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เม่ือเธอเปนมะเร็ง 

หนทางทดสอบของสตรีผูหน่ึง 
พอน  เปยมศรัทธา 

วันที่ 7 กรกฎาคม 1990 

เร่ิมข้ึนอยางสวยสดงดงามเชนทุกวนัสําหรับเธอ รีเบ็คคา ฟนเทส เปนชีวิตร่ืนรมยท่ีทุกคนตอง
ใฝหา เธอมีสามีท่ีรักเธอมีบุตรชาย 3 คน ลวนเติบโตมีอนาคตแจมใส ความพอใจความช่ืนชมยินดีใน
สัมพันธภาพระหวางเธอและองคพระผูทรงสราง เปรียบไดกับระยะแหงความสุขของวันแรก ๆ ในชีวิต
สมรสซ่ึงเร่ิมมาตั้งแตป 1969 แลว จิตใจเธออ่ิมเอิบไปดวยความขอบพระคุณพระเจาในความสุขแหง
ชีวิตอันสะดวกสบาย ขณะกาวเดนิลงจากคอนโดมิเนีย่มสูสระนํ้าวายน้าํใสเย็นเบ้ืองหนา 

เม่ือเสร็จจากกจิวัตรวายน้ํา เธอกลับข้ึนมายังหองพกั ขณะรดตัวอาบน้ํานั่นเองไมเคยคาดคิดมา
กอนวาจะพบกอนเนื้อเล็ก ๆ เหนืออกขวา รอยยิ้มเร่ิมจางลง เธอมิไดนิ่งนอนใจติดตอกับเพื่อน สนิท
ทันที และพบกับแพทยประจําตัวในเชาวันตอมาแพทยแนะนําใหเธอพบกับผูเช่ียวชาญเร่ืองเนื้องอก
จากนั้นก็มีการตรวจโดยใชเคร่ืองไฟฟาท่ีเรียกวาแม็มโมแกรมในอีกวันถัดมา 

ตอนนั้นบรรดาเหลานายแพทยลวนกลาวเปนเสียงเดยีวกนัวา ไมมีอะไรนาตกใจ เพราะเทาท่ี
ตรวจคลําดู คิดวาไมใชลักษณะของกอนเน้ือรายแตเพื่อใหแนใจจึงตองทําการผาตัดเอาช้ินเนื้อไปตรวจ
ทางกลองจุลทัศน 

เชาวันท่ี 12 กรกฎาคม เม่ือแพทยเดินเขามาในหองปวย พรอมกับผลการตรวจสอบจาก
หองปฏิบัติการ รีเบ็คคา เพิ่งจากหายมึนงงจากฤทธ์ิยาสลบ รีเนสามีของเธอนั่งเฝาอยูขาง ๆ ขาวราย กอน
เนื้อนั้นคือมะเร็ง และการผาตัดท่ีทําไปแลวนั้นแพทยไดพยายามเลาะเอาตอมน้ําเหลืองใกลเคียงออก
แลวถึง 19 ตอม เพราะมะเร็งอาจแพรกระจายไปถึงท่ีนัน่แลว ท้ังคูไมไดเตรียมตัวเตรียมใจมากอนเลยวา
จะไดยินขาวออกมาในรูปนี ้

แมจะตกใจแทบส้ินสติ ประโยคแรกท่ีรีเบ็คคาเอยข้ึนมาก็คือ “พระเจาจะทรงใหเกดิผลอันดีใน
ทุกส่ิง” กระน้ันสวนลึกท่ีสุดภายในใจเธอ กลับมีเสียงรํ่ารองข้ึนมาวา “พระเจาทรงทอดท้ิงไปเสียแลว” 
คําวาพังพินาศสิ้น ก็ยังนอยเกินไปที่จะใชบรรยายถึงความรูสึกเธอในตอนน้ัน 
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“เราไมสมควรเลยกับความเจบ็ปวยเชนนี”้ เธอรํ่ารองในใจ “เรารูจักพระเจาและรักพระองค
เสมอมา เราปรนนิบัติรับใชพระองคอยางดีท่ีสุดมาตลอดชีวิต แลวพระองคทรงอนุญาตใหส่ิงนี้เกดิข้ึน
ในชีวิตของเราไดอยางไร?” ลวนเปนคําถามท่ีครํ่าครวญอยูในใจเธอ วนเวยีนไมจบส้ิน 

