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สวัสดีเจ้าาา~ มยองนังมาแล้วเจ้า ก๊ึดเติงเพ่ือนๆ ขนาดดด สบายดีก่อเจ้า... 

อ่ะแฮ่ม ตอนนี้มยองนังกําลังฝกอู้กําเมืองอยู่ล่ะ เพราะพระเอกของเราเปนคนเหนือจ้า 

ทุกคนจะเดากันออกมั้ยนะว่าเขาเปนใคร งั้นใบ้ให้นิดว่านิยายเรื่องนี้อยู ่ในเซ็ต 

'ของดีสี่ภาค' จากนักเขียนคนเก่งของเรา 'ล้านนาที' ติ๊กต่อกๆ คิดออกมั้ยเอ่ย

บึ้มมม!! หมดเวลาจ้า เฉลยเลยแล้วกัน... ก็ 'อบอุ่น' พระเอกของ 'ให้คุณคนน้ี

เปนคนพิเศษ' เล่มน้ีเปนเพ่ือนร่วมคณะกับพ่ีชมพู จากเรื่อง 'พ่ีว้ากคนนี้น่ารักเปนพิเศษ' 

นั่นเอง ฮั่นแน่~ ทุกคนเริ่มคุ้นกันบ้างแล้วใช่มั้ยล่ะ เอาเปนว่ามยองนังไม่ชวนคุยแล้ว

ดีกว่า ขอตัวไปสั่งโจกพิเศษใส่ไข่ก่อนนะ เพราะอยากมีอะไรพิเศษๆ กับเค้าบ้าง 

ส่วนเพ่ือนๆ ถ้าอยากมี 'คนพิเศษ' ดูแลหัวใจก็อย่าช้า พลิกหน้ากระดาษไปอ่านกัน

ได้เล้ยยย!

ด้วยไมตรีจิต

สาวนอยมยองนัง

สํานักพิมพแจมใส
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สวัสดเีปอนๆ ทุกคน~ ก๊ึดเตงิน้องก่อ ยินดีต้อนฮบัเข้าสูเ่ซต็ #ของดีสีภ่าค อกีคร้ังเจ้า~

วันนี้เฮาพาปอจายน่าฮักตี้ หนุ่มเหนือใจดีเจ้าของวลี #ผู้ชายชื่ออุ่นโคตรขี้อ่อย 

มาส่งค่า!~

แถมมารอบนีไ้ม่ได้มาเล่นๆ ด้วยนะเอ้อ เพราะ 'ให้คณุคนน้ีเปนคนพิเศษ' ไม่ได้มาแค่

เด็กเกษตรเท่านั้น แต่ยังหอบเหล่า (นาย) แพทยทั้งหลายมาด้วย หวังว่าทุกคนจะให้

ความรักกับแกงเด็กเกษตร โดยเฉพาะพ่ีอุ่น สวัสดิการสายละมุน ที่อบอุ่นสมชื่อรึเปล่า

ไม่รู ้ แต่รับประกันความขี้อ่อยที่เกินร้อย และให้ความเอ็นดูกับเหล่าคุณหมอทุกคน 

หมอกบฏตัวร้ายก็ด ีหมอปาลกึลบัก็โอ ท่ีสาํคญัทีส่ดุคอืหมอเถ่ือนสดุสวยอย่างหมอเจีย๊บ

ท่ีแซ่บจนต้องร้องขอชีวิต มาดูกันดีกว่าว่าทฤษฎีจีบหมอของพ่ีอุ่นจะใช้ได้ผลรึเปล่า 

รอลุ้นและรอรักพวกเขาไปด้วยกันนะคะ! 

คําเตือน : ระวังผู้ชายห้องตรงข้ามให้ดี เผลออีกทีเดี๋ยวก็ตกหลุมรัก

ไม่รู้ตัว เห็นนิ่มๆ แบบนี้...เขาร้ายนะคะหัวหน้า 

FB : ล้านนาที

Twitter : หมี (@_mituna)

ป.ล. เม้าทมอยนิยายเร่ืองน้ีติดแท็ก #ให้คุณคนนี้

เปนคนพิเศษ ให้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันเล่มหน้าค่าที่รักทุกคน

แถมอีก ป.ล. ใครสงสัยว่าทําไมเล่มนี้ไม่ใช่คิวของพ่ีเพชร 

เปดหน้าตัวประกอบก็มีหัวใจนะเจ้า
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สวสัดค่ีะ SUKI นะคะ

เพ่ิงเคยวาดภาคต่อครัง้แรกเลยค่ะ

นัง่เครยีดอยู่นานเหมอืนกันว่าเอายังไงกับปกดี

พอดอ่ีานเรือ่งแล้วมเีหน็ชอตดราม่า

เลยอยากให้ท้ังคูอ่ยู่ท่ามกลางดอกทานตะวนักับบรรยากาศหน้าร้อนท่ีสดใส

ส่วนตวัรูส้กึมนัเปนฟลทีช่่วยให้มกํีาลงัใจแล้วอยากมชีวีติอยู่ต่อค่ะ

คดิไปคดิมาก็ออกมาเปนธีมนีอ้ย่างทีเ่หน็ค่ะ

---------------------------

ส่วนตรงน้ีเปนเรือ่งส่วนตวัเลก็น้อย

พอดช่ีวงน้ีมอีะไรใหม่ๆ ในชวีติเลก็น้อย

เลยมคีวามรูส้กึว่าอยากทาํอะไรเพ่ิมขึน้เยอะมาก

แต่กย็งัแบ่งเวลาไม่ถูกเลยค่ะ ตัง้ใจว่าจะแบ่งเวลาให้ได้ดกีว่านี้ 

จะได้ทําอะไรหลากหลายได้อย่างทีต่ัง้ใจไว้

แต่กลายเปน loser ทีแ่ผนล่มทกุวันเลยค่ะ กลุม้ใจแรงๆ ☍ω⁰

--------------------------

FACEBOOK : https://www.facebook.com/suki.zweet.sm/

TWITTER : https://twitter.com/sukizweetsm
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1

ความรักไม่ใช่ปัจจัยหลักของชีวิต ถึงไม่มีมันก็ไม่ได้ท�าให้ใครตายค่ะ!!

โดยเฉพาะถ้าหากคนรักของคุณไม่ได้ดีพอจะส่งเสริมให้ชีวิตคุณดีข้ึน  

ก็จงอยู่โสดบนคานสวยๆ และเก็บเงินเอาไว้ซื้อความสุขให้ตัวเองดีกว่า!! 

"ร่างกายนักศึกษาปกติดีค่ะ ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ แค่พักผ่อนให้เพียงพอ

และพยายามอย่าเครียด" 

พูดจบประโยคนัน้ฉนัก็จดัการย่ืนชาร์ตคนไข้ส่งคนืให้กับผูช่้วยพยาบาล 

แต่ทว่านักศกึษาหนุม่ชัน้ปีที ่4 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ยอมขยับตวัไปไหน 

ท่าทางของเด็กคนน้ีดูลุกลี้ลุกลนเหมือนจะพูดอะไรบางอย่าง ซ่ึงฉันที่นั่งอยู ่

ฝั่งตรงข้ามก็ลากสายตามองเขาด้วยหางตาตอนที่พูด

"นักศึกษากลับไปพักผ่อนได้แล้วค่ะ" 

ถ้าคนท่ีมสีติปัญญามากพอ เขาก็คงจะรูน้ะว่าฉนัก�าลงัไล่ให้ออกไปพ้นๆ 

จากห้องตรวจของฉันได้แล้ว แต่เขาไม่ยอมขยับ แถมยังเอื้อมมือมาวางทับ 

บนมือฉันอีกต่างหาก! กล้าดียังไงถึงได้มาถึงเนื้อถึงตัวคนแปลกหน้าแบบน้ี 

น่ะฮะ!! 

"หมอมีแฟนรึยังครับ"
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อีกคร้ัง อีกคร้ัง และอีกคร้ังที่ความสวยสังหารของฉันท�าให้มีปัญหา 

จุกจิกน่าร�าคาญ ฉันกลอกตามองบนแล้วเปลี่ยนหน้าบึ้งเป็นย้ิมหวาน 

เคลือบยาพิษ มองมือตัวเองท่ีก�าลังถูกแต๊ะอั๋งแล้วเอ่ยด้วยเสียงหวานเจี๊ยบ

อย่างหลอกล่อ 

"หมอว่า..." เว้นช่วงจังหวะในขณะที่ค่อยๆ ยกมือขึ้นมาจากใต้โต๊ะ  

ตอนที่สายตาของเราสบกัน ฉันก็ตวัดมือขึ้นมาพร้อมกับ... 

ตึง!!

"โอ๊ย!!!!"

ปักปลายปากกาลงตรงกลางมืออีกข้างของไอ้นักศึกษาหื่นกาม!!!

เล่นกับใครไม่เล่น มาเล่นกับแพทย์หญิงเจี๊ยบ!!! คิดว่าฉันสวยแล้ว 

จะง่ายเหรอ ไอ้กร๊วกเอ๊ย!!!

"หมอเจี๊ยบ!!!" เสียงตวาดดังกร้าวท�าให้ฉันสะดุ้งเล็กน้อย ซึ่งผู้หญิง 

ปกติท่ัวไปคงจะอกสั่นขวัญหายไปแล้วเพราะต้องมายืนเผชิญหน้าอยู่กับ

อาจารย์หมอ* 'นายแพทย์อินทัช ศิริเตชินทร์' รองหัวหน้าแผนกอายุรกรรม**  

ที่ได้รับฉายาว่า 'หมอกบฏ' 

ท�าไมเขาถึงได้ฉายาว่าหมอกบฏง้ันเหรอ ก็คงเพราะการแต่งตัวรวมไป

ถึงทศันคตใินการเป็นหมอท่ีแตกต่างจากคนอืน่ล่ะมัง้ อย่างน้อยๆ เขาก็ยังหนุ่ม 

ยังหล่อ แถมยังดูวัยรุ่นมากๆ ทั้งๆ ที่อายุ 30 กว่าเข้าไปแล้ว แต่ช่างมันเถอะ 

นั่นไม่ใช่สาระส�าคัญอะไร สาระจริงๆ อยู่ตรงท่ีหมออินน้ันเป็นคนท่ีมีอ�านาจ 

ในการตัดสินชี้โทษเป็นโทษตายของฉันได้ เขาเป็นคนควบคุมดูแลอินเทิร์น*** 

รวมไปถึงเรซิเดนต์**** ปี 1-3 ในแผนกนี้ และเป็นคนที่รับฉันเข้ามาเป็น 

หมออนิเทร์ินในโรงพยาบาลศริิเตชนิทร์ (โรงพยาบาลของครอบครวัหมออนิทชั

ที่มีพี่ชายคนโตของเขาบริหารและมีหมอระดับพระกาฬในตระกูลท�างานอยู่) 

* Staff อาจารย์หมอ (แพทย์เฉพาะทาง)

** internal medicine อายุรกรรม (รักษาโรคทั่วไป เน้นการรักษาไปที่การให้ยา ไม่ค่อยมีการผ่าตัดใหญ่)

*** Intern อินเทิร์น (แพทย์จบใหม่ใช้ทุนปีแรก มีใบประกอบวิชาชีพแล้ว)

**** Resident คือ แพทย์ประจ�าบ้าน เรียนจบแพทยศาสตร์ 6 ปี แล้วมาเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางสาขา

ใดสาขาหนึ่ง เช่น อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวช สูติ-นรีเวช มี 3 ชั้นปีด้วยกัน
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"เดือนนี้คุณท�าร้ายคนไข้กี่ครั้งแล้ว!?" 

เสียงถามย�้านั้นเหมือนจะให้ฉันตอบค�าถามกับตัวเองมากกว่า ซึ่ง...ฉัน

ผิดตรงไหนกันล่ะ ฉันก็แค่ปกป้องตัวเองจากพวกคนไข้หื่นๆ ที่ชอบแต๊ะอั๋ง 

หมอสวยๆ อย่างฉัน และอีกอย่างนะฉันปักปากกาไปแค่ถากๆ เท่าน้ันเอง  

ท�าเป็นเรื่องใหญ่ไปได้ 

"คุณเข้ามาเป็นอินเทิร์นได้แค่ไม่ก่ีเดือน แต่คุณท�าให้ผมต้องออกหน้า 

รับแทนคุณจนผมจะเป็นบ้าอยู่แล้ว!"

ถ้าหากว่าต�าแหน่งอาจารย์หมอใหญ่ท่ีสุดในแผนก ต�าแหน่งผู้บริหาร 

โรงพยาบาลทีถู่กควบคมุโดยพ่ีชายของหมออนิทัชย่อมใหญ่กว่า และแน่นอนว่า 

คนท่ีต้องออกหน้ารับแทนหมอในความดูแลก็ต้องเป็นเขา...ตัวเองท�าตัวเป็น

หมอกบฏไม่สนหน้าอนิทร์หน้าพรหมให้โดนเพ่งเลง็ไม่พอ ยังมฉีนัท่ีเป็นตวัแถม

มาสร้างความเดือดร้อนให้เขาอีก เหมือนฝาแฝดที่ถูกส่งตรงมาจากนรกเลย 

มั้ยล่ะ -_-

"ผมไม่น่า...ไม่น่ารับคุณเข้ามาเลย!" หมออินทัชว่าเสียงแข็งแล้ว 

ยกมือขึ้นมาลูบหน้า

ส่วนฉันก็ได้แต่ก้มมองปลายน้ิวเท้าของตัวเองท่ีก�าลังกระดิกไปมา  

ความจริงแล้วฉันไม่ควรจะได้เข้ามาเป็นอินเทิร์นในโรงพยาบาลใหญ่โต 

ใจกลางกรุงเทพฯ ทั้งๆ ที่เพ่ิงกลับมาจากเมืองนอก แต่เพราะว่าฉันได้รับทุน 

จากมหาวิทยาลัยที่โรงพยาบาลศิริเตชินทร์มีหุ้นอยู่ในน้ัน บวกกับเส้นสาย 

อีกเล็กน้อยตอนสมัยที่ยังคบอยู่กับเอื้อ ญาติผู้น้องของเจ้าของโรงพยาบาล  

พวกเขาก็เลยตอบรับฉันเข้าเป็นอินเทิร์นง่ายๆ พร้อมท้ังช่วยดูแลเรื่องต่อ 

เฉพาะทางของฉันอีกด้วย เรียกว่ายังไงดีล่ะ...ฉันก็เหมือนน้องสาว (ตัวแสบ) 

อีกคนของพวกเขาล่ะมั้ง 

"เลิกเป็นหมอแล้วเปลี่ยนอาชีพไปเป็นนักเลงดีมะ" 

"เจี๊ยบก็แค่ปกป้องตัวเอง" ฉันตอบด้วยเสียงตายด้านแล้วเงยหน้าขึ้น

สบตากับคนตัวสูงตรงๆ เป็นครั้งแรก 

สีหน้าและแววตาของหมออินทัชบ่งบอกว่าอยากจับฉันมาเขย่าสัก 

ล้านครั้ง โอเค ถ้าไม่ให้เถียงคราวหลังก็ติดป้ายก�ากับไว้สิ ฉันจะได้ก้มหน้า 
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ก้มตาแกล้งท�าเป็นรับฟังอย่างเดียว 

"ผมขอแนะน�าอะไรคุณอย่างหน่ึงนะเจี๊ยบ..." น้ิวชี้เรียวยาวยกข้ึนมา 

ตรงหน้า ใบหน้าหล่อก้มลงมาเล็กน้อยเหมือนจะกระซิบให้ได้ยินกันสองคน  

ฉันรู้สึกหนาวสันหลังแปลกๆ ตอนที่ระยะห่างระหว่างเราลดลงมาใกล้ขนาดนี้

"อย่าเล่นงานคนไข้ต่อหน้าอีก! ให้ไปเล่นลับหลัง เข้าใจรึเปล่า!!!"

ฉันเกือบจะลอบย้ิมไปแล้วแต่ก็ต้องแกล้งตีหน้าน่ิง บอกแล้วไงว่า 

ฉายาหมอกบฏของหมออินทัชน่ะเขาไม่ได้ได้มาเล่นๆ แต่ลักษณะนิสัย 

เฉพาะตัวของเขาน่ันแหละท่ีผ่าเหล่าผ่ากอความเป็นหมอ ซึ่งฉันรู ้สึกว่า 

มันเจ๋งดีและยึดเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต 

สมัยก่อนท่ีฉันยังเรียนอยู่ที่น่ี พวกเราสองคนเป็นเพ่ือนรุ่นพ่ีรุ ่นน้อง 

กอดคอกันเฮไหนเฮน่ัน ถ้าพ่ีอิน เอ๊ย หมออินทัชเมา ฉันจะรับหน้าที่เป็นคน 

แบกศพ แต่ถ้าวันไหนฉันตัดสินใจที่จะท�าตัวเละเทะ วันนั้นแหละที่หมออิน 

จะต้องหลั่งน�้าตาให้ความชอกช�้า เพราะไม่สามารถควบคุมความประพฤติ 

อะไรของฉันได้ (เราก็เป็นกันแบบน้ีแหละ ขนาดไปเรียนต่างประเทศ พ่ีอิน 

ยังบินไปปาร์ตี้กับฉันที่นู่นเลย)

ซึ่งตอนน้ีถึงแม้จะมีต�าแหน่งและความเหมาะสมทางอาชีพค�้าคออยู่  

แต่มองตาก็รู้ใจแล้วล่ะว่าการต�าหนิครั้งน้ีไม่ได้มีสาระส�าคัญอะไรนอกจาก 

การรักษาภาพลักษณ์ในต�าแหน่งรองหัวหน้าแผนก (ท่ีไม่ค่อยจะมี) ซึ่งฉัน 

ก็แค่ต้องแอ๊บก้มหน้าก้มตารับฟังไปอย่างงั้นเอง ;p 

"ถึงยังไงคุณก็ต้องได้รับการลงโทษ" คนตัวสูงยืดหลังตรงและแสร้ง

กระแอมกระไอตีหน้าโหด

ฉันลอยหน้าลอยตาวาดเท้าไปมาเป็นรูปคลื่นทะเลบนพ้ืน แล้วลอง 

คิดถึงบทลงโทษที่คนอย่างเขาจะมอบให้ อย่างดีก็อาจจะแค่ท�างานหนักขึ้น 

หรือไม่ก็ไปก้มหัวขอโทษครอบครัวของเด็กคนนั้น 

แกล้งเสแสร้งท�าๆ ไปให้มันจบเรื่องก็โอเคนะ 

"ทางผู้บริหารสั่งมาแล้วว่าให้คุณเพิ่มเวร"

