เรื่ องดีๆที่อยากเล่ า
พล.ต.หญิง วาสุณี อันตรพีระ

ฉั น เป็ นลูก ทหารเกิ ด และเติ บ โตในค่า ยทหารต่า งจัง หวั ด ในวัย เด็ ก ต้ อ งย้ า ยตามพ่ อ ซึ่ ง เป็ นนายทหารฝ่ าย
การสรรพาวุธไปยังจังหวัดต่าง ๆ คือ นครศรี ธรรมราช ลาปาง เชียงราย และมาปลูกบ้ านอยู่ที่ราชบุรี จนถึงปั จจุบนั การมี
ชีวิตอยู่ในค่ายทหารต่างจังหวัด ทาให้ เห็นความเป็ นอยูข่ องทหารที่ต้องมีระเบียบ วินยั อดทน และเสียสละ โดยเฉพาะพ่อที่
ทาให้ เห็นทุกอย่าง สิ่งที่พ่อสอนลูก ๆ คือ ไม่ต้องกลัวใคร ถ้ าเราไม่ได้ ทาผิด และอย่ารังแกคนที่ไม่มีทางสู้ ฉันซึมซับคาสอน
และความมีระเบียบวินยั มาจากพ่อทุกอย่าง ตลาดเวลาทีรับราชการจะไม่เคยทาผิดระเบียบวินยั เมื่อได้ รับมอบหมายงาน
จะทาทันทีโดยไม่มีข้อแม้ และทาได้ ทกุ ครัง้ ไป จึงเป็ นที่ไว้ วางใจของผู้บงั คับบัญชาเสมอมา
เมื่อตอนที่ฉันจบการศึกษาจาก รร.พยาบาลผดุงครรภ์ และอนามัยกองทัพบก (วิทยาลัยพยาบาล ทบ. ในปั จจุบนั )
เป็ นรุ่ นที่ ๔ ในปี ๒๕๑๔ ทางานที่ห้องผ่าตัดใหญ่ ซึ่งยุคนัน้ ต้ องรับผู้ป่วยทังทางสู
้
ตินรี เวชกรรม และศัลยกรรมทุกระบบ
เป็ น งานที่ เหนื่ อย และต้ อ งรับ ผิ ด ชอบมาก เจ้ าหน้ า ที่ มี น้ อย พยาบาลเพิ่ ง จบแค่ ๔ รุ่ น ส่วนใหญ่ ออกไปท างานตาม
รพ.ต่างจังหวัด ทาให้ ต้องแบกรับภาระหนัก เวรพยาบาล oncall จะมีเพียงพยาบาล ๑ ผู้ชว่ ยพยาบาล ๑ พยาบาลดมยา
อีก ๑ และคนงาน ๑ รวม ๔ คนเท่านัน้ บางวันต้ องเปิ ดพร้ อมกันถึง ๒ ห้ อง ที ม ส่งเครื่ องมื อต้ องเข้ า case ละ ๑ คน
พยาบาลดมยา และคนงานต้ องทาหน้ าที่เป็ นผู้ช่วยคอยหยิบเครื่ องมือ และคีบของให้ แทนอยู่บ่อย ๆ อยู่ห้องผ่าตัดได้ เพียง
ปี เดียว ก็ย้ายกลับภูมิลาเนาที่ราชบุรี มาทางานที่กองพยาบาล จทบ.รบ. (รพ.ค่ายภาณุรังษี ปัจจุบนั ) โดยอยู่ห้องตรวจโรค
ทาให้ ได้ ใช้ วิชาชีพที่เรี ยนมาอย่างเต็มที่ ในปี พ.ศ.๒๕๒๗ ได้ เป็ นหัวหน้ าพยาบาลอัตราร้ อยเอก แต่ต้องขึ ้นมาทาการแทน
ผอ.รพ.ค่ายภาณุ รังษี เนื่ องจาก ผอ. คนเก่าเกษี ยณอายุราชการ และกรมแพทย์ทหารบกไม่สามารถส่งแพทย์ ม าเป็ น
ผู้อานวยการได้ ส่วนแพทย์ที่มีอยูก่ ็เป็ นผู้หญิง และมาจากพลเรื อน เพิ่งบรรจุได้ ๖ เดือน ยังไม่เข้ าใจระเบียบวินยั ทหารมาก
นัก ผบ.จทบ.รบ.จึงให้ ขึน้ มาทาการแทน ผอ.รพ.ค่ายภาณุ รังษี อี กต าแหน่ง หนึ่ง การที่ พ ยาบาลต้ อ งทาหน้ าที่ บ ริ ห าร
