติ แต่แล้วจู่ๆ  คูแ่ข่งตลอดกาลกลบัยอมทิ้งอนาคตของตวัเอง นั่นยิ่งท�าให้

เขาไม่เข้าใจ 

‘ต่อไปนี้อมิตตาจะไม่มาเรียนกับเราแล้ว เธอเพิ่งเขียนจดหมายมา 

ลาออก’

เขาทั้งตกใจและสงสัย หลังจากครุ ่นคิดหาค�าตอบอยู่นานจึง 

ตดัสนิใจไปพบอาจารย์ที่ปรกึษา และกไ็ด้ค�าตอบที่ท�าให้ตกใจมากขึ้นเมื่อรู้ว่า

อมติตาย้ายไปอยูต่่างประเทศเป็นการถาวร เขาไม่รูว่้าหล่อนไปอยูป่ระเทศใด

จนกระทั่งได้กลบัมาเจอกนัอกีครั้ง

“ถ้าอยากรู้ ท�าไมไม่ลองถามเธอดูเองล่ะ”

“ถามแน่ครบั ผมอยากรู ้ผมสนใจอาจารยอ์มติตา เธออาจเป็นคนที่

ผมรอ ถ้าเธอไม่รงัเกยีจ ผมอาจจะขอสมคัรเป็นเพื่อนสนทิของเธอ”



๒
สาวหล่อเสน่ห์แรง

ปกตหิม่อมราชวงศ์กรกนัต์ไม่เคยพกความโมโหกลบัไปที่วงั แต่
หลงัจากได้ยนิณภทัรพูดลอยๆ ว่าจะจบีอมติตากอ็ดหงุดหงดิขึ้นมาไม่ได้ 

ทกุครั้งที่ออกเวรและกลบับ้าน เขามกัจะรูส้กึถงึช่วงเวลาแห่งความสขุ

ที่รออยู่...วังเก่าซึ่งเป็นอาคารสามหลังตั้งอยู่ริมน�้า แม้จะผ่านมานานกว่า 

ร้อยปีแล้ว แต่เรอืนสคีรมีไข่ไก่ หลงัคาตดัขอบสเีขยีวกย็งัคงเด่นสะดุดตา

ผู้ที่เดินทางผ่านไปมา รอบบริเวณวังสุวกุลเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น  

ในสวนยงัมไีม้ดอกไม้ประดบังดงามอกีเป็นจ�านวนมาก เพราะหม่อมวมิาลนิ

จ้างคนสวนดูแลตดัแต่งต้นไม้อยู่เสมอ

ยามกลับมาบ้าน ชายหนุ่มจะรู้สึกมีความสุขทุกครั้ง หลังจากร่วม 

รับประทานอาหารค�่าที่ตึกใหญ่เรียบร้อยแล้ว สามทหารเสือแห่งสุวกุลมัก 

จะมานั่งเล่นที่เรือนไม้ริมน�้า พวกเขามักใช้ที่แห่งนี้เป็นที่ปรึกษาหารือกัน 

แม้ว่าตอนนี้หม่อมราชวงศ์กนต์ธรหมั้นหมายกบัรวนิทร์รดาไปแล้ว แต่กย็งั

แบ่งเวลามาคุยเล่นกบัน้องชายทั้งสองไม่ได้ขาด 

ยามว่าง หม่อมราชวงศ์คนพี่มักจะเข้าครัวแสดงฝีมือท�าอาหารว่าง
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หรอืกบัแกล้มมาปรนเปรอน้องๆ อย่างเช่นวนันี้ที่มเีมนเูดด็ คอืไก่ห่อใบเตย 

ทกุครั้งที่จะเข้าครวัหม่อมราชวงศ์กนต์ธรจะเตรยีมวตัถดุบิเอาไว้พร้อมสรรพ 

เริ่มตั้งแต่การหมกัเนื้ออกไก่กบัน�้ามนัหอย ซอสปรงุรส กระเทยีม พรกิไทย 

รากผักชี หลังจากนั้นก็น�าไปห่อด้วยใบเตยเสียบด้วยไม้จิ้มฟันให้อยู่ตัว  

น�าไปนึ่ง แล้วน�าไปทอดในน�้ามนัร้อนๆ

ที่ผ่านมา ทกุครั้งที่ท�าเมนนูี้ สองหนุม่จะแย่งกนิจนหมดอย่างรวดเรว็ 

แต่วนันี้นายแพทย์หนุ่มกลบันิ่งจนผดิสงัเกต 

นบัตั้งแต่กลบัมาบ้าน หม่อมราชวงศ์กรกนัต์กเ็อาแต่นั่งขมวดคิ้ว เขา

พยายามติดต่อเพื่อนในรุ่นเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับอมิตตาให้มากขึ้น แต่น่า

แปลกที่ไม่มใีครรูเ้รื่องของหล่อนเลย ไม่มใีครรู้ว่าอมติตาไปอยูต่่างประเทศ

ได้อย่างไรและท�าไม บางทอีาจเป็นเพราะช่วงเรยีนหญงิสาวไม่ได้สนทิสนม

กบัใครยกเว้นปานรดา 

ราชนกิลุหนุม่โทร. หาที่พึ่งคนสุดท้ายซึ่งเป็นเพื่อนสนทิเพยีงคนเดยีว

ของอมิตตา แต่หล่อนปิดโทรศัพท์ บางทีอาจจะสอนนักศึกษาอยู่ก็เป็นได้ 

เพราะนอกจากตรวจคนไข้ยังต้องดูแลนักศึกษา หม่อมราชวงศ์กรกันต์จึง

ตั้งใจว่าจะไปดกัพบที่ห้องพกัของภาควชิาเพื่อถามให้รู้เรื่อง เขารู้สกึร�าคาญ

ตวัเองที่อยากรู้เรื่องของอมติตาขนาดนี้ แต่ท�าอย่างไรได้ ในเมื่อหล่อนเป็น

คู่แข่ง การรู้เขารู้เราน่าจะดีกว่า ยิ่งอมิตตาประกาศชัดว่าต้องการแข่งขัน 

เขาจะยอมแพ้ไม่ได้เดด็ขาด 

คงเพราะเอาแต่ใช้ส้อมเขี่ยกบัข้าว ดไูม่เจรญิอาหารเหมอืนอย่างเคย

จงึถูกทกั

“กนัต์เป็นอะไร วนันี้งานหนกัหรอื”

“ไม่มอีะไรครบั”

