


ปณิธาน

	 “เมื่อเกษียณแล้ว	 โดยมากเขาก็หยุดกัน	 เนื่องจากคนไข้ 

เขาไมห่ยดุมาหาผม	ผมจงึจำเปน็ตอ้งบรกิารเขา	อายไุมเ่กีย่ว	มนัอยูท่ีว่า่	 

เราสามารถจะช่วยเขาได้หรือไม่	 ไม่เหนื่อย	 ยิ่งทำยิ่งสบาย	 เพราะว่า 

เราทำด้วยความรักในวิชาชีพ	 เราทำด้วยความอยากช่วยคน	 ผมไม่ใช่ 

เทวดา	 ผมเป็นหมอธรรมดา	 แต่ผมชอบช่วยคนไข้ทุกคนที่ผมจะ

ช่วยได้	 ไม่เคยรังเกียจคนไข้	 อันนี้ต่างหากที่เป็นปณิธานของเรา	

ผมตั้งใจช่วยคนไข้	จนกว่าผมจะทำไม่ไหว

นายแพทย์สมหมาย ทองประเสริฐ

ตัวอย่าง



คำนิยม

นายชวน หลีกภัย
	 ผมรูจ้กัและใหค้วามเคารพนบัถอืคณุหมอสมหมายมานานแลว้ 

เพราะนอกจากความรู้ในการแพทย์แผนปัจจุบันที่คุณหมอได้ใช้ความรู้ 

และใชช้วีติอยูใ่นตา่งจงัหวดั	ใหก้ารดแูลคนปว่ยทัง้ในจงัหวดัสงิหบ์รุแีละ 

ทัว่ไปทกุภมูภิาคทีม่าขอพึง่ความรู	้ความสามารถของคณุหมอทีม่คีวาม 

เมตตาอุปการะแม้ผู้ยากไร้	 เกียรติประวัติอันโดดเด่นของท่านจึงเป็นที ่

ชื่นชมยกย่องของบุคคลทั่วไป

	 แมใ้นปจัจบุนัอายขุองคนไทยสงูขึน้	แตไ่มม่ากนกัทีม่อีายยุนืยาว 

ถงึ	90	ป	ีแลว้ยงัสามารถปฏบิตัภิารกจิไดต้ามปกต	ิทัง้กาย	ใจ	และสมอง	

คณุหมอสมหมายจงึเปน็บคุคลพเิศษ	การอทุศิตนเพือ่คน้ควา้หาวธิกีาร	

รักษาคนไข้อยู่ตลอดเวลาของคุณหมอเช่นนี	้ ท่านจึงเป็นปูชนียบุคคล 

ที่สำคัญคนหนึ่งของสังคมไทย

	 ในโอกาสแหง่วาระครบรอบวนัเกดิ	27	ธันวาคม	2553	นี	้ผมขอ 

อาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัไดโ้ปรดดลบนัดาลใหน้ายแพทยส์มหมาย		

ทองประเสริฐ	มีความสุข	ความเจริญตลอดไป

ตัวอย่าง



คำนิยม

ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์
	 หมอสมหมาย		ทองประเสรฐิ	คอืหมอเทวดา	ตามทีไ่ดร้บัสมญา	

ผมคบหาสมาคมกับหมอสมหมายมากว่า	 60	 ปี	 ในช่วงสงครามโลก

ครั้งที่	 2	 ก็เพราะผมต้องมีหน้าที่ดูแลพี่สาวที่เป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ 

โรงพยาบาลศิริราช	 และได้ไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านคุณหมอประจักษ์	

ทองประเสริฐ	 แพทย์ผ่าตัดผู้มีชื่อเสียงซึ่งเป็นพี่ชายของหมอสมหมาย

ความผูกพันของเราจึงเริ่มมาตั้งแต่ครั้งกระนั้นจนถึงปัจจุบันไม่เสื่อม

คลาย

	 ในโอกาสที่หมอสมหมายมีอายุครบ	 90	 ปี	 ผมยังได้เห็น

หมอสมหมายซึง่มสีขุภาพรา่ยกายทีแ่ขง็แรงสมบรูณ	์เหมอืนสมยัหนุม่ๆ	

ที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน	เรื่องราวของหมอสมหมายกับผม	ถ้าจะให้เขียน

โดยละเอยีดชดัเจนกค็งจะเปน็นวนยิายเรือ่งยาว	ซึง่ผมขอเขยีนเพยีงสัน้ๆ	

วา่	ในชว่งเวลาทีเ่ราคบกนัเปน็ชว่งเวลาทีม่คีวามสขุ	สนกุสนานมากทีส่ดุ	

ถึงแม้เวลาจะล่วงเลยมานาน	 ความรู้สึกดั้งเดิมยังคงไม่เสื่อมคลาย	

ผมยังไปมาหาสู่กับหมอสมหมายอย่างสม่ำเสมอ	 เมื่อพบกันครั้งใด	

หมอสมหมายจะมีความสุข	 เพราะได้พูดคุยเรื่องความหลังครั้งเก่า	

หมอสมหมายจะเรียกผมว่า	“เจ้า”	ทุกครั้ง	ส่วนผมเรียกว่า	‘หมาย” 

ตัวอย่าง



	 ไม่น่าเชื่อเลยว่า	 หมอสมหมาย	 ทองประเสริฐ	 จะมีอายุ	

90	 ปีแล้ว	 เมื่อดูหน้าตาท่าทางและสุขภาพแล้วยังดูอ่อนกว่าวัย	 90	

อยู่เลย	 ตลอดชีวิตของหมอสมหมายได้ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข ้

อย่างใกล้ชิด	 โดยถือเป็นหน้าที่	 ไม่ใช่ธุรกิจ	 คิดค้นยารักษาโรคมะเร็ง	

จนเป็นที่แพร่หลาย	มีคนนิยมและให้สมญาว่า	“หมอเทวดา”

	 เนื่องในโอกาสที่เราคบกันมานาน	 ต่างคนต่างก็แก่ชรามา 

ด้วยกัน	 แต่หมอสมหมายยังทำตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคม	 รักษา 

ผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ	 ก็ขออวยพรให้หมอสมหมาย	 ทองประเสริฐ 

เพื่อนรักของผม	 จงมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์	 แข็งแรง	 มีอายุยืนยาว	

ตลอดไปชั่วนิรันดรตัวอย่าง



คำนิยม

     วิกรม กรมดิษฐ์
	 ผมรู้จักคุณหมอมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2521	 เพราะผมมีเนื้อทราย

ตัวเมียอยู่ตัวหนึ่ ง	 และต้องการหาพ่อพันธุ์ ให้ 	 ด้วยเหตุนี้ เอง	

คุณหมอซึ่งมีเนื้อทรายตัวผู้อยู่พอดีจึงให้เนื้อทรายมา	 ทำให้เราได้มา

รู้จักกัน	 และไปมาหาสู่เมื่อโอกาสอำนวย	 บางครั้งก็เดินทางเข้าป่า

ไปด้วยกัน	 คุณหมอมีชื่อเสียงไม่เพียงแต่เป็นหมอรักษาคนไข้เท่านั้น

แต่ยังพ่วงความเป็นคนรักธรรมชาต	ิ รักสัตว์	 รักป่า	 รู้จักพันธุ์ไม้ต่างๆ

อยา่งลกึซึง้	โดยเฉพาะสมนุไพรทีค่ณุหมอนำมาประยกุตใ์ชก้บัการรกัษา

คนไข้	โดยเฉพาะโรคมะเร็งชนิดต่างๆ	จนมีชื่อเสียง	

	 แมว้า่ปจัจบุนัอายคุณุหมอจะลว่งเขา้	90	ป	ีแลว้	ยงัคงทำหนา้ที	่

ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยมากมายอย่างไม่ลดละ	 ผมภูมิใจที่ได้รู้จักและเป็น

กัลยาณมิตรกับคุณหมอมากว่า	 30	 ปี	 ในวาระครบรอบอายุ	 90	 ปี	 

ผมขออวยพรให้คุณหมอมีความสุขทั้งกายและใจ	เพื่อจะได้ดูแลผู้ป่วย

ตลอดไป

ตัวอย่าง
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ประธานที่ปรึกษา	 ธนาชัย	ธีรพัฒนวงศ์
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ตัวอย่าง