โรงพยาบาลในระดับนี ไ้ ม่ได้ เกินขีดความสามารถ เพราะฉันมั่นใจว่าสถาบันพยาบาลที่ เรี ยนมาได้ วางรากฐานความรู้
ความสามารถมาพอควร แต่ที่เป็ น ปั ญ หาหนักใจที่สุดก็คือ การมีแพทย์เป็ นผู้ใต้ บงั คับบัญชา เพราะโดยสถานภาพทาง
สังคมวิชาชีพนัน้ แพทย์จะสูงกว่าพยาบาลอยู่แล้ ว ทาให้ ต้องทางานอยู่ภายใต้ ความเครี ยด และกดดันสูง ไหนงานจะหนัก
ยังต้ องเจอปั ญหารอบด้ านอีก อย่างไรก็ตามฉันสามารถทาหน้ าที่ นนผ่
ั ้ านพ้ นไปจนได้ ต่อมาใน ปี ๒๕๓๐ เกิดปั ญหาขาด
แพทย์มาทาหน้ าที่ ผอ.รพ.ค่ายภาณุรังษี อีก ฉันซึง่ อยูใ่ นตาแหน่งหัวหน้ าพยาบาลอัตราพันตรี ต้ องทาการแทน ผอ.รพ.ค่าย
ฯ อีกครัง้ ซึ่งครัง้ นี ้ฉันเคยร้ องขอเข้ ารับการอบรมเวชปฏิบตั ิ เพื่อจะได้ นาความรู้มาดูแลผู้ป่วยได้ ดีขึ ้น ลาพังประกาศนียบัตร
ที่เราได้ รับจากโรงเรี ยนพยาบาล และปริ ญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ มสธ. ไม่ได้ ทาให้ เกิดความมัน่ ใจในยามที่ต้องดูแล
รักษาผู้ป่วยแทนแพทย์ในบางครัง้ แต่ก็ไม่ได้ รับการอนุมัติ จึงต้ องทางานภายใต้ ความเครี ยด และกดดันอยู่ตลอดเวลา
อย่างไรก็ ตามคราวนี ป้ ั ญ หาน้ อยลงกว่าครัง้ ก่อน อาจเป็ นเพราะเคยมี ประสบการณ์ บ้างแล้ ว พอปลายปี พ.ศ.๒๕๓๑
กรมแพทย์ ทหารบกส่งแพทย์ ที่จบจากวิทยาลัยแพทย์พ ระมงกุฎ ฯ มาเป็ น ผอ.รพ.ค่ายภาณุรังษี ฉันดีใจที่จ ะได้ ไม่ต้อง

รับผิดชอบงานนอกหน้ าที่อีก แค่งานบริ หารแผนกพยาบาล และภารกิจที่ได้ รับมอบหมายจากหน่วยเหนือก็ทาให้ ว่นุ วายพอ
อยู่แล้ ว แต่สิ่งที่ฉันคิดนันผิ
้ ด เพราะยิ่งมีปัญหาหนักขึ ้นกว่าเดิม อาจเป็ นเพราะบุคลิกที่เชื่อมัน่ ในตัวเองสูง และไม่ยอมใคร
ถ้ าไม่ ผิ ด ท าให้ เกิ ด การขัด แย้ ง กั บ ผู้ อ านวยการอย่ า งรุ น แรงเพราะเวลาลู ก น้ องในแผนกพยาบาลท าผิ ด ฉั น ขอให้
ผู้อานวยการตาหนิผ่านหัวหน้ าพยาบาลแทน คือเป็ นไปตามลาดับการบังคับบัญชา แต่ผ้ อู านวยการเห็นว่าฉันออกรับแทน
ลูกน้ อง จึงไม่พอใจ และตาหนิฉันหน้ าแถวทุกวัน ทังที
้ ่ไม่ได้ ทาอะไรผิด ฉันเคยถามว่าหัวหน้ าพยาบาลไม่ดีตรงไหน ท่านก็
ตอบว่า หน.พยาบาลเป็ นคนดีมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบไม่เคยบกพร่ องเรื่ องงาน เมื่อถามต่อว่า แล้ วทาไมถึงถูก
ตาหนิอยู่ตลอดเวลา คาตอบก็คือไม่ชอบเป็ นการส่วนตัว ตรงนี ้ทาให้ ฉนั ได้ คดิ ว่า ต้ องทางานให้ ดีที่สดุ จะทาพลาดไม่ได้ เลย
และต้ องสร้ างผลงานใหม่ตลอดเวลา โดยไม่มีช่องโหว่ให้ ตาหนิเราได แม้ ตอนนีพ้ ่อป่ วยด้ วยโรคมะเร็ ง และ admit ที่
รพ.รร. ๖ นานถึง ๓ เดือน ฉันต้ องมาเฝ้าพ่อตอนกลางคืนแล้ วตี ๕ ก็ออกมาขึ ้นรถเมล์กลับมาทางานที่ราชบุรีทุกวัน เพื่อ
ไม่ให้ งานในหน้ าที่ บกพร่ อง โชคดีที่ฉัน มี โอกาสไปปฏิ บัติธ รรมที่ วัดอัม พวัน จ.สิงห์ บุรี ในปลายปี ๒๕๔๐ นาน ๗ วัน
หลังจากได้ มีเวลาตามรู้ ลมหายใจของตัวเอง ได้ นงั่ ทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิต และคาสอนของพ่อจรัญ ทาให้ จิตใจ
สงบลงมาก เมื่อกลับมาจากวัดก็เปลี่ยนจากหน้ ามือเป็ นเป็ นหลังมือเลย เวลารวมแถวในตอนเช้ า ฉันจะสวดมนต์พทุ ธคุณ
ไปจนกว่าจะเลิก ทาให้ ไม่ได้ ยินคาตาหนิใด ๆ เลย ฉันทาอย่างนีท้ ุกวันเป็ นปี จนกระทั่งได้ ตาแหน่งพันเอกที่สานัก งาน
เลขานุการกองทัพบก จึงได้ ขอช่วยราชการที่กองวิทยาการ กรมการทหารช่าง ได้ ทางานที่ฉันรัก คือการเขียนบทความลง
หนังสือนิตยสารทหารช่างและช่วยทานิตยสาร อยู่ในกองบรรณาธิการ เรี ยกว่าถึงเวลาใช้ หนี ้กรรมที่ รพ.ค่ายภาณุรังษี หมด
พอดี ช่วงนี ้เองความเครี ยดที่สะสมมานานกว่า ๒๐ ปี ทาให้ ฉันป่ วยด้ วยโรคมะเร็ งที่ไตข้ างซ้ ายทาให้ ต้องตัดไตทิ ้งไป และที่
ปอดด้ านขวาก็ ต้องตัดก้ อนเนื ้อร้ ายทิ ้งไป จากนันต้
้ องให้ เคมีบาบัดอีก ๖ ครัง้ ในช่วงป่ วย และให้ ยานี ้ ฉันทางานในความ
รับผิดชอบคือการเขียนต้ นฉบับ และตรวจพิสูจน์อกั ษรอยู่ที่บ้ าน เวลาที่ไม่มีงานก็จะเดินจงกรม และนัง่ กรรมฐาน เมื่อจิต
สงบภูมิค้ มุ กันของร่างกายก็ดีขึ ้น อีกทังมี
้ เวลาว่างพอให้ ทบทวนคาสอนของหลวงพ่อจรัญ ที่ให้ ไว้ เป็ นหลักปฏิบตั ิอยู่ ๓ ข้ อ
คือ
๑. อย่าไปดูกิเลสคนอื่น ให้ ดกู ิเลสตัวเอง คนส่วนใหญ่มกั มองออกนอกตัวเอง และเห็นแต่ค วามผิดบกพร่องของคน
อื่น หากเมื่อไรเราฝึ กให้ เป็ นคนมีใจยุติธรรม ก่อนจะตาหนิใครหันมองตัวเองก่อนว่าเราดีแล้ วหรื อยัง ก็จะทาให้ เกิดการขัด
เกลากิเลสในใจลงได้ มาก
๒. ถ้ าคนอื่นเขาทาเหมือนเราได้ เขาทาไปแล้ ว เป็ นการเตือนไม่ให้ เราคาดหวังคนอื่นมากนัก ไม่ว่าคนรอบข้ างจะทา
อะไรผิดพลาดจงให้ อภัย เพราะถ้ าเขาทาเหมือนที่เราต้ องการได้ เขาคงทาไปแล้ ว คงไม่รอให้ ถกู เราตาหนิตเิ ตียนแน่นอน
๓. การปฏิบตั ิธรรมที่ปิดประตูห้องอยู่คนเดียวเงียบ ๆ นันเป็