“บอกว่าไม่มี แต่ท�าหน้านิ่งๆ แสดงว่าต้องมีแน่ เอ...หรือว่าพี่ชาย

กนัต์จะท�าผู้หญงิท้อง”

“ไอ้กวิน” หม่อมราชวงศ์กรกันต์หันไปฟาดผัวะที่หัวไหล่เป็นการ
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ลงโทษ หม่อมราชวงศ์กวนิภพเบี่ยงตวัหลบไม่ทนัจงึหวัเราะร่วน 

สองพี่น้องมกัจะหยอกกนัแรงเสมอ สมยัเดก็ทั้งคูช่อบเลน่ต่อยมวย

และเตะบอลด้วยกนั พอโตขึ้นหม่อมราชวงศ์กวนิภพซึ่งท�างานเป็นหน่วยรบ

พเิศษกฝึ็กหนกั เวลาที่เขาต้องการคูซ้่อมกไ็ด้หม่อมราชวงศ์กรกนัต์นี่ละเป็น

คู่ซ้อมให้

“ค่อยยงัชั่วหน่อย พี่ชายจอมโหดคนเดมิกลบัมาแล้ว คดิว่าที่นั่งอยู่

เมื่อกี้นี้เป็นหุ่นยนต์ปลอมตวัมาเสยีอกี”

“นายนี่มนักวนประสาทจรงิๆ จะมาคาดคั้นหาอะไร”

“ผมเนี่ยนะคาดคั้น...ไม่มี้” เขาพูดเสียงสูง “พี่ชายกันต์ต่างหากที่

อารมณ์เสยี ท�าไมครบั หรอืว่าถูกหนุ่มหกัอก”

หม่อมราชวงศ์กรกนัต์หนัขวบัมาและโยนหมอนองิใบเขื่องใส่น้องชาย

ทนัท ีนายทหารหนุ่มอาศยัความฉบัไวรบัไว้ได้

“ยงัอกี ยงัไม่หยุด ฉนัไม่ใช่เกย์นะโว้ย”

“นี่กวิน อย่าไปแหย่ชายกันต์สิ ประเดี๋ยวไม่รู้เรื่องกันพอดี นายมี

อะไรกลุ้มใจกเ็ล่ามาเถอะ หน้าตาแบบนี้ต้องมอีะไรสกัอย่าง”

“วนันี้ผมได้เจอเพื่อนเก่า”

“เพื่อน” หม่อมราชวงศ์กนต์ธรทวนค�า ปกตนิ้องชายคนรองมเีพื่อน

มากอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นคนมนี�้าใจ ชอบช่วยเหลอืผู้อื่น ยิ่งท�างานในโรง-

พยาบาลต้องพบปะทั้งคนไข้ทั้งแพทย์และพยาบาลหลายแผนก “แสดงว่า

ต้องเป็นเพื่อนที่กนัต์ไม่อยากเจอ ถงึได้หน้าบึ้งแบบนี้”

“มนักไ็ม่เชงิครบัพี่ชายรนั เพื่อนคนนี้เคยเรยีนแพทย์มาด้วยกนั”

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรนิ่งไปอย่างครุ่นคิด ก่อนที่สองพี่น้องจะโพล่ง

ออกมาพร้อมกนั

“เป็นผู้หญงิชวัร์/ชวัร์เลย”

“พี่ชายรนัจ�าอมติตาได้หรอืเปล่าครบั”

คราวนี้หม่อมราชวงศ์กนต์ธรหันมามองหน้าน้องชายด้วยความ
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ประหลาดใจ เขาเคยได้ยนิหม่อมราชวงศ์กรกนัต์เลา่ถงึเพื่อนคนนี้หลายต่อ

หลายครั้ง หม่อมราชวงศ์กวนิภพรบียื่นหน้ามาใกล้แบบอยากรู้เตม็ที่ ขณะ

ที่คนเป็นพี่ซกัต่อ

“กไ็หนนายบอกว่าเธอลาออกไปตอนปีสี่ไม่ใช่หรอื แล้วท�าไมถงึกลบั

มาเจอกนัอกีได้” 

เรื่องที่อมติตาลาออกทั้งที่ยงัเรยีนไม่จบเป็นที่รู้กนัในวงัสวุกลุ แม้แต่

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรก็ยังสงสัย เขารู้จักอมิตตาจากการที่หม่อมราชวงศ์

กรกนัต์เล่าว่าทั้งสองเรยีนรุ่นเดยีวกนัแต่ไม่ค่อยถูกกนั 

“ใช่ครบั แต่วนันี้เธอกลบัมาในฐานะอาจารย์คนใหม่ของภาควชิา เตย

จบจากอเมรกิา แถมยงัเรยีนสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉนิเหมอืนผมด้วย”

ฝีมือของอมิตตานั้นไม่ธรรมดา หล่อนเรียนจบจากมหาวิทยาลัยชื่อ

ดัง แถมยังเป็นหมอไทยคนแรกที่ถูกอาจารย์ทาบทามให้เรียนเฉพาะทาง

ตั้งแต่ยงัเรยีนไม่จบ หล่อนใช้เวลาเรยีนน้อยกว่าคนอื่น ด้านประสบการณ์

ผ่าตัดก็มีมาอย่างโชกโชน เพราะโรงพยาบาลที่หล่อนปฏิบัติงานเป็น 

โรงพยาบาลใหญ่ มคีนป่วยถูกส่งเข้าไปรกัษาเป็นจ�านวนมาก หลงัเรยีนจบ

ก็ได้รับการเสนองานที่เงินเดือนสูงลิ่ว แต่หญิงสาวกลับเลือกมาท�างานใน

เมอืงไทย

“เอาแล้วไง สงสยับุพเพจะอาละวาดแล้วมั้ง” 

หม่อมราชวงศ์กวินภพผิวปากแซว หม่อมราชวงศ์กนต์ธรจึงหันไป

เอด็

“อย่าเพิ่งแซวสกิวนิ เดี๋ยวชายกนัต์กไ็ม่ยอมเล่าต่อกนัพอด”ี

“ขอโทษทคีรบั มนัคะนองปาก พี่ชายกนัต์เล่ามาเถอะ ผมอยากฟัง

ต่อว่าเพื่อนคนนี้เป็นไงบ้าง” นายทหารหนุ่มลูบท้ายทอยป้อยๆ ตักอาหาร 

เข้าปากต่อแล้วเงยีบฟัง

“แล้วนายกลุม้ใจอะไร หรอืว่าอมติตายงัไม่ชอบหน้านายเหมอืนเดมิ” 