สําหรับคนท้ังคู ฝนรายเพิ่งจะเร่ิมตนเทานัน้ 14 กรกฎาคม ขณะท่ีแผลยังราวระบม แพทยกแ็จง
ใหทราบวา ตองผาตัดอีกคร้ังหนึ่ง เพื่อเลาะเอาผังผืดตอมน้ํานมออกใหเกล้ียง เพื่อความม่ันใจ 

การผาตัดจะมีข้ึนในวันท่ี 16 กรกฎาคม ท้ังสองวันสองคืนเธอไมสามารถบังคับตัวเองใหงีบ
หลับลงได จิตใจวาวุนเหมือนอยูทามกลางพายุกลาไมอาจยอมรับไดเลยวาขณะนีเ้ธอเปนโรคราย 
โรคมะเร็งท่ีทุกคนหวาดหวัน่ รีเบ็คคาไมตองการใหใครเอยคํานี้ใหเธอไดยนิเปนอันขาด 

เพื่อนฝูงมากมายมาเยีย่มเยียน หอมลอมเธอแตไมมีใครเลยท่ีจะสามารถปลอบโยนเธอได 
“ฉันรูสึกเหมือนคร่ึงหลับคร่ึงต่ืน แมแตจะรองไหก็ยังรองไมออก” 
รีเนสามีเปนนกับิน ไดพยายามเปล่ียนเสนทางบินมาบินใกลบานระยะส้ัน ๆ เพื่อจะหาโอกาส

กลับมาบาน ระยะนี้รีเบ็คคาจําเปนตองมีสาวใชท่ีจะชวยทํางานบานและดูแลเธอเองซ่ึงนาจะเปนใครสัก
คนหน่ึงท่ีคุนเคยวิถีชีวิตในสิงคโปรแลวไมมีใครเลย นอกจากสตรีชาวฟลิปปนสท่ีอยูในประเทศนี้มา
ครบ 10 ปแลว ตามกฎหมายเธอจะตองกลับออกจากประเทศทันที เม่ือมองยอนกลับไปดูรีเบ็คคายอมรับ
วาพระเจาทรงจัดเตรียมคนนีไ้วให เพื่อชวยเหลือเธอตลอดระยะเวลาท่ีตองรักษาโรคดวยการใชสารเคมี 
(Chemo Therapy) รัฐบาลสิงคโปรยอมอนุญาติตอวซีาใหสตรีผูนี้เปนกรณีพเิศษซ่ึงไมเคยปรากฏมา
กอนเลย 

“รีเบ็คคาเปล่ียนแปลงไป เปล่ียนจากคนเดมิท่ีเคยมีเหตุผล แจมใสราเริงอยูเปนนจิ กลายเปนอีก
คนหน่ึง” 

รีเนกลาวเม่ือนึกถึงเวลาอันขมข่ืน “ผมเคยคิดวา ผมรูจกัเธอดี เราแตงงานมากวา 20 ปแลวผาน
ชีวิตลําบากเม่ือลูก ๆ ยังเล็กอยู มาบัดนีเ้ธอเปล่ียนไปอยางฉับพลัน เปนคนแปลกหนาท่ีผมไมรูจักเศรา
ซึมตลอดเวลา ไมยอมพบใคร ไมพูดกับใคร ไมยอมกาวออกนอกบานนอกจากไปโรงพยาบาลท้ังวนัเธอ
จะไมทําอะไร จมอยูบนเกาอ้ีนวมบนหองนาน ๆ ก็จะกรีดรองออกออกมาดัง ๆ แลวครํ่าครวญรองไห
โดยไมมีน้ําตา ผมไมทราบจะชวยเธอไดอยางไร ผมรูวาเธอมีความทุกข แตก็ชวยเธอไมได” 

สําหรับรีเบ็คคา เวลาท่ีผานไปเหมือนคืนมืดมิดท่ีชางยืดยาวไมรูจกัจบส้ิน “หองพักท่ี
โรงพยาบาลมีดอกไมเต็มไปหมด ฉันเกลียดมัน มันทําใหฉันนึกถึงความตาย ฉันอยากจะจับมันโยนท้ิง
ออกไปใหหมด ฉันฉีกบัตรเยี่ยมผูปวยท่ีเพือ่นสงมาใหจนหมด “เธอเลา 

“ฉันเหมือนอยูในความมืดทึบหาทางออกไมไดฉันกลัวจนไมกลาออกนอกบาน กลัวจะตองพบ
กับเช้ือโรค ฉันกลัวฝน กลัววาจะทําใหฉันปวยมากข้ึน เพื่อน ๆ พากันแนะนําวาควรกินอะไร ไมควรกิน
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อะไร หลายสิบหลายรอยอยาง ฉันวุนวายสับสนไมวาