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ความสัมัพัันธ์พ์ัลังั...แลัะ

ความท้อ้แท้ใ้นชีวีติหมอฟันั

 เคยได้ยินมาว่าถ้้าหากเราได้ทำางานที�เรารัก จะไม่รู้สึกว่าทำางานอีกต่อไป 

อันนี�บางคนก็ว่าจริงบางคนก็ไม่ค่อยแน่ใจ แต่สำาหรับผมแล้วถ้้าได้ทำางานกับคนที�

เรารัก เคมีตรงกัน จะทำาให้รู้สึกว่าอยากมาทำางานทุกวัน ยิ�งวันไหนได้เห็นรอยยิ�ม

ของผู้ช่วยฯบ่อย ๆ  วันนั�นก็จะเป็นอีกวันที�เติมกำาลังใจในการลุยงานต่อได้อย่างดี

 ผมเชื�อว่าความรู้สึกเช่นนี�น่าจะเกิดกับคนทุกคน ทุกวงการ ทุกอาชีพ 

เพียงแต่ในอาชีพหมอฟัันของเรามันถู้กออกแบบให้หลาย ๆ  คนต้องวนเวียนทำางาน 

อยู่ในอาณาจักรแคบ ๆ ที�ติดป้ายข้างหน้าว่าห้องฟััน เพื�อนร่วมชะตาชีวิตในช่วง

เวลางานก็มีแค่ผู้ช่วย ผู้ช่วย คนไข้ เจ้าหน้าที�เคาน์เตอร์ไม่กี�คน ซ้ำำ�าไปมา พื�นที�ไม่กี�

ตารางเมตรของพวกเราเลยดูจะเป็นตัวตอกยำ�าและเร่งเร้าให้บรรยากาศและความ

รู้สึกต่าง ๆ  มันเด่นชัดและเป็นเรื�องเป็นราวได้มากกว่าที�อื�นอยู่พอสมควร หลายครั�ง

ที�ผมเคยรู้สึกว่าเรื�องราวกระทบกระทั�งระหว่างคนในห้องฟัันเป็นเรื�องหยุมหยิม 

เล็กน้อยจนไม่น่าเชื�อว่าจะส่งผลให้คนรักหรือเกลียดกันได้ขนาดนั�น แต่ในขณะ 

เดียวกันในช่วงชีวิตทำางานยี�สิบกว่าปีของผมก็ปฏิิเสธไม่ได้ว่าเคยลงไปคลุกกับความ

ขัดแย้งที�มาจาก”เรื�องไม่เป็นเรื�อง” มาแล้วนับครั�งไม่ถ้้วนเหมือนกัน

 ว่ากันว่าเรื�องดีดีจะจำายากกว่าเรื�องแย่ ๆ  ถ้้าให้ท่านลองนึกถึ้งประสบการณ์

ที�เคย “ไขว้” กับคนอื�นในสีเสื�อหมอฟััน ผมเชื�อว่าน้อยคนนักที�จะไม่มีเรื�องแบบนี� 

หลายคนซึ้ำมซั้ำบเรื�องนี�เข้าไปเป็นประสบการณ์ที�ไม่มีวันลืม  หลายคนก็ไม่เคยได้มี

โอกาสเคลียร์กับคู่กรณี (หลายคนตั�งปณิธานที�จะเป็นศัตรูกันไปตลอดอายุขัย)  

ที�แน่ ๆ  เรื�องหนึ�งที�หมอฟัันแทบทุกคนไม่อยากเจอคือประสบการณ์แย่ ๆ  กับคนไข้  

หมอฟัันหลายคนการงานสะดุดหัวทิ�มเพราะเรื�องเหล่านี�  มีคนเล่าให้ฟัังว่าคนทำาฟััน 

บางคนถึ้งกับเลิกอาชีพนี�เพราะความรู้สึกผิดกับสิ�งที�เกิดขึ�นในอดีต

 ถ้้าลองค้นหาว่าอะไรคือสิ�งที�ทำาให้สิ�งเหล่านี�เกิดขึ�น อะไรที�พอใช้อธิบาย

เหตุและผลในสิ�งเหล่านี�... ผมก็พบว่าทั�งเรื�องร้ายดีในชีวิตทำาฟัันของผมมักจะมี 

ตัวการที�เข้ามาเกี�ยวข้องทุกครั�ง นั�นคือ ความสัมพันธ์ระหว่างผมกับคนที�เกี�ยวข้อง