    

คำนำสำนักพิมพ์

	 หลังจากหนังสือ	 ‘หมอเทวดา ผู้รักษามะเร็งรอด’ ออก	

จำหน่ายในเดือนมีนาคม	 2553	 ผลปรากฏว่ายอดขายถล่มทลาย

จนต้องพิมพ์ซ้ำแทบทุกเดือน	ในแง่ของธุรกิจแล้ว	ย่อมสร้างความยินดี

ต่อผู้ผลิตหนังสือ	 แต่ความจริงแล้ว	 สิ่งที่ เราชาวเนชั่นบุ๊คส์ดีใจ

และภาคภูมิใจยิ่งกว่านั้น	 คือการได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสาร

ความสามารถ	 และความดีงามของคุณหมอยอดอัจฉริยะ	 นายแพทย์ 

สมหมาย  ทองประเสริฐ	ผู้ซึ่งอุทิศตนมากกว่า	40	ปี	เพื่อศึกษาค้นคว้า	

วิจัยเรื่องการรักษามะเร็งโดยเฉพาะ	 และได้ช่วยยืดอายุชีวิตคนไข้	 

รวมทั้งช่วยให้คนไข้จำนวนมากหายขาดจากการเป็นมะเร็งได้อย่าง

ถาวร

	 นั่นจึงเป็นอานิสงส์ของการผลิตหนังสือ	 “หมอเทวดา 

ผู้รักษามะเร็งรอด”	 โดยแท้	 และเมื่อได้ทราบข่าวว่า	 คุณหมอได้ 

ออกสื่อทีวีและมีคนไข้มาต่อแถวเพื่อรักษามะเร็งกันอย่างล้นหลาม	

ตัวอย่าง
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บทที่ 1 
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บทที่ 3
ประเภทและชนิดของมะเร็ง 37

ตัวอย่าง



บทที่ 4
มะเร็งกับวิธีการรักษา 83

บทที่ 5 
การปฏิบัติกายให้ไกลมะเร็ง 93

บทสรุป                        118

ตัวอย่าง
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	 ก่อนอื่นผมขอออกตัวว่า	 ผมไม่ใช่หมอ	 แต่ผมอยู่กับคุณหมอ

มา	 10	 กว่าปี	 เป็นคนที่เห็นความเป็นไปในบ้านนี้มาโดยตลอด	

สมัยก่อนที่คุณหมอยังไม่ออกทีวี	 มีคนไข้เข้ามารับการรักษาไม่เกิน	

50	 คนต่อวัน	 แต่การที่มีคนไข้เข้ามารับการรักษาแล้วหาย	 ต่างก็พูด

กันปากต่อปากออกไป	 ทั้งยังมีการบอกเล่า	 กระจายข่าวในสังคม

อินเทอร์เน็ต	 อีกทั้งทางสำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ได้ติดต่อผ่านทางผม

เพื่อขอทำหนังสือ	 “หมอเทวดา	 ผู้รักษามะเร็งรอด” ทำให้ผู้คนได้ 

รู้จักกับหมอเทวดาเพิ่มมากขึ้น	 จากนั้นมีสื่อต่างๆ	 มาทำข่าวออกทีวี	

กลายเป็นที่ฮือฮาขึ้นมา

	 หลายคนคงแอบสงสัยว่าทำไมหมออายุเท่านี้แล้วคนถึงมาหา

เยอะ	มคีำถามวา่ทำไม	เพราะอะไร	กเ็ลยมกีารตรวจสอบวา่เปน็คณุหมอ

ที่จบอะไร	ด้านไหนมา	เป็นหมอจริงหรือเปล่า

º··Õè 1

ตัวอย่าง



มะเร็ง
20 ล้วงลึกทางรอด

	 ความจริงแล้ว	 หมอสมหมาย	 ทองประเสริฐ	 ท่านเป็นหมอ 

แผนปัจจุบัน	แต่ใช้สมุนไพรร่วมในการรักษา	คือเป็นตัวร่วมอีกตัวหนึ่ง 

ในการรักษา	 เพราะท่านจบเภสัชจุฬาฯ	 ท่านมีสิทธิ์ใช้สมุนไพรไทยได้	 

แตก่อ่นคณุหมอเปน็ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลสงิหบ์รุ	ีทา่นคดิวา่ทา่นจะ 

เนน้ศกึษาเรือ่งมะเรง็อยา่งเดยีวกจ็ะทำใหเ้สยีเวลางาน	เสยีเวลาราชการ	

เลยลาออกและมาศึกษาอย่างจริงจังเกี่ยวกับมะเร็งโดยเฉพาะ	 ท่านมี 

ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้น	ค้นคว้าอยู่ตลอดเวลา

	 ความทีม่คีนไขเ้ขา้มาไมข่าดสาย		นบัจากวนัทีม่ขีา่วของคณุหมอ 

สมหมาย		ทองประเสริฐออกตามสื่อต่างๆ		ทำให้คนไข้เดินทางมาจาก 

ทั่วสารทิศ	 ราวกับสายน้ำไหลบ่าเข้ามา	 ทุกวันนี้ตั้งแต่ดึกดื่นเที่ยงคืน 

ก็เริ่มมีคนไข้มาต่อแถวเพื่อหวังจะได้คิวพบคุณหมอในวันถัดไป		

จากจำนวนคนไขป้ระมาณไมเ่กนิ		20		คนตอ่วนั		เมือ่หนงัสอื		“หมอเทวดา 

ผู้รักษามะเร็งรอด”		ออกจำหน่าย		ในช่วงต้นปี		2553		คนไข้ก็เพิ่มเป็น		

50-60	 คนต่อวัน	 และเมื่อเรื่องราวของคุณหมอออกทางสื่อโทรทัศน์ 

วันแรกคนไข้ก็กลับทวีเป็น	 200	 กว่าคนประมาณ	 3-4	 วันติดกัน		

เด็กเปิดประตูแทบจะโดนเหยียบตาย	 เพราะคนไข้วิ่งกรูกันเข้ามา	 เพื่อ 

จะมาจองคิวคุณหมอ

	 ในวันแรกที่คนไข้มากันเป็นหลักสองร้อยคนนี้	 บ้านซึ่งเราใช้ 

ทำการเปน็คลนิกิรกัษาคนไข	้	แมจ้ะไมไ่ดค้บัแคบ		แตเ่มือ่คนไขก้รเูขา้มา 

มีจำนวนมาก	 ที่จอดรถก็ไม่เพียงพอ	 ต้องไปจอดที่โรงพยาบาล 

เนือ่งจากคลนิกิอยูต่ดิกบัโรงพยาบาลสงิหบ์รุ	ีคณุหมอตอ้งทำงานตัง้แต	่

6	 โมงครึ่งตอนเช้าจนถึง	 4	 ทุ่มครึ่ง	 ซึ่งคุณหมอจะพักแค่	 20	 นาที 

ตัวอย่าง
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ช่วงกลางวัน		จากนั้นก็จะตรวจทั้งวันจนคนไข้หมด	ท่านจึงจะเลิกงาน		

แม้ผมจะบอกให้ท่านพักทานข้าวหรือทำอย่างอื่นบ้าง	 ท่านก็ไม่ยอม		

จนกว่าจะหมดเคสคนไข้เป็นรายๆ	 ไป	 เพราะท่านจะเลือกคนไข้มา

เป็นอันดับแรกเสมอ	 ลักษณะนิสัยและอุดมการณ์ของท่านเป็นเช่นนี้		

ทุกคนในบ้านต่างรู้ดี

	 พอวันที่สองเริ่มรู้ระบบงานมากขึ้น	 รถจอดตั้งแต่หน้าบ้าน

ยาวพรืดไปจนถึงถนนใหญ่	 พอเปิดประตูออกมา	 ความที่คนไข้แย่ง

กรกูนัเขา้มาจนหวัแทบชนกนั	รองเทา้กไ็มเ่กบ็ไมเ่อา	ตา่งวิง่กนัเพือ่มาแยง่

ลงชื่อกันที่บอร์ดว่าใครลำดับที่เท่าไหร่	 ผมก็จะเรียกทีละ	 20	 คนเพื่อ

มาซักอาการ	 โดยลำดับข้ันตอนในการรักษาคือ	 1.	 เขียนช่ือลงบอร์ด		

2.		เรียกมาซักอาการ		มี		4		ข้อ		(1.	เป็นมะเร็งอะไร		2.		พบเม่ือเดือนปีอะไร		

3.	รักษาท่ีโรงพยาบาลอะไร	4.	ทำการรักษามายังไงบ้าง	เช่น	คีโมก่ีคร้ัง	

ฉายแสงก่ีคร้ัง)	ซ่ึง	4	คำถามน้ีผมจะเป็นคนซักถามแทนคุณหมอ	พอซักอาการ

เสรจ็กจ็ะสง่คนไขไ้ปเรยีงแถวหนา้คณุหมอ		คณุหมอกจ็ะตรวจตอ่เนือ่งไป	

เมื่อก่อนนี้เราจะใช้วิธีเรียงตามลำดับคิว	 ปอด	 เต้านม	 ตับ	 ไม่ได้เรียง	

ตามอาการ	ทำใหท้า่นปวดหวัมากใน		4-5		วนัแรก	ผมยกตวัอยา่งงา่ยๆ	

คนเราหนึ่งชั่วโมงเรียน	7	วิชา	เรียนได้ไหม	ไม่ได้	คุณหมอเองก็เช่นกัน	

ทำให้ผมต้องเรียงลำดับโรคให้กับคุณหมอเพื่อให้สะดวกในการตรวจ

	 หากคนไข้ที่เป็นมะเร็งยังอยู่ในระยะต้น	 คุณหมอก็จะยืดอายุ 

ใหไ้ด	้	ถา้โชคดกีวา่นัน้คอืหาย		ทา่นมคีวามรูแ้ละประสบการณม์ากกวา่		

40	ปี	ท่านจะแนะนำว่าควรทำตัวอย่างไร		ควรไปฉายแสงก่อนไหม	ท่านไม่ได้ 

ตัวอย่าง
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หา้มการรกัษาแผนปจัจบุนั		เพราะทา่นใชว้ธิกีารรกัษาแผนปจัจบุนัเปน็

หลกัเหมอืนกนั		เพยีงแตม่สีมนุไพรมารว่มรกัษา		จากการรกัษาของทา่น		

ผมคิดว่าเป็นสมุนไพรประมาณ	30%	ประสบการณ์คุณหมอ	70%		

	 หากจะถามคุณหมอสมหมายต่างกับหมอในโรงพยาบาล 

อย่างไร	 เท่าที่ผมเห็น	 การรักษาในโรงพยาบาลมีวิธีการรักษา	 3	

รูปแบบใหญ่ๆ	คือ	1.	การผ่าตัด	2.	การฉายแสงหรือให้รังสี	3.	การให้	 

คีโมหรือให้ยาเคมี	 ถ้าคุณเป็นมะเร็ง	 คุณต้องเจอ	 3	 รูปแบบนี้แน่นอน		

เมื่อมะเร็งงอกกลับมาใหม่	ก็จะทำวนซ้ำไปมาด้วย	3	วิธีนี้เท่านั้น

	 ยาสมนุไพรของหมอสมหมาย	ทองประเสรฐิมฤีทธิช์ว่ยควบคมุ 

การแพรก่ระจายของเชือ้มะเรง็	และชว่ยใหร้า่งกายมภูีมติา้นทานในการ 

ต่อต้านเชื้อมะเร็ง	 สมมติใครเป็นมะเร็งมาหาท่าน	 ท่านก็จะให้กินยา 

ตัวนี้ก่อนไปผ่าตัด	เพราะเซลล์มะเร็งอยู่ในเลือดในน้ำเหลืองของคนเรา	 

ไม่ได้อยู่ที่ก้อนเนื้ออย่างเดียว	 เหมือนเวลาคุณเจาะน้ำบาดาล	 ขุดท่อ		

ขุดร่องน้ำใต้ดิน	 แล้วขุดไปเจอตาน้ำก็ทำให้น้ำพุ่งไปหลายทิศทาง		 

แต่ถ้าคุณเอารางน้ำไปวางก่อนจะขุดน้ำ	 ก็จะทำให้น้ำไหลเป็นระบบ 

มากขึ้น	 การกินยาสมุนไพรตัวนี้ก็เช่นกัน	 จากการทดลองของ พญ.  

กาญจนา เกตุสะอาด อดีต อาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ที่ศิริราช และ  

ดร. กฤษณา ไกรสินธุ์ ผู้ได้รับรางวัล แม็กไซไซ สมุนไพรจะไปช่วย 

ควบคมุการเจรญิเตบิโตและการกระจายไดค้อ่นขา้งมาก เพราะบางคน 

ผ่าตัดแล้วทว่าเชื้อมะเร็งก็ยังกระจาย	 งอกใหม่หนีไปที่อื่นในร่างกาย		

และถึงแก่ชีวิตในที่สุด

ตัวอย่าง
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	 จะใช้ได้ผลกับมะเร็งบางชนิด	เช่น	มะเร็งหลอดอาหาร	บริเวณ

ในคอและปาก	 มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งปอด	 การฉายแสงเพื่อให้ 

ก้อนเนื้อนั้นยุบและฝ่อลงไป	 ผลข้างเคียงจะทำให้ผิวหนังไหม้และไม่ม ี

น้ำลายไปอีกหลายปี	บางคนก็อ้าปากไม่ขึ้นไปตลอดชีวิต

 

การให้คีโมหรือเคมีบำบัด 
 บางคนคิดว่าหากได้ทำครบคอร์สแล้วจะหาย	บางคนทำไป	20	คร้ัง	

บางทีก้อนมะเร็งยุบหายไป	 แต่ความจริงอาจหายไปหลายปี	 ทว่า

หากมะเร็งงอกกลับมาใหม่ก็มักจะรักษาให้หายยากมาก	 คุณหมอ	

ได้นิยามการให้คีโมไว้ว่า	 คีโมมีพิษมาก มีประโยชน์น้อย ทำลาย

ทั้งเซลล์ดี ทั้งเซลล์มะเร็งไปด้วยกัน ผลข้างเคียงของคีโมอาจจะ

ทำให้อาเจียน	 ผมร่วง	 ร่างกายอ่อนแอ	 เลือดจาง	 เกร็ดเลือดต่ำ	 และ

ที่สำคัญราคาแพง	 หมอมักจะถามว่าเข็มละแสนคุณจะรักษาไหม	

และไมร่บัรองผล	บางคนตอ้งขายทีน่าเพือ่เอามารกัษา	ซึง่หมายความวา่	

คนไทยต้องกลายเป็นหนูทดลองยาของฝรั่ง (ยาแผนปัจจุบันของ	

เมืองนอก)

ตัวอย่าง
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	 ผมอยากให้คนไข้มีชีวิตยืนยาวกว่าการรักษาด้วยแผนปัจจุบัน 