“แหงอยู่แล้วครบั วนันี้เจอกนักย็งัพูดประชดประชนักนั เขาคงเหน็
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ผมเป็นศตัรูละมั้ง”

“เธออาจจะยงัฝังใจเรื่องเก่าอยู่ละมั้ง อนัที่จรงิพี่กแ็ปลกใจนะวา่นาย

กบัหมอเตยไม่ถูกกนัเรื่องอะไร กแ็ค่แข่งกนัเรยีนไม่ใช่หรอื ท�าไมถงึขนาด

เป็นศตัรูกนัเลย”

หม่อมราชวงศ์กรกันต์ก็เคยสงสัยเช่นเดียวกัน ปกติแล้วนักศึกษา

แพทย์ทั้งชั้นปีมกัจะรูจ้กัสนทิสนมกนั การเรยีนที่ต้องแบ่งเป็นกลุม่ย่อยและ

ใช้เวลาส่วนใหญ่ดูแลคนไข้ด้วยกันท�าให้คุ้นเคยกัน เขากับอมิตตาบังเอิญ

อยูก่ลุม่ย่อยเดยีวกนัหลายครั้ง แต่ถ้าต้องจบัคู ่หญงิสาวมกัจะหาทางเลี่ยง

แทบทุกครั้ง 

“ผมกไ็ม่ทราบ รู้แต่ว่าเธอไม่ชอบขี้หน้าผม” 

“นายเคยแกล้งเธอหรอืเปล่า”

“โธ่...พี่ชายรนัครบั คนอย่างผมเนี่ยนะครบัจะไปแกล้งเธอ”

แม้หม่อมราชวงศ์กรกันต์จะเป็นคนโผงผางตรงไปตรงมา แต่ก็เป็น

สุภาพบุรุษ เขาไม่อยากมแีฟนกจ็รงิ แต่ไม่เคยรงัแกผู้หญงิ

“นายอาจเผลอท�าไปโดยไม่รู้ตวั”

ราชนิกุลหนุ่มคิด คงมีครั้งเดียวที่เขารู้สึกว่าอาจจะท�าเกินไปหน่อย 

นั่นคอืทรปิไปเที่ยวของชั้นปีตอนจบปีสาม เขากบัอมติตาแข่งกนัแบกเป้ของ

เพื่อนและปีนขึ้นเขา อมิตตาประกาศก้องว่าจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาด หล่อน

แบกเป้หนกัอึ้งพร้อมกนัถงึสองใบ แต่เนื่องจากฝนตกท�าให้ก้อนหนิลื่น หญงิ

สาวเสียหลัก เขาจึงช่วยดึงหล่อนไว้ได้ จังหวะที่เกือบจะล้ม ความจ�าเป็น

ท�าให้ต้องกอดหล่อนไว้ พอเพื่อนๆ เห็นความใกล้ชิดก็พากันล้อเลียน 

แม้แต่ตวัเขาเองกถ็อืโอกาสพูดข่มอมติตาด้วย หลงัจากนั้นหญงิสาวกเ็หมอืน

จะแสดงท่าทปีั้นปึ่งมากขึ้น แค่เดนิสวนกนัยงัไม่มองหน้าด้วยซ�้า

“หรือว่าเธอจะแอบชอบพี่ชายกันต์ ต้องใช่แน่ พอพี่ชายกันต์ไม่สน 

กเ็ลยโกรธ” หม่อมราชวงศ์กวนิภพพดูแทรกขึ้น เขาตกัไก่ห่อใบเตยเข้าปาก

เคี้ยวตุ้ยๆ 



เ ก้ า แ ต้ ม  l  43

“หยุดพดูไปเลยกวนิ กนิๆ ไปเถอะ พดูมาแต่ละอย่างไร้สาระชะมดั” 

หม่อมราชวงศ์กรกนัต์โวย ส่งผลให้นายทหารหนุ่มหวัเราะร่วน 

“กม็นัแปลกนี่นา เรยีนคณะเดยีวกนัแต่ดนัไม่ถูกกนั แล้วตอนนี้กย็งั

จะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกนัอกี ไม่เรยีกว่าพรหมลขิติแล้วจะเรยีกอะไร”

“จะเป็นอะไรฉันไม่สนหรอก ขอแค่เธอไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับ

งานกพ็อแล้ว งานที่ออีาร์ต้องอาศยัความสามคัค ีฉนัไม่อยากมวัแต่ทะเลาะ

กนัจนท�าให้เสยีงาน”

“อย่าเพิ่งดถูกูน�้าใจเพื่อนอย่างนั้นส ิพี่จ�าได้ว่าหมอเตยคนนี้ขยนัมาก 

ได้คนขยนัมาจะได้ช่วยกนัท�างาน”

“นั่นมันตอนเป็นนักศึกษาครับ แต่ตอนนี้เป็นยังไงคงต้องรอดูกัน

ยาวๆ”

หม่อมราชวงศ์กรกันต์ปรามาส อมิตตารูปร่างเพรียวบาง หล่อน 

ผอมกว่าสมัยเรียน งานในห้องฉุกเฉินหนักกว่าแผนกอื่นหลายเท่าตัว เขา 

ไม่แน่ใจว่าหล่อนจะถอดใจยอมแพ้ไปเสียก่อนเหมือนหมอผู้หญิงคนอื่น 

หรอืเปล่า

“ดูเหมือนนายจะไม่เชื่อมือเพื่อนเลยนะ เรื่องบางเรื่องผู้หญิงอาจท�า 

ได้ดกีเ็ป็นได้นะ”

“แต่ต้องไม่ใช่งานในห้องฉกุเฉนิแน่ อมติตาอาจจะเรยีนเก่ง เล่นกฬีา

เก่ง แต่เรื่องผ่าตดั สกลิการตดัสนิใจผมมั่นใจว่ายงัไงๆ ผู้ชายกเ็หนอืกว่า”

“พี่ชายกนัต์นี่หวัโบราณเข้าขั้น ถ้าเกดินกัสทิธมินษุยชนหญงิมาได้ยนิ

เข้าคงเดอืดแน่” หม่อมราชวงศ์กวนิภพแซว

“พี่แค่มองออกว่าใครเป็นยงัไงเท่านั้น ผู้หญงิควรท�างานที่เหมาะกบั

ตวัเอง อย่างหมอเดก็ หมอตา หมอผวิหนงัดแูลความสวยความงาม งานที่

ไม่หนกัมาก มเีวลาอยู่กบัครอบครวั”