ในเหตุการณ์เหล่านั�น

 ความสัมพันธ์ (relationships) เป็นสิ�ง

ที�อยู่คู่กับความเป็นสัตว์สังคมของพวกเรามา 

ช้านาน ผมเชื�อมาโดยตลอดว่าความสัมพันธ์ 

ระหว่างคนกับคน เป็นผลผลิตของการที�เราม ี

ประสบการณ์ เรื�องเล่า และการสัมผัสปัจจุบันกับ

ใครสักคน ความสัมพันธ์มีทั�งแบบปัจจุบันทันด่วน 

(แบบรักแรกพบกระมัง...ชักนำ�าเน่า) และแบบ 

สะสมเนิ�นนาน และมันยังนิสัยไม่ดีตรงที�มัน 

แปรเปลี�ยนได้ตลอดเวลา การแสดงออกของคน

เราในหลายครั�งก็ไม่ได้สัมพันธ์กับความสัมพันธ์

จริง ๆ ที�เรามีต่อคนที�อยู่ตรงหน้า ดู ๆ แล้วไอ้ 

relationships นี�มันก็น่าศึกษาอยู่เหมือนกัน 

นะครับ เลยไม่แปลกใจที�มีการพูดถึ้งความสัมพันธ์

ของหมอกับคนไข้ (Doctor-Patient Relation-

ships) กันอย่างมากมายในช่วงหลังนี� แต่สำาหรับ

ผมแล้วความสัมพันธ์ที�สำาคัญไม่แพ้กันก็คือความ

สัมพันธ์ระหว่างเพื�อนร่วมงานนี�แหละครับ
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 ในการเริ�มต้นชีวิตการทำางาน ผมพบสัจธรรมอย่างหนึ�งคือ 

สังคมโรงพยาบาลชนบทแบบที�ผมอยู่นี�เริ�มต้นมอบความสัมพันธ์ใน

ลักษณะอภิัสิทธ์ิชนให้กับกลุ่มคนที�เป็นแพทย์และทันตแพทย์ทุกคน 

ในตอนเริ�มต้นนั�นก็จะสร้างความภัาคภัูมิใจผสมกับความฮึึกเหิม 

(เล็กน้อย) เมื�อสัมผัสต่อเนื�องเข้าก็ชักเคลิ�มไปกับความสัมพันธ์เช่นนี�

จนทำาให้คิดว่าเราเป็นคนพิเศษของที�นี�จริง ๆ และไม่แปลกหรอก 

ครับที�ตอนนั�นเราจะปลื�มความสัมพันธ์ที�สังคมหยิบยื�นนี�ให้ เชื�อว่า 

หลายคนอาจเคยพบประสบการณ์เช่นนี� มักจะมีคนรอบข้างที�พูดคุย 

ทักทาย และแสดงความสัมพันธ์ที�เจือด้วยการยก และ ให้เกียรติเรา

อย่างมากมาย ผมเชื�อว่าที�เป็นเช่นนี�ก็เพราะชื�อชั�นและค่านิยมใน 

วิชาชีพของพวกเราล้วน ๆ ครับ

 ส่วนในห้องฟัันนั�นความสัมพันธ์แบบนี�เริ�มต้นและสลาย 

ไปในเวลาไม่นานครับ ความใกล้ชิดกันทำาให้เราจะศึกษาและถู้ก 

ศึกษาจากคนรอบข้างอย่างรวดเร็ว ไม่มีใครอยากจะอยู่ในสถ้านการณ์

ของความสัมพันธ์ที�มีความเหลื�อมลำ�านาน ๆ  หรอกครับ โดยเฉพาะถ้้า

คนที�ต้องตกเป็นรองนั�นคือเรา ที�ห้องฟัันนี�ผมเริ�มสร้างความสัมพันธ์

ด้วยบุคลิกและท่าทางที�ผมคิดว่าจะสร้างมิตรได้มากกว่าศัตรู ผมเรียนรู้

ว่าการจำาชื�อเล่นของคนที�คุยด้วยจะทำาให้สร้างความสัมพันธ์ต่าง ๆ  

ได้ง่ายขึ�น  ผมเคยสนุกกับการที�ใครบางคนแฉประวัติของคนบางคน

ให้ผมฟัังโดยไม่เคยเรียกร้องอยากฟััง เพียงเพราะรู้สึกว่าความสัมพันธ์

ของผมและคูส่นทนามันแน่นแฟั้นรวดเร็วเพราะมศีัตรูคนเดียวกัน 

หลังจากนั�นความสัมพันธ์ของผมและทุก ๆ คนก็เริ�มก่อตัวขึ�น 

แน่นอน...มีทั�งดีและไม่ดี

 ลองนึกถึ้งสถ้านการณ์ที�เราต้องไปอยู่ท่ามกลางคนที�เพิ�ง

รู้จักดูนะครับ คิดว่าอะไรคือสิ�งที�เราต้องการ สำาหรับผมมันคือ 

การยอมรับและชื�นชม (Accept&Appreciate)  สังคมที�เห็นตัวตน

และยอมรับนับถื้อว่าเราคือสมาชิกที�มีค่าและมีประโยชน์ คือสังคมที�

ผมใฝ่ฝันที�จะได้ใช้ชีวิต การยอมรับนับถื้อนี�แหละครับที�เป็นต้นตอที�

ทำาให้ผมพยายามสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะที�ผมคิดว่าควรจะเป็น