้ นการ เก็บตัว ถ้ าจะเก็บอารมณ์ที่ถกู ต้ องคือการรับมือ
กับอารมณ์ตา่ ง ๆ ที่มากระทบจิตใจ ทังดี
้ และชัว่ ด้ วยความมีสติเท่านัน้ เพราะชีวิตคนเราต้ องอยู่ในสังคมที่มีทงคนดี
ั้
และ
คนชัว่ หากอะไรมากระทบ แล้ วขาดสติ ปัญหาจะตามมามากมาย
คาสอนทัง้ ๓ ข้ อนี ้เป็ นสิ่งที่ฉันนามาใช้ ในชีวิตประจาวันมาตลอดระยะเวลา ๒๐ ปี หลวงพ่อสอนศิษย์ทกุ คนเช่นนี ้
ใครจะนามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์มากน้ อยเพียงใดก็ขึ ้นอยู่กับแต่ละคน สาหรับฉันคือความคิดบวกที่ได้ จากการสัง่ สอนของ

หลวงพ่อทาให้ ฉนั เปลี่ยนจากความคิดเดิม ๆ ลดอัตตาลงเรื่ อย ๆ รู้จกั ให้ อภัย และยอมรับความคิดต่างได้ ที่สาคัญ ละความ
โลภโกรธหลงลงได้ มาก หากย้ อนวันเวลากลับไปได้ ฉันคงยังเป็ นคนมุ่งมัน่ ทางาน ยังเชื่อมัน่ ในตัวเอง และยังคงเจ้ าระเบียบ
เหมือนเดิม แต่คงยอมรับคาตาหนิได้ แม้ ไม่ผิด เพราะรู้แล้ วว่าการเอาชนะคะคานกันไม่ได้ ทาให้ อะไรดีขึ ้นมากลับเป็ นการ
สร้ างศัตรูเสียอีก อยากให้ เพื่อนร่วมวิชาชีพทุกคน มองโลกในแง่บวกมากขึ ้น เพราะงานของพวกเรามีแต่จะทาให้ มองโลกใน
แง่ร้าย จากความเหนื่อย ความเครี ยด และความกดดันที่ได้ รับตลอดเวลา อยากให้ ทุกคน มีความสุข คิดอะไรที่ทาให้ เรา
สบายใจ โดยเฉพาะใช้ เวลาในการศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า แล้ วคุณจะเป็ นชาวพุทธที่มีความสุข
โดยสมบูรณ์ ทุกวันนี ้ฉันได้ ขออโหสิกรรมจาก ผอ.รพ.ค่ายภาณุรังษี ที่เคยขัดแย้ งกันมานานกว่า ๑๐ ปี และอโหสิกรรมใน
สิ่งที่ถกู กระทามาโดยตลอดให้ กบั ผู้ที่ขดั แย้ งกับฉันมาจนหมดสิ ้น ไม่มีอะไรติดค้ างใจกันอีกแล้ ว ชีวิตคนเราไม่ได้ อยู่ยืนยาว
มากนัก เราพบกันก็ เพื่ อจาก ไม่ว่ารักหรื อชัง สุดท้ ายก็ พ ลัด พราก อภัย กันไว้ ดี กว่า เราจะได้ ไม่ต้องติดหนี ใ้ ครมากนัก
เราอาจจะเจอกันเพียงชาตินี ้ชาติเดียว และทุกสรรพสิ่งล้ วนตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ คือ ทุกขัง (ความทนอยูใ่ นสภาพเดิม
ไม่ได้ ) อนิจจัง (มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลาดเวลา) และสุดท้ าย คือ อนัตตา (ไม่มีความเป็ นตัวตนของเราของเขาเลย)
ฉะนันใช้
้ เวลาในชีวิตที่เหลือกับ การคิด การพูด และการกระทาที่ดีงามถูกต้ อง ชีวิตนี ้จะไม่สญ
ู เปล่าแน่นอน