“ไม่ทนัไรกต็ดัสนิเสยีแล้วหรอื พี่ยงัเชื่อว่าหมอเตยมดีใีนตวั ไม่อย่าง

นั้นอาจารย์หวัหน้าภาควชิาคงไม่รบัเข้าท�างานหรอก จ�าค�าพี่ไว้นะกนัต์ ชาย
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หรอืหญงิไม่ส�าคญั ขอแค่มคีวามตั้งใจเท่านั้น หากเรามวัแต่อคตอิาจท�าให้

พลาดสิ่งดีๆ  ในชวีติกเ็ป็นได้นะ”

หม่อมราชวงศ์กรกันต์พยายามปัดความกังวลออกจากใจ เพราะถึง
อย่างไรกต็้องท�างานร่วมกบัอมติตาอยู่วนัยงัค�่า เขาไม่อยากให้เรื่องในอดตี

ท�าให้ผดิใจกนั จงึตั้งใจจะเกบ็เรื่องทั้งหมดไว้

เผลอแป๊บเดียวอาจารย์สาวคนใหม่ก็มาท�างานได้ครบสองสัปดาห์

แล้ว สิ่งที่เกดิขึ้นควบคูก่นัคอืค�าชมมากมายจากอาจารย์ทั้งในและนอกภาค

วชิา ทั้งเรื่องฝีมอื ความสามารถในการผ่าตดั ความรบัผดิชอบ ยงัไม่นบั

แพทย์แผนกต่างๆ ที่เริ่มแวะเวียนมาห้องพักแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

บ่อยขึ้นทั้งในและนอกเวลางาน โดยเฉพาะอาจารย์แผนกศัลยกรรมและ 

ออร์โทพดีกิส์ที่แสดงท่าทเีด่นชดัว่าสนใจคุณหมอคนใหม่ 

ไม่เพยีงระดบัอาจารย์เท่านั้น ยงัมพียาบาลทั้งอาวุโสและเดก็ รวมถงึ

แพทย์ประจ�าบ้านและนกัศกึษาแพทย์ ทกุวนัจะมขีองก�านลั ทั้งขนมของกนิ

เล่น อาหารคาว และดอกไม้มาวางไว้บนโต๊ะหล่อน อย่างวนันี้เป็นเวรของ

หม่อมราชวงศ์กรกนัต์ เขามาถงึห้องฉกุเฉนิตั้งแต่เช้าตรู่ เมื่อกวาดมองเตยีง

ในห้องฉุกเฉนิกพ็บว่าว่างเปล่า 

เสียงที่เล็ดลอดออกมาไม่ใช่เสียงร้องของคนเจ็บที่ประสบอุบัติเหตุ 

แต่กลบัเป็นเสยีงหวัเราะคกิคกัแทน ณภทัรนั่งเท้าคางรออยู่ด้านหน้า เขาอยู่

เวรปรึกษาทั้งคืนและก�าลังจะออกเวร หลังจากเย็บแผลให้คนเมาที่ 

ขี่มอเตอร์ไซค์ล้มหัวแตกแล้วให้นอนค้างคืนจนสร่างเมาก่อนจะปล่อย 

กลบับ้าน 

“นั่นเสยีงอะไรหรอืภทัร คุณพยาบาลกรี๊ดอะไรกนั”

“กรี๊ดอาจารย์อมติตาครบั”

นบัวนัหล่อนจะเนื้อหอมจนเกนิกว่าเหต ุหม่อมราชวงศ์กรกนัต์สงัเกต

ว่าอาจารย์หนุ่มๆ หลายคนพากนัมาเดนิป้วนเปี้ยน บางคนไม่ได้มหีน้าที่ใน
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ห้องฉุกเฉนิเลยด้วยซ�้า แต่ที่น่าโมโหกค็อืหล่อนไม่เพยีงเนื้อหอมกบัหนุ่มๆ 

ยงัเนื้อหอมกบัผูห้ญงิด้วยกนัอกีด้วย ตอนนี้พยาบาลแทบทั้งแผนกต่างตดิใจ

คุณหมอสาวหล่อกนัหมดแล้ว 

“สงสยัพวกเราคงตกกระป๋องแล้ว ดูนั่นสคิรบั”

ณภัทรดึงมือหม่อมราชวงศ์กรกันต์ไปแง้มประตูดู สิ่งที่เห็นคือ

พยาบาลสาวๆ รวมถึงนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่หกที่เป็นผู้หญิงก�าลังรุมล้อม

ถ่ายเซลฟ่ีกบัคณุหมอคนใหม่ ทกุคนส่งยิ้มหวาน บ้างกเ็อยีงหน้าไปแนบแก้ม

อย่างสนทิสนม

ดวงตาคมลอบมองอมติตา...ใบหน้าของหล่อนมเีครื่องส�าอางแต้มอยู่

เพยีงบางๆ เท่านั้น พอเหน็เขามอง อมติตากห็นัมายกัคิ้วให้ เขาเพิ่งมโีอกาส

เหน็หล่อนใส่ชดุธรรมดากว็นันี้ เสื้อเชิ้ตสฟ้ีาอ่อนกบักางเกงท�างานสดี�า สวม

ทับด้วยเสื้อกาวน์ตัวสั้นที่ปักตราโรงพยาบาล ผมที่ซอยสั้นรับกับต้นคอ 

ท�าให้หล่อนดูเป็นสาวหล่อ ดูเหมือนเจ้าหล่อนคงชอบใจที่เป็นจุดเด่นจึงยิ่ง

แสดงท่าทหีว่านเสน่ห์อย่างเหน็ได้ชดั 

“เป็นทอมงั้นหรอื”

“ชู่...อย่าพูดเสียงดังไปครับ ประเดี๋ยวอาจารย์อมิตตาได้ยินเข้าจะ

โกรธ”

“โกรธกช่็าง ถ้าไม่อยากให้คดิกอ็ย่าท�าส”ิ เขามองท่าทางโอบกอดและ

แนบแก้มกบัพยาบาลอย่างสนทิสนมด้วยความหงดุหงดิ หลงัจากนั้นอกีฝ่าย

กห็นัไปชสูองนิ้วถ่ายเซลฟ่ีกบันกัศกึษาอกีกลุ่ม ยิ่งดกูย็ิ่งขดัตาจงึอดค่อนแคะ 

ไม่ได้

“ผมว่าไม่น่าใช่นะครับ พวกพยาบาลกรี๊ดไปเอง อาจารย์อมิตตา 

ไม่น่า...”