"ก็ไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่นะ" 

ฉันบ่นงึมง�าเพราะบทลงโทษก็ไม่ได้แย่นัก อย่างน้อยก็ไม่ต้องไปยืน 
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บีบน�้าตาร�่าไห้ต่อหน้าผู้ปกครองของเด็ก 

"อ้อ ลืมบอกไป...เข้าเวรที่ศูนย์อนามัยของมหา'ลัยน่ะนะ ไม่ใช่ท่ี 

โรงพยาบาล"

ฮะ? อะไรนะ ฉันเบิกตากว้างแทบจะอ้าปากหวอเมื่อบทลงโทษที ่

คาดการณ์ไว้มันผิด ให้ฉันไปอยู่เวรที่ศูนย์อนามัยของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะ 

เป็นบ้าไปแล้วเหรอ!! ให้ฉันไปอยู่เวรท่ีแผนกฉุกเฉินยังดีกว่าไป 

อยู่ท่ามกลางเด็กนักศึกษาพวกนั้น! อยู่กับผียังดีกว่าคนน่ะเคยได้ยินมะ!!

"เผื่อคุณจะได้ฉลาดมากขึ้นเวลาที่คิดจะเล่นงานใคร" 

น�้าเสียงเย็นๆ แต่รอยย้ิมที่คลี่ออกมาดูเยาะๆ ของหมออินทัชท�าให้ฉัน

ขมวดคิ้วเขม็งด้วยความหงุดหงิด จ้องมองคนแก่กว่าท่ีเดินผิวปากหน้าระรื่น

จากไปด้วยความคั่งแค้น! 

ฝากไว้ก่อนเถอะไอ้พ่ีอิน อย่าให้ถึงคราวฉันได้เอาคืนบ้างนะเว้ย  

แม่จะเอาให้หลั่งน�้าตาเป็นสายเลือดเลย คอยดู!!

ถ้าถามว่าบนโลกนีอ้ะไรท่ีฉนัเกลยีดและเหมน็เบือ่ทีส่ดุ ตอบง่ายๆ เลยนะ  

ฉันเกลียดชีวิตช่วงมหาวิทยาลัยของตัวเองที่เมืองไทยมากที่สุดแล้วล่ะ 

ถึงมันจะเป็นช่วงสั้นๆ แค่ปีเดียวก่อนฉันจะไปเรียนต่อเมืองนอก  

แต่มันก็เป็นเหมือนกับฝันร้าย ไม่มีอะไรดี และทุกความทรงจ�ามันยังคงตาม

หลอกหลอนไม่รู้จบ 

เอาจริงๆ ตอนน้ันท่ีฉันตัดสินใจไปเรียนต่อเมืองนอก ฉันว่าตัวเอง

บ้าระห�่ามากเลยนะ ฉันมีแต่ตัว ไม่มีครอบครัวเหมือนคนอื่นๆ เพราะพวกเขา

ได้ตายจากฉันไปตั้งแต่อุบัติเหตุทางรถยนต์ในครั้งน้ัน ฉันอาศัยอยู่กับย่า 

จนกระทั่งอายุ 17 และย่าของฉันก็มาตายจากไปอีกคนด้วยโรคเรื้อรัง 

ดังน้ันในเมื่อฉันไม่เหลือใครอยู่ที่นี่อีกแล้ว ฉันจึงตัดสินใจไปลุยเดี่ยว 

ที่น่ันเพราะต้องการหลบหน้าแฟนเก่าที่จบกันไม่ค่อยดี บวกกับฉันได้ทุน 

จากมหาวิทยาลัย แต่ค่าใช้จ่ายกินอยู่อื่นๆ ฉันต้องท�างานหาเงินไปด้วย  

ชีวิตตอนอยู่ที่นู่นไม่ได้สุขสบาย ฉันล�าบากมาก แต่มันก็คุ้มค่าเมื่อเรียนจบ 

มาแล้วฉันได้เป็นหมออย่างเต็มภาคภูมิ ต่อให้ไม่มีใครภูมิใจยินดีไปกับฉัน  
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มันก็ไม่ได้ท�าให้เดือดร้อน

แต่ความเดือดร้อนของฉันมันก�าลังจะเริ่มต่อจากนี้เนี่ยแหละ...

"แหม ไม่คิดเลยนะว่าหมอเจี๊ยบจะมาอาสาเป็นหมอเวรที่ศูนย์อนามัย

กับเขาเหมือนกัน" 

เสียงพูดกระแหนะกระแหนจากเพ่ือนร่วมงานท่ีอายุพอๆ กันดังขึ้น  

แต่คนพวกน้ันยังเป็นเอ็กซ์เทิร์น* กันอยู่ (ท่ีต่างประเทศแบ่งเทอมเรียน 

ไม่เหมือนท่ีไทย ท�าให้ฉันเรียนจบเร็วกว่ายัยพวกน้ีประมาณเทอมนึง)  

ฉนัฟังจนชนิแล้วล่ะ มนัเป็นแบบน้ีเสมอเพราะฉนัเป็นอนิเทร์ินลกูรกัท่ีสนิทสนม

กับรองหัวหน้าแผนกอายุรกรรม ได้เข้ามาใช้ทุนในแผนก ซึ่งไม่ได้ล�าบาก 

หนักหนาอะไรเมื่อเทียบกับแพทย์คนอื่นๆ ที่ต้องเริ่มท�างานจากแผนกฉุกเฉิน

ของโรงพยาบาลก่อน 

ใครๆ ก็เอาไปพูดกันว่าเพราะฉันมีเส้นสายฐานรู้จักกับครอบครัวของ 

อดีตแฟน เลยสามารถเลอืกเข้าเวรได้ตามอ�าเภอใจ ทัง้ๆ ทีค่วามจรงิแล้วฉนัน่ะ

โดนเคี่ยวเข็ญหนักย่ิงกว่าทุกคน ตารางเข้าเวรก็มีทุกวันตามความเหมาะสม  

ที่เหนือกว่าคนอื่นๆ ก็มีแค่หมออินทัชที่คอยตามประกบสอนเรื่องต่างๆ ให้ได้รู้ 

แต่คนอื่นๆ ก็ยังเหมารวมว่าฉันเป็นเด็กเส้นอยู่ดี ซึ่งฉันคิดว่ามันเป็น

ความไม่พอใจส่วนตัวมากกว่า (การท่ีฉันจบกับแฟนไม่ค่อยดี ไม่ได้แปลว่า 

ฉันต้องตัดสัมพันธ์กับครอบครัวเขา อีกอย่างหมออินทัชก็เป็นรุ ่นพ่ีตั้งแต ่

สมัยเรียน เขาเอ็นดูฉันประหนึ่งน้องสาวในไส้ แล้วท�าไมฉันจะต้องท�าตัว 

ขวางโลกด้วยการเลิกคบกับพวกเขาด้วย) 

ซึ่งแล้วยังไงน่ะเหรอ...พวกเขาก็เอาเร่ืองน้ีมาตามแขวะตามกัดฉัน  

เพราะพวกเขาไม่มีดีพอที่จะหยิบยกเรื่องอื่นมากัดฉันได้ยังไงล่ะ 

"แถวนี้เขาปล่อยหมาเร่ร่อนกันเหรอคะ เสียงดังหนวกหูจัง" 

อ้อ และถ้าคิดว่าหมากัดแล้วฉันจะไม่กัดตอบน่ีคิดผิดเลยนะ เพราะ 

ฉันเป็นประเภทที่ใครกัดมาฉันจะกัดกลับให้ได้เจ็บกว่าเป็นร้อยเท่าพันเท่า!! 

สายตาของเพ่ือนร่วมงานมองฉนัอย่างไม่เก็บอาการ สหีน้าของพวกเธอ

ดูก็รู้ว่าอยากจะจับฉันกินหัวมากแค่ไหน 

* Extern (เอ็กซ์เทิร์น) นักศึกษาแพทย์ปี 6
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แต่ว่าใครแคร์ล่ะ รอสวยให้เท่าฉันและมีปัญญาพอจะคว้าทายาท 

โรงพยาบาลหรูมาเป็นแฟนให้ได้ก่อน ค่อยมาหาเรื่องกันใหม่นะ! 

"หมอเจี๊ยบไม่น่าสร้างศัตรูตั้งแต่วันแรกเลยนะ" 

พ่ีดาว หรือหัวหน้าพยาบาลผูช่้วยท่ีฉนัรู้จกัมาตัง้แต่สมยัเรยีนอยู่ท่ีน่ีบอก 

สายตาและสีหน้าค่อนข้างเป็นกังวลเพราะเธอรู้ดีว่าฉันไม่ใช่คนคิดร้ายกับใคร 

แม้ว่าปากฉันจะแหลมยิ่งกว่าเข็มเย็บผ้าก็ตาม 

"แค่น้ีคนเขาก็เขม่นเจี๊ยบอยู่แล้ว ถึงจะเพ่ิมอีกสักสองสามคนก็คง 

ไม่ท�าให้เจี๊ยบอยู่ยากขึ้นหรอกค่ะพี่ดาว อะ...โอ๊ย!"

ฉันร้องออกมาดังลั่นเพราะถูกบิดที่เอวจนเน้ือเขียว! ขนาดว่าฉันเรียน 

จบแล้วและอยู่ในฐานะแพทย์หญิง พี่ดาวก็ไม่ได้ละเว้นฉันเลยแม้แต่น้อย!! 

ตอนสมัยเรียนไม่น่ามาอาสาช่วยงานที่ศูนย์อนามัยของมหา'ลัย 

บ่อยๆ เลย ดูสิ สนิทกันเกินไป เลยถูกท�าซะเหมือนกับเป็นเด็กๆ เลย! =^=

"สอนไม่รู้จักจ�า แบบนี้ถึงได้ไม่มีใครคบ!"

"ก็มีพี่ดาวไงที่คบ" 

ฉนัเถียงค้านแล้วใช้มอืลบูเอวตวัเองป้อยๆ แต่พอถูกสายตาดุๆ  ตวดัมอง 

ฉันก็ถึงกับต้องหดหัวลงไปในคอเสื้อ 

โอเคๆ ฉันผิดเองท่ีมีนิสัยแข็งกระด้างไม่น่ารัก คราวหลังจะระวัง 

ให้มากกว่านี้ก็แล้วกัน 

"แล้วนี่เอาน้องคุณมาด้วยท�าไมเนี่ย" 

งานที่ศูนย์อนามัยมันว่างมากใช่มั้ยถึงได้มาสอดรู้เรื่องกรงเม่นของฉัน

เนี่ย โอ๊ะ ดูเหมือนฉันจะเผลอแสดงท่าทางก้าวร้าวอีกแล้วสินะ =_=;; 

"วันนี้วันตรวจสุขภาพของน้องคุณเลยเอามาด้วยน่ะ...ค่ะ" 

เกือบไปแล้วมั้ยล่ะ ฉันเกือบจะลืมลงท้ายด้วยค�าว่าค่ะไปแล้ว -O-; 

"ไม่ได้เจอกันตั้งนาน ตัวไม่โตขึ้นสักนิดเลยนะ" 

พ่ีดาวว่าด้วยเสยีงเอน็ดแูล้วย่อตวัลงมาจนสายตาอยู่ระดบักรง น้องคณุ

หรือเม่นแคระท่ีฉันเลี้ยงตั้งแต่สมัยยังคบกันอยู่กับแฟนเก่าเดินดุ๊กดิ๊กออกมา

ราวกับจะทักทายคนรู้จัก ลองถ้าเป็นคนอื่นท่ีไม่คุ ้นนะ น้องคุณมีหวังได้ 

พองหนามใส่แน่ๆ 
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อันที่จริงมันก็ไม่ควรเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในสถานพยาบาลแบบน้ีหรอก 

แต่วันนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆ จะให้ฉันย้อนไปย้อนมาเพ่ือกลับหอไป 

รับน้องคุณแล้วพาไปหาหมอก็กลัวจะหมดแรงตายตั้งแต่ยังแบกกรงแล้วมั้ง  

ขอแหกกฎนิดนึงแล้วกัน

"จะว่าไปก็คิดถึงสมัยก่อนนะ...ตอนที่เรากับเอื้อมาช่วยงานที่นี่ ตอนนั้น

ก็พาน้องคุณไปไหนมาไหนด้วยตลอดเลยนี่"

ไม่พูดก็ไม่มีใครหาว่าเป็นใบ้หรอกป่ะ -_- ท�าไมจะต้องเอ่ยถึงแฟนเก่า

ขึ้นมาด้วยล่ะ ฉันย่ิงเสียวๆ กลัวว่าจะเจอเขาอยู่ท่ีน่ี แต่ก็ไม่น่าหรอก เพราะ 

เท่าที่ฉันไปสืบหาประวัติแพทย์ในโรงพยาบาลศิริเตชินทร์มา รายชื่อของเอื้อ 

ไม่ได้อยู่ในนั้นด้วย 

ฉันยังไม่ได้บอกทุกคนใช่ป่ะว่าแฟนเก่าฉันก็เรียนหมอเหมือนกัน  

เป็นรุ่นพี่สองปีและครอบครัวทั้งตระกูลของเขาก็เป็นหมอทั้งหมด 

ฉันเอนหลังเหยียดกายกับเก้าอี้แล้วยกปากกาขึ้นมาส่องกับไฟเล่น  

ท�าเป็นไม่สนใจหัวข้อสนทนาของพ่ีดาว แม้ว่าประโยคถัดมาที่เธอพูดจะเข้าหู

ฉันเต็มๆ เลยก็ตาม...

"เอื้อน่ะเฮิร์ตมากเลยนะตอนที่เลิกกับเจี๊ยบไป"

"โอ๊ย ป่านนี้มันมีเมียมีลูกไปแล้วม้าง เลิกพูดถึงเฮอะ!" 

"เสียงสูงขนาดนี้เนี่ย มีนัยส�าคัญอะไรรึเปล่ายะ"

"ไม่มี้!" 

เออน่ันสิ ท�าไมฉันจะต้องเสียงสูงไต่ระดับเป็นนักร้องโอเปร่าด้วย  

ก็แค่พูดเรื่องเก่าๆ คนเก่าๆ ท�าไมฉันจะต้องเปลี่ยนโทนเสียง =_=? 

"ไม่ได้ติดต่อกันเลยใช่ป่ะเนี่ย"

คนบ้าท่ีไหนจะไปติดต่อกับอดีตแฟนที่จบกันได้ไม่ค่อยดีกันล่ะ แถม 

พวกเรายังเลิกกันแบบแปลกๆ อีกด้วย...อารมณ์แบบเอื้อแค่ถามฉันว่า 

ตกลงจะเลิกกันใช่มั้ย ฉันก็ไม่ได้ให้ค�าตอบใดๆ กับเขา แต่ดันเก็บเสื้อผ้า 

บินหนีไปต่างประเทศเลย เบอร์โทรศัพท์ก็เปลี่ยน ที่อยู่ก็ไม่มีให้ ถ้าบังเอิญ 

เดินสวนกันท่ีข้างถนน ไม่แน่ฉันอาจจะหยิบร่มในกระเป๋าออกมาตีแสก 

กลางหน้าเขาก็ได้นะใครจะไปรู้ 
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"แสดงว่าไม่รู้ล่ะสิว่าเอื้อน่ะ..." 

เสียงของพ่ีดาวเงียบลงเมื่อมีนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาด้านใน 

ฉันเงยหน้าข้ึนมองคนเข้ามาใหม่ ท่ีคอของเธอมีป้ายชื่อที่เขียนเอาไว้ว่า 

'P'พลอย (สวย) ปี 3 เทคโนเกษตรฯ' 

พ่อแม่เดีย๋วน้ีก็เข้าใจสรรหาชือ่มาตัง้ให้ลกูดีนะ ไม่ได้ค�านึงถึงเบ้าหน้าลกู 

ว่าถ้าโตมาไม่สวยจะท�ายังไง เหอะๆ -_-; 

"พี่ดาวคะ พวกพลอยพาน้องๆ มากันครบแล้วค่ะ" 

พ่ีดาวพยักหน้ารับเด็กคนน้ันแล้วหันสายตามาหาฉันที่ก�าลังเลิกคิ้วขึ้น

อย่างตั้งค�าถาม 

อ้อ...เกือบลืมไปเลยแฮะว่าวันน้ีท่ีโรงพยาบาลส่งคนมาประจ�าที่ 

ศูนย์อนามัยก็เพ่ือที่จะตรวจสุขภาพนักศึกษา ช่วงน้ีมีไข้หวัดสายพันธุ์ใหม ่

ก�าลังระบาด อธิการบดีผู ้ห่วงใยเด็กในความดูแลเลยให้ทางโรงพยาบาล 

มาตรวจถึงที่พร้อมกับฉีดวัคซีนให้ 

เฮ้อ ดูท่าว่าบทลงโทษที่ฉันได้รับมันจะโหดหินกว่าท่ีคิดเยอะเลยแฮะ 

ฝากไว้ก่อนเถอะไอ้คุณหมออิน! งานนี้ยังไงฉันก็ต้องเอาคืนให้ได้เลยแหละ 

"พ่ีดาวจะออกไปดูเดก็ก่อน หมอเจีย๊บก็ใส่เสือ้คลมุให้เรยีบร้อยแล้วตาม

ออกมาล่ะ" 

สั่งอย่างกับเป็นแม่! ฉันรู้หรอกน่าว่าหน้าที่ของหมอมีอะไรบ้างน่ะ 

ฉันแอบแลบลิ้นไล่หลังพ่ีดาวแล้วหันไปหยิบเสื้อคลุมสีขาวขึ้นมา 

สวมทับชุดสีสันฉูดฉาดของตัวเอง จากนั้นก็หันไปหากรงน้องคุณเพ่ือจัดแจง

เก็บไว้ให้เป็นที่ 

"เดี๋ยวแม่ไปท�างานก่อนนะน้องคะ..." 

มือเรียวของฉันก�าลังจะเอื้อมไปจับกรงน้องคุณให้วางไว้ท่ีใต้โต๊ะ  

แต่ยังไม่ทันท่ีฉันจะเอื้อมไปถึง จู่ๆ สติของฉันก็วูบไหว ร่างของฉันเสียหลัก 

การทรงตัว ฉันไขว่คว้าหาหลักยึดอะไรสักอย่างใกล้มือ แต่ทว่าฉันกลับกวาด

ทุกอย่างลงจากโต๊ะ และทันใดนั้นภาพทุกอย่างที่เคยเห็นก็พลันมืดมิดในทันที 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160621316.html

http://store.jamsai.com/9786160621316.html