เพยีงอยา่งเดยีว	(ปจัจบุนัไมม่ทีีใ่ดใชก้นั)	ซึง่สมนุไพรของไทยมปีระโยชน	์

มาก	คณุหมอไมไ่ดใ้ชแ้คย่าสมนุไพรอยา่งเดยีว	แตม่กีารใหค้โีมออ่นๆ	รว่ม 

ในบางรายเหมือนกัน	เพราะคีโมเข้าไปฆ่าเชื้อมะเร็ง	ส่วนสมุนไพรก็ไป	

ควบคุมเชื้อ	นี่เป็นการรักษาในวิธีของหมอสมหมาย

	 จากคำพดูคณุหมอทีบ่อกวา่		ทา่นจะทำงานจนกวา่ตวัเองจะปว่ย		 

จะตายน้ัน	 คุณหมอท่านเป็นคนตรงต่อเวลามาก	 ทุกวันน้ีท่านให้ผม 

ดำเนินชีวิตด้วยหลัก	2	ข้อ	ข้อแรกคือให้รักษาศีล	5	ข้อสองคืออุเบกขา 

ผมเคยผดิเวลากบัทา่นตอนไปเปน็ประธานงานศพแลว้ผมไปสาย	10	นาท	ี	 

ท่านไม่คุยกับผมไป	 1	 อาทิตย์	 สำหรับคุณหมอแล้วคนไข้ต้องมาก่อน		

รักษาสัตย์ในคำพูด เป็นผู้ให้ตลอดเวลา	 มีจิตเมตตา	 ไม่ว่าจะเป็นวัด		

โรงพยาบาล	 สถานที่ราชการต่างๆ	 ท่านจะบริจาคตลอดเวลา	 ถ้าเป็น 

พระกับคนไม่มีเงินท่านจะรักษาให้ฟรี	 ส่วนคนที่มีรายได้ก็ว่ากันไป 

ตามตัวยา	 คุณหมออายุย่าง	 90	 ปีแล้ว	 (เกิด	 พ.ศ.	 2464)	 แต่	

ความจำท่านดีมาก	 ท่านเป็นหมอนอกตำรา	 หมายความว่า	 ท่าน 

พยายามจดจำสิ่งที่ผ่านมาโดยตลอด	 ว่าควรจะรักษาอย่างนี้	 ต้องทำ 

อย่างนี้ถึงจะหาย

	 ดังนั้น	 ผมไม่เคยแปลกใจ	 ไม่เคยมีคำถามว่า	 ทำไมผู้คนถึง 

หลั่งไหลมารักษากับท่านเยอะขนาดนี้	 ไม่เคยแปลกใจกับสมญานาม		

“หมอเทวดา”	 ที่มีหลายคนใช้เรียกถึงท่าน	 สิ่งที่แปลกใจกลับเป็นว่า 

ทำไมหมอที่มิใช่มีฝีมือระดับเทวดาอย่างเดียว	 ทว่าจิตใจยังเป็นเทวดา 

ผู้นี้ถึงได้กลายเป็นที่กล่าวขานอย่างล้นเหลือในเวลานี้	 ทั้งที่ท่านได้ 

ตัวอย่าง
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รักษาคนไข้ด้วยความเมตตา	 และมีคนไข้โรคมะเร็งหายมาช้านาน	

เป็นเวลาหลายสิบปี	 มีคนไข้จำนวนมากที่กลับมาหาท่านพร้อมนำ

ผู้คนใกล้ชิดและญาติพี่น้องที่ป่วยมารับการรักษา

	 กระนั้น	 ผมก็ยังมีความยินดีที่นับแต่นี้	 การรักษาของท่านจะ

ได้รับการยอมรับจากประชาชนทั่วไป	 และท่านได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ 

บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้ป่วยสมดังเจตนารมณ์	 แม้ผมจะเป็นห่วงท่านที่ 

ต้องเหน็ดเหนื่อยกว่าเดิมหลายสิบเท่าในบั้นปลาย	 แต่สิ่งที่ผมเห็นจาก

ท่าน	 คือรอยยิ้มและความเมตตา	 เพราะคุณหมอบอกว่า	 การทำงาน

ทกุวนันี	้คอื	ความสขุ	การไดช้ว่ยเหลอืคนไข	้คอื	ความสขุ	การไดพ้บปะ

แลกเปลี่ยนเรื่องราวกับคนไข้ที่ไหลหลั่งมาจากทุกสารทิศนั้น	 คือ		

ความสุข	 ผมจึงได้แต่ยินดี	 และปวารณาตนเป็นผู้สืบทอด	 ช่วยเหลือ	

เพือ่ใหข้ัน้ตอนและกระบวนการรกัษา	รวมทัง้สมนุไพรของทา่นไดส้บืทอด

การรักษาต่อไป	 เพื่อให้คนไข้ได้ต่อชีวิต	 หรือหายขาดจากมะเร็งร้าย		

สมตามเจตนารมณ์ของคุณพ่อ	 หมอสมหมาย ทองประเสริฐ	 ผู้เป็น	

ทั้งหมอ	พ่อพระ	และพ่อบุญธรรมของผมท่านนี้

ตัวอย่าง
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