“ไม่น่าอะไรหรอืคะ”

ไม่รู ้ว่าอมิตตาเดินเข้ามาสมทบตั้งแต่เมื่อไร บางทีหล่อนอาจจะ 

ได้ยนิที่ทั้งสองคุยกนั แววตากวนๆ นั้นบ่งบอกว่ารู้ทนัว่าโดนนนิทา 
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“เปล่าครบั...ไม่มอีะไร อาจารย์อมติตามาแต่เช้าเลยนะครบั”

“เรยีกเตยดกีว่าค่ะ จะได้สนทิหน่อย ปกตเิตยตดินสิยัมาเช้าอยูแ่ล้ว

ค่ะ สมัยอยู่ที่อเมริกา โพรเฟสเซอร์ให้มาถึงก่อนเวลา ไม่อย่างนั้นท่านจะ 

ไม่สอนอะไรเลย กเ็ลยชนิ”

“อาจารย์เตยจบเทรนที่อเมริกามาหรือครับ” ณภัทรถาม โดยม ี

ชายหนุ่มอกีคนยนืฟังอย่างแสร้งท�าเป็นไม่สนใจ

“ค่ะ เตยไปเรยีนหมอที่นู่น แล้วก็เทรนเฉพาะทางต่อเลย โพรเฟส-

เซอร์ที่นู่นใจดมีาก ท่านเป็นผู้หญงิ เราคุยกนัถูกคอ ท่านเคยบอกว่าพวก

ผู้ชายชอบดูถูกเรา ดีแต่คิดว่าตัวเองเหนือกว่า แต่ที่จริงแล้วมีหลายอย่าง

มากที่ผู้ชายสู้ผู้หญงิไม่ได้”

“อะไรหรือที่คุณคิดว่าผู้ชายสู้ผู้หญิงไม่ได้” หม่อมราชวงศ์กรกันต์

เผลอโต้ออกมา 

อมติตายิ้มกว้าง “กห็ลายอย่างค่ะ ผู้ชายมกัไม่ค่อยอดทน พอโดน

ยั่วโมโหเข้าหน่อยก็หงุดหงิด พอถูกขัดคอก็พาล แต่ผู้หญิงเราใจเย็นกว่า 

ท�างานละเอยีดกว่า และกม็นุษยสมัพนัธ์ดกีว่า”

“ผูช้ายกท็�างานละเอยีดได้เหมอืนกนั แถมยงัตดัสนิใจเฉยีบขาดกวา่

อกีด้วย”

“กไ็ม่เสมอไปหรอกนะคะ ผูช้ายบางคนมอีคต ิเอะอะกว่็าคนอื่นไม่ดี

อย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ แต่ที่จริงกลัวแพ้เสียมากกว่า พอคนไม่สนใจเลย

อจิฉา...”

“คุณว่าใคร” หม่อมราชวงศ์กรกนัต์โต้กลบัอย่างลมืตวั ใบหน้าคมดู

เคียดขึ้งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เขายอมรับว่ากลับมาคราวนี้อมิตตา 

ปากเก่งขึ้น มั่นใจมากขึ้น 

ณภัทรซึ่งยืนอยู่ด้วยเห็นท่าไม่ดี รีบยกมือห้ามทัพทันที “เอ่อ...

อาจารย์เตยพดูเล่นใช่ไหมครบั ไม่ได้เอ่ยถงึใครจรงิๆ นะครบัคุณชายกนัต์”

แม้ณภทัรจะพดูเช่นนั้น แต่คนฟังกลบัไม่เหน็ด้วย ทกุอย่างที่อมติตา
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พูดล้วนแต่พุ่งเป้ามาที่เขาเตม็ๆ หญงิสาวจงใจประกาศความเป็นศตัรูอย่าง

เด่นชดั

“อ๋อ...ใช่ค่ะคุณณภัทร เตยพูดเล่น ไม่ได้ตั้งใจกระทบใครจริงๆ 

ส�าหรบัเตยไม่ว่าหญงิหรอืชายกไ็ม่ส�าคญัหรอกค่ะ ขอให้เราตั้งใจท�างาน ข้อ

บาดหมางอะไรในอดตีกล็มืๆ มนัไปเสยีเถอะ อย่าเอามาเป็นอารมณ์ เพราะ

มนัเป็นเรื่องของเดก็ๆ”

อมติตาเดนิจากมาแล้ว แต่หวัใจยงัคงเต้นตึ้กตั้กไม่ยอมหยดุ หล่อน
ไม่เข้าใจตัวเองว่าท�าไมต้องประชดหม่อมราชวงศ์กรกันต์ อาจเป็นเพราะ

ความรู้สกึคบัแค้นในอดตีที่ยงัคงคุกรุ่นในใจ ไม่มใีครรู้ว่าลกึๆ แล้วหล่อน

ไม่ได้เริ่มต้นด้วยความเกลยีด

หญิงสาวยังจ�าครั้งแรกที่ได้เจอกับเพื่อนร่วมรุ่นอย่างหม่อมราชวงศ์

กรกนัต์ได้เป็นอย่างด ีชื่อเสยีงของเขาในฐานะสามทหารเสอืแห่งสวุกลุท�าให้

รู้สึกประหม่า ใครบ้างจะไม่ชื่นชม เพราะนอกจากเขาจะหน้าตาดีแล้ว ยัง

เรยีนเก่งเป็นอนัดบัต้นๆ อกีด้วย ผูห้ญงิมากมายล้วนแต่อยากเป็นเพื่อนกบั

คุณชาย แต่แล้ววนัหนึ่งความรู้สกึนั้นกเ็ปลี่ยนไป เมื่อเพื่อนของหล่อนเอา

ดอกไม้ไปให้ชายหนุม่ แต่หล่อนไปได้ยนิบทสนทนาระหว่างเขากบัเพื่อนเขา

หลงัจากนั้น

‘นายเอาไปเถอะ ฉนัไม่เอา’

‘ได้ยงัไงคุณชาย ประเดี๋ยวคนให้กน็้อยใจพอด’ี

‘ฉนับอกไปแล้วไงว่าไม่รบั ไม่รู้จะให้มาท�าไมอกี ยงัไงฉนักไ็ม่สนใจ

อยู่ด’ี

อมิตตาไม่รู้ว่าเขาแค่พูดตัดร�าคาญหรือรังเกียจดอกไม้จริงๆ แต่

หล่อนเป็นคนเดยีวที่รูเ้บื้องลกึว่ากว่าจะหาดอกไม้มาได้ ฝ่ายหญงิต้องล�าบาก

เลอืดตาแทบกระเดน็ เจ้าของดอกไม้เป็นเพื่อนต่างคณะที่แอบชอบนกัศกึษา

แพทย์สุดหล่อตั้งแต่วันแรกพบที่มหาวิทยาลัย เพียงเพราะอยากให้เขา
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ประทบัใจจงึลงทนุนั่งรถเข้าเมอืงไปซื้อ ราคาของมนัแพงจนเพื่อนหล่อนต้อง

อดข้าว แต่แทนที่จะรบัเอาไว้ชายหนุ่มกลบัปฏเิสธอย่างไร้เยื่อใย 

เพื่อนสาวของหล่อนนั่งร้องไห้อยูเ่ป็นวนัๆ ด้วยความผดิหวงั ขณะที่

หม่อมราชวงศ์กรกันต์ยังท�าตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เขาเป็นลูก

คนรวย เป็นถงึคณุชายผูส้งูศกัดิ์ อมติตาเคยเหน็รถจากวงัสวุกลุที่เข้ามาส่ง 

ส�าหรับเขาแล้วคงไม่ได้สนใจของก�านัลที่ได้รับจากทุกคนเลยด้วยซ�้า ของ

ขวญักองพะเนนิวางอยูห่น้าห้องเลกเชอร์ แต่สิ่งที่เขาท�ากแ็ค่เดนิผ่านไปเฉยๆ 

‘ผู้ชายเยน็ชา’

นั่นคือสิ่งที่อมิตตาคิด...ความชื่นชมแปรเป็นความรู้สึกตรงกันข้าม 

ยิ่งเหน็เขามสีาวๆ มาส่งของก�านลัให้ทกุวนักย็ิ่งหงดุหงดิ ดงันั้นพอรู้ว่าหม่อม

ราชวงศ์กรกนัต์ตั้งใจลงสมคัรประธานชั้นปี อมติตาจงึอยากจะแข่งดูสกัตั้ง 

หล่อนอยากสอนบทเรยีนให้เขารู้ว่าอาจไม่ได้เป็นที่หนึ่งเสมอไป 

‘ยังไงเธอก็ไม่มีวันชนะคุณชายกันต์หรอก หัวคะแนนมีแต่ผู้หญิง 

ทั้งนั้น’

สุดท้ายหล่อนกแ็พ้...หญงิสาวยงัจ�าตอนที่เหน็ชายหนุ่มอยู่ท่ามกลาง

วงล้อมสาวๆ ได้ด ีนกัศกึษาแพทย์หญงิเกอืบทั้งคณะต่างเทคะแนนให้ ช่าง

ไม่ยุตธิรรมเอาเสยีเลย สุดท้ายหล่อนกแ็พ้เพยีงเพราะว่าเป็นผู้หญงิ 

แม้หล่อนจะเนื้อหอม มหีนุม่ๆ มาตามจบีเป็นขบวนเช่นเดยีวกนั แต่

สดัส่วนของนกัศกึษาแพทย์หญงิที่มากกว่าชายในทุกๆ ปีท�าให้คะแนนของ

หม่อมราชวงศ์กรกนัต์ชนะขาดลอย อมติตาเกบ็ความเจบ็ใจและใช้มนัเป็น

แรงผลักดันด้านการเรียน แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นการแข่งขันที่ไม่สิ้นสุด 

ผลดักนัแพ้ผลดักนัชนะเรื่อยมา 

ใครจะนึกว่าวันหนึ่งหล่อนจะต้องกลับมายืนต่อหน้าคุณชายผู้เพียบ

พร้อมอีกครั้ง และเกิดอาการตกประหม่าที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับผู้ชายคนไหน

มาก่อน แม้แต่โพรเฟสเซอร์ตาน�้าข้าวที่ขึ้นชื่อว่าหล่อเหลาซึ่งเฝ้าเพียรส่ง 

ดอกไม้ หรอืนกักฬีาหุ่นล�่าน่ากนิที่ตามส่งดอกไม้เช้าเยน็ หรอืแม้แต่อาจารย์
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ภาควิชาจิตวิทยาชาวอาหรับซึ่งลงทุนปิดห้องอาหารทั้งชั้นเพื่อชวนหล่อนไป

ดนิเนอร์ แต่อมติตากไ็ม่สน หล่อนท�าแต่งานแล้วกง็าน

หญิงสาวยกมือทาบอก หัวใจที่เต้นรัวเร็วเพิ่งจะบรรเทาลง...หล่อน

จะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอีก เพราะมันคือสัญญาณแห่งความพ่ายแพ้ จะ 

ไม่ยอมให้ความหวั่นไหวมาเป็นอปุสรรค หล่อนจะพสิจูน์ให้รู้ว่าผูห้ญงิท�าได้

ทุกอย่างเหมอืนผู้ชาย และเผลอๆ จะเก่งกว่าด้วยซ�้า 

ความฝันของหล่อนคอืการเป็นอาจารย์ อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ผลกัดนั

ให้เด็กรุ่นใหม่ได้ก้าวเดิน เหมือนกับที่ครั้งหนึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาเคยช่วย

หล่อนให้กลบัมามอีนาคตอกีครั้ง

‘ครูจะลองคุยกับอาจารย์ทางนู้นดู เพราะผลการเรียนของหล่อนดี

มาก อาจจะต้องมกีารสอบเทยีบชั้นหรอืเรยีนซ�้า เพราะการเรยีนที่นี่กบัที่นู่น

ไม่เหมอืนกนั อย่าเลกิเรยีนหมอนะอมติตา เธอต้องมุมานะเรยีนให้จบเป็น

หมออย่างที่หวงัไว้ ครูเชื่อว่าเธอท�าได้’

ค�าพูดของอาจารย์ที่ปรึกษาท�าให้อมิตตาลุกขึ้นสู้อีกครั้ง หล่อนเป็น

คนไทยหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้รับการยอมรับในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ แต่

ตอนนี้แค่ยนือยู่ต่อหน้าเพื่อนเก่า ท�าไมถงึได้ขาสั่น

‘เธอต้องไม่ตื่นเต้นสเิตย เขากเ็ป็นคนเหมอืนกบัเธอ ไม่เหน็น่ากลวั

ตรงไหน’

หญิงสาวยอมรับว่าประหม่า แม้จะแสร้งท�าเหมือนไม่สนใจก็ตาม 

หล่อนมกัแสดงท่าทวี่าไม่แคร์และไม่กลวั แต่แท้จรงิไม่ใช่

‘เธอต้องท�าได้เตย แค่เอาชนะผู้ชายคนหนึ่งแบบที่เคยท�ามาแล้ว’