กับสมาชิกในที�ทำางาน แต่ในช่วงที�ผมยังเป็นหมอฟัันจบใหม่ที�ขาด

ทั�งประสบการณ์ และยงัใช้ชีวิตแบบคนไฟัแรงที�คิดว่าพร้อมที�จะชน

กับทุกอย่างนั�น สูตรสำาเร็จในการสร้างการยอมรับของผมคือการ 

ทำาให้คนอื�นเห็นว่าเราเก่ง แกร่ง และแรงแบบที�ไม่มีใครจะอยากเป็น

ศัตรู การสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างในขณะนั�นเลยมีหลาย 

ครั�งที�ผมเผลอแสดงความเหนือกว่า เก่งกว่า  เพื�อให้เกิดการยอมรับ

นับถื้อ และคิดไปเองว่า ถ้้าเค้าเกรงใจเรามากพอ เค้าจะมอบความ 

สัมพันธ์ในแบบที�ต้องการ โดยขณะนั�นผมไม่เคยสังเกตเลยว่าแท้จริง

แล้วสิ�งที�ผมพยายามกลบเกลื�อนด้วยเปลือกของความมั�นใจเช่นนี� 

คือความกลัว...ผมกลัวที�จะเผยให้เห็นสิ�งที�ทำาได้ไม่ดี กลัวที�จะต้อง 

เดินออกมาจากห้องฟัันโดยมีสายตาและการตัดสินว่าเราเป็นคน 

อ่อนแอ ไร้ค่า ขี�แพ้ กลัวความสัมพันธ์ที�กดให้เราต้องอยู่ในระดับที�

ด้อยกว่า ซึ้ำ�งผมก็พบในเวลาต่อมาว่าผลลัพธ์ของการออกแบบชีวิตนี�

ไม่ได้ส่งผลดีอย่างที�คิดไว้ การพลั�งไปสู่การด้อยค่าผู้อื�นกลับทำาให้ผม

ท้อแท้ เหนื�อยหน่ายและขาดพลังในการทำางานเหลือเกิน

 ในขณะที�ความเป็นทันตแพทย์หยิบยื�นการยอมรับนับถื้อ

จากสังคมวงกว้าง แต่ความต้องการยกระดับความสัมพันธ์ให้ทุกคน

ยอมรับในความ “โปร” กลับทำาลายการยอมรับนับถื้อระหว่างผม

กับคนใกล้ตัวในห้องฟััน

 ผมเชื�อว่าหลายท่านอาจเคยมีจังหวะชีวิตเช่นนี� ผมผ่าน 

ช่วงเวลายากลำาบากในครั�งนั�นมาด้วยการกลับมาครุ่นคิดพิจารณา

ด้วยตัวเองพักใหญ่ มีทั�งปรับทุกข์กับเพื�อนฝูง ครูบาอาจารย์ จนมี 

ท่านหนึ�งบอกผมว่า “คนทุกคนล้วนมีศักด์ิศรีและเบื�องหลังที�ยิ�งใหญ่

ไม่แพ้กัน เราสามารถ้อยู่ในโลกใบนี�ได้อย่างภัาคภูัมิใจได้ ถ้้าเราเคารพ 

ในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื�นมากพอ” และนี�ก็กลายมาเป็น

เสียงเล็ก ๆ  ที�ผมรับเข้ามาเป็นคาถ้าประจำาใจจนถึ้งทุกวันนี� และมัน

ก็ช่วยให้ผมได้คิด และคิดได้ ในหลาย ๆ  เรื�องราวที�เกี�ยวข้องกับความ

สัมพันธ์ที�ล้มเหลวเหล่านั�น และถึ้งแม้จะใช้เวลามากพอสมควร ผม

ก็ได้รับผลตอบแทนจากการปรับวิธีคิดเช่นนี�อย่างที�ผมควรจะได้รับ

ในเวลาต่อมา ประสบการณ์ครั�งนี�สอนให้ผมรู้ว่า ความสัมพันธ์ที�เรา

คาดหวังจากผู้อื�น จะเป็นผลมาจากการเริ�มต้นที�เราเป็นคนทำาขึ�น 

มาเอง แล้วถึ้งจะก่อตัวและยั�งยืนหรือสูญสลายจากการกระทำาของ

ทั�งเราและคนนั�น ๆ ต่อไป
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 ในห้วงเวลาที�ผ่านมาและผ่านไป ผมได้เรียนรู้ถึ้งลักษณะ