อมติตาบอกตวัเอง หล่อนผ่านสิ่งที่ยากที่สดุมาแล้ว และจะไม่ยอมแพ้

เพียงเพราะผู้ชายที่ชื่อหม่อมราชวงศ์กรกันต์อย่างเด็ดขาด หล่อนจะ 

พิสูจน์ว่าผู้หญิงก็มีดีไม่ต่างจากผู้ชาย และวันหนึ่งเขาคนนั้นจะต้องยอม

ศโิรราบให้แก่หล่อน
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ร้านอาหารในซอยหน้าโรงพยาบาลถกูใช้เป็นที่นดัพบ อมติตาต้องนั่ง
รออยู่เกือบชั่วโมงกว่าเพื่อนรักจะวิ่งกระหืดกระหอบมา ปานรดายังคง

เหมอืนสมยัเรยีน หล่อนไว้ผมยาว รวบเป็นมวย แต่งหน้าเพยีงบางๆ ชุด

เสื้อกระโปรงยาวคลุมเข่าดูเรียบร้อย แต่สิ่งที่ต่างออกไปคือสติกเกอร์ลาย

การ์ตูนที่หูฟังซึ่งคล้องคออยู่ บอกให้รู ้ว่าเพื่อนรักเป็นหมอเฉพาะทาง 

ด้านไหน 

“ขอโทษทเีตย รอนานไหม ฉนัเพิ่งราวนด์เสรจ็”

อมิตตาส่ายหน้า หล่อนเลื่อนแก้วชามะนาวซึ่งน�้าแข็งเริ่มละลายให้

เพื่อน หญิงสาวมาถึงก่อนและนั่งชมวิวแม่น�้าเจ้าพระยา หลังจากนั้นก็สั่ง

เครื่องดื่มไว้รอ หล่อนไม่เร่งรบีเพราะไม่ต้องขึ้นเวร ภาพแม่น�้าเจ้าพระยาที่

ไหลเอื่อยๆ ชวนให้สบายใจอย่างบอกไม่ถูก ในบรรดาร้านกาแฟใกล้โรง-

พยาบาล หล่อนชอบที่นี่มากที่สุด การได้มองชีวิตของชาวบ้านผ่านล�าน�้า

สร้างก�าลงัใจให้อย่างมาก อย่างน้อยกม็คีนที่ล�าบากกว่าหล่อน

“ไม่เป็นไรปาน ดื่มน�้าก่อนส ิท่าทางเหนื่อย”

“เธอนี่รู้ใจฉนัจรงิๆ ยงัจ�าได้อกีว่าฉนัชอบดื่มชามะนาว”

“เครื่องดื่มของเพื่อนเลฟิ ท�าไมจะจ�าไม่ได้ล่ะ ว่าแต่ท�าไมวนันี้ถงึมาช้า 

ฉนันั่งรอนานแล้วนะ”

“ก็นักศึกษาแพทย์น่ะสิเอางานมาส่งช้า กว่าจะตรวจรายงานเสร็จ...

แถมยงัท�างานชุ่ยๆ มาส่งอกี ฉนัเลยต้องจดัอบรมชุดใหญ่”

ปานรดาตั้งใจจะเป็นอาจารย์เหมอืนกบัอมติตา ทั้งสองนอกจากเป็น

เพื่อนสนทิและเป็นรูมเมตกนัแล้ว ยงัอยากสอนลูกศษิย์เหมอืนกนัอกีด้วย 

“สรุปว่าที่มาช้าเพราะก�าลงักนิหวันกัศกึษาว่างั้น” อมติตาค่อน

“น้อยๆ หน่อยย่ะ กฉ็นัเป็นอาจารย์ เหน็ลกูศษิย์ท�าผดิกต้็องสั่งต้อง

สอนเป็นธรรมดา พดูอย่างนี้ฉนัเสยีหายหมด คนเขาจะคดิว่าฉนัโหด ว่าแต่

เธอล่ะเป็นยงัไงบ้าง”

“กเ็รื่อยๆ แผนกฉนัยงัไม่ค่อยได้ตรวจรายงานเท่าไหร่ ส่วนใหญ่เป็น
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งานในห้องฉุกเฉนิ เน้นปฏบิตัเิสยีมากกว่า”

“นึกยังไงถึงได้มาเรียนสาขานี้เตย งานก็หนัก แถมยังมีแต่เลือด  

ไม่เหน็เหมาะกบัผู้หญงิเลย” ได้ทเีพื่อนรกักต็งิ 

ปานรดาเป็นคนแรกที่ทกัท้วงตอนที่อมติตาบอกว่าจะเรยีนต่อเฉพาะ

ทาง เพื่อนรกัชกัชวนให้เป็นหมอเดก็หรอืหมอตามากกว่า

“ใครว่าไม่เหมาะ ผู้หญงิเหมาะที่สุดแล้ว ท�างานละเอยีด ตดัสนิใจ

ฉบัไว” อมติตาอดนกึถงึผู้ชายจอมอคตคินนั้นขึ้นมาไม่ได้ หล่อนมกัได้ยนิ

หม่อมราชวงศ์กรกันต์ปรามาสอยู่บ่อยๆ ว่าผู้หญิงไม่เหมาะจะมาเรียน

แผนกนี้ 

“ใจเยน็ๆ ส ิฉนัแค่เป็นห่วงเธอ ได้ข่าวว่าตอนนี้ทางภาควชิาขาดคน

ไม่ใช่หรอื งานคงหนกัน่าดู”

“งานหนกัฉนักไ็ม่กลวั ฉนัมั่นใจว่าท�าได้”

“จ้า...ฉันเชื่อ หญิงเหล็กอย่างเธอท�าได้ทุกอย่างอยู่แล้ว ไม่ต้อง

คดิมากนะ”

อมติตายิ้ม ยื่นมอืมาบบีมอืเพื่อนรกั...พกันี้หล่อนอ่อนไหวง่ายไปนดิ 

อาจเพราะต้องปรบัตวัเข้ากบังานใหม่จงึท�าให้เครยีด

“ขอบใจนะ พูดอย่างนี้ค่อยมกี�าลงัใจขึ้นหน่อย”

“มใีครท�าอะไรเธอใช่มั้ยเตย ปกตไิม่เคยเซนซทิฟิอย่างนี้นี่นา” 

อมิตตาเป็นสาวมั่นมาแต่ไหนแต่ไร หล่อนพูดจาตรงไปตรงมา ที่ 

ผ่านมาไม่ว่าใครจะนนิทาอะไรหญงิสาวกค็วบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างด ีแต่

ครั้งนี้พอพูดถงึการท�างานกลบัเสยีงแขง็ขึ้นมาอย่างนั้น 

“แค่คนพาลน่ะ” อมิตตาตอบแล้วเงยหน้ามองเพื่อนสาวอย่าง

ประหลาดใจ “ว่าแต่เธอรู้ได้ยงัไง”

“รู้สิ ก็เมื่ออาทิตย์ก่อนเขาพยายามโทร. หาฉัน แต่บังเอิญฉันเอา 

มือถือใส่ไว้ในลิ้นชักโต๊ะท�างาน กว่าจะเปิดมือถือก็ดึกแล้วก็เลยยังไม่โทร. 