และแบบแผนที�เปลี�ยนแปลงไปมาของความสัมพันธ์ระหว่างคนเรา

ในอดีตความสัมพันธ์ที�ดีระหว่างผมกับผู้คนในโรงพยาบาลและ 

ชาวบ้านในชุมชนเกิดขึ�นได้เพราะกิจกรรมในชวีิตประจำาวันหลาย 

อย่าง ผมรู้จักพูดคุยกับพี� ๆ พยาบาลจากการไปนั�งร่วมวง (ข้าว) 

ที�กินกันตอนเยน็ บางวันครึ�ม ๆ  ก็ออกมาเผาข้าวหลามกันตรงถ้นน 

หน้าบ้าน ผมสนิทกับพวกพี� ๆ  ตชด.และตำารวจเกือบทั�งโรงพักจาก 

การไปเตะบอลตอนเย็น ในหลาย ๆ ครั�งผลจากความสัมพันธ์ดี ๆ 

เหล่านี�ก็ช่วยเยียวยาความรู้สึกเหงา เครียด เหนื�อยจากการทำางานได้

ไม่น้อย ในขณะที�ปัจจุบันนี�การใช้ชีวิตของเราเปลี�ยนไปมากกิจกรรม

ที�จะทำาให้มีการพบปะพูดคุยจริง ๆ  น้อยลง การสร้างความสัมพันธ์

ในชีวิตมนุษย์คนหนึ�งกับผู้คนกลับกลายเป็นกิจกรรมในโลกsocial 

media ที�มีโทรศัพท์คู่กายเป็นสื�อกลาง ภัาพและสิ�งที�เห็นในสื�อต่าง ๆ

กลายเป็นตัวแทนของเรามากกว่าตัวเป็น ๆ  เสียอีก แบบแผนในการ

สร้างความสัมพันธ์ของหมอฟัันยุคใหม่ในบางสถ้านการณ์ก็อาจต้อง

เปลี�ยนไปตามพลวัตที�เปลี�ยนแปลง

 แต่มีอยู่เรื�องหนึ�งที�ผมเห็นว่ามีแนวโน้มในทางที�ดี คือการ

ยอมรับในความแตกต่างของคนในสังคมที�มีมากขึ�น จึงน่าจะทำาให้

คนยุคใหม่เข้าใจและสามารถ้สร้างความสัมพันธ์ที�ดีกับคนที�แตกต่าง

จากตนเองได้

 ไม่ว่าโลกใบนี�จะเปลี�ยนไปอย่างไร ผมเชื�อว่าความสัมพันธ์

ที�เกิดขึ�นระหว่างเรากับผู้อื�นจะยังคงมีผลต่อการทำางานเหมือนเดิม 

โดยเฉพาะการทำางานของพวกเราที�ยังคงหนีไม่พ้นห้องเล็ก ๆ คน 

ทำางานที�ใกล้ชิดกัน  ถ้ึงแม้ความสัมพันธ์จะไม่ได้เป็นปัจจัยเพียง 

อยา่งเดียวที�จะทำาให้การทำางานของเราสำาเร็จลุล่วง แต่การทำางาน

ในที�ที�มีแต่ความรู้สึกหวาดระแวง ต้องสวมหน้ากากเข้าหากันเพื�อ 

กลบเกลื�อนความรู้สึกเกลียดชัง หันหลังใหก้ันทุกครั�งที�นั�งประชุม 

คงไม่ใช่สถ้านการณ์ที�จะสร้างพลังเชิงสร้างสรรค์ให้กับใครอย่าง 

แน่นอน และ ผมก็ยังเชื�อว่าชีวิตมนุษย์นั�นไม่ได้ยืนยาวมากมาย มา 

สร้างสรรค์ชีวิตการงานให้อยู่ในความสัมพันธ์ที�มีแต่ความหวังด ี

ให้กันและกันดีกว่าที�จะจมปลักอยู่กับทิฐิิ และความโดดเดี�ยวกัน 

เถ้อะครับ

 ความสัมพันธ์ เป็นสิ�งที�เราเลือกได้ว่าจะร่วมกันสร้างใน 

แบบไหน ความสำาเร็จของความสัมพันธ์ที�ดีดูได้จากปฏิิกริยาของคน

รอบตัว แต่จะสร้างขึ�นมาได้ต้อง

เริ�มต้นที�ตัวเรา 

เรียบเรียงโดย 

ทพ.กิตติคุณ บัวบาน
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