กลับ อาทิตย์นี้ก็งานยุ่งตลอดเลยไม่ได้โทร. กลับเสียที ป่านนี้คงอกแตก
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ตายแล้วมั้ง”

“เขาจะโทร. หาเธอท�าไม” อมติตาค่อน แม้จะเป็นอาจารย์เหมอืนกนั 

แต่ปานรดากับหม่อมราชวงศ์กรกันต์ไม่ได้สนิทสนมกันมาก่อน ค�าตอบ

เดยีวกค็อืต้องการสบืความลบั 

“คงอยากถามเรื่องเธอมั้ง”

ตอนที่อมิตตาลาออกจากคณะ เพื่อนทุกคนก็สงสัย แต่หล่อนก ็

เลอืกที่จะเดนิออกไปเฉยๆ ไม่อธบิายอะไร หญงิสาวยอมรบัว่าเป็นช่วงเวลา

อันยากล�าบากของชีวิต ไหนจะต้องรับมือกับปัญหาที่ถาโถมเข้ามาไม่หยุด 

กว่าจะตั้งหลักได้ก็ผ่านไปหลายเดือนทีเดียว แต่หล่อนจ�าเป็นต้องเข้มแข็ง

เพื่อสองชวีติที่รออยู่

“ห้ามเธอบอกอะไรเขาเดด็ขาดนะปาน”

ปานรดามองอย่างไม่เข้าใจที่จู่ๆ  อมติตากเ็ปลี่ยนเป็นฉุนเฉยีว “ท�าไม

ล่ะเตย คณุชายกนัต์เป็นเพื่อนรุน่เดยีวกบัเรานะ ท�าไมจะบอกความจรงิกบั

เขาไม่ได้”

“เขาเห็นฉันเป็นศัตรูเสียมากกว่า เธอก็รู้ว่าคุณชายกันต์ไม่ชอบฉัน 

แถมยงัคอยหาเรื่องแขวะฉนัอยู่เรื่อย” 

หล่อนรู้ว่าหม่อมราชวงศ์กรกนัต์ไม่พอใจ อย่างเมื่อวานนี้ที่พยาบาล

สาวๆ มารมุล้อม เขายงันนิทากบัเพื่อนหาว่าหล่อนเป็นทอม หล่อนได้ยนิจงึ

แกล้งท�าท่ากวนๆ เพื่อยั่วโมโห หลายครั้งหญงิสาวกแ็ปลกใจตวัเองว่าเพราะ

อะไรถงึไม่แคร์ว่าชายหนุ่มจะคดิอย่างไร

“ฉนัวา่ไม่ใช่นะ ตอนที่เตยลาออกไป คณุชายกนัต์ยงัไปถามอาจารย์

เลย ดูเขาเป็นห่วงเธอมาก ฉนัว่าเราน่าจะ...”

“ไม่! เธอต้องไม่เล่าอะไรให้เขาฟังทั้งนั้น เข้าใจไหม” อมติตาโพล่ง

เสยีงแขง็ หล่อนไม่อยากพดูถงึเรื่องในอดตี คนสงูศกัดิ์อย่างหม่อมราชวงศ์

กรกนัต์คงไม่สนใจความเป็นไปของคนอื่น นอกจากจะรู้เอาไว้เพื่อเป็นแต้ม

ต่อเท่านั้น
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“แล้วเรื่องต้นบุญล่ะ”

“เรื่องนี้กห็้ามพูด ห้ามเอ่ยอะไรเกี่ยวกบัต้นบุญเดด็ขาด”

ปานรดาถอนหายใจเฮอืกใหญ่ ยิ่งเหน็ท่าทางเคร่งเครยีดราวกบัคนละ

คนของเพื่อนรกักร็ูว่้าไม่มทีางอธบิายให้เข้าใจได้ “เอาเถอะ ถ้าเธอไม่ให้บอก 

ฉนักไ็ม่บอก ถงึยงัไงมนักเ็ป็นเรื่องส่วนตวั ฉนัเองกไ็ม่มสีทิธิ์” 

พอเห็นเพื่อนหน้าสลด อมิตตาก็เริ่มรู้สึกผิด ตอนที่หล่อนล�าบาก 

ต้องย้ายไปต่างประเทศกะทันหันก็ได้ปานรดาคอยเป็นก�าลังใจ ยามทุกข์

ที่สุดกม็แีต่เพื่อนคนนี้คอยให้ค�าแนะน�า

“ไม่ใช่อย่างนั้นนะปาน ฉันรู้ว่าเธอหวังดี แต่ฉันไม่ไว้ใจใคร ใน

บรรดาเพื่อนทั้งหมด ฉนัเล่าให้เธอฟังแค่คนเดยีว ฉนัไม่อยากให้เรื่องนี้แพร่

ออกไป มนัจะไม่ดตี่อต้นบุญในอนาคต”

กุมารแพทย์สาวเอื้อมมือมาตบบ่าอมิตตาพร้อมส่ายหน้า “ฉัน 

ไม่เข้าใจเลย เธอจะเกบ็เรื่องไว้ท�าไม ท�าไมต้องยอมให้คนอื่นเข้าใจผดิด้วย 

ทั้งที่เธอเป็นฝ่ายแบกรบัภาระ เรื่องทั้งหมดมนัไม่ได้เกดิจากเธอเลยสกันดิ”

“ฉันไม่สนหรอกว่าคนอื่นจะเข้าใจผิดหรือเปล่า ต้นบุญส�าคัญที่สุด 

อะไรที่ท�าให้ลกูเดอืดร้อน ฉนัไม่ยอมเดด็ขาด แล้วใครกต็ามที่คดิจะขดุคุย้

เรื่องนี้ขึ้นมา ฉนัจะเล่นงานให้หนกัเลยคอยดู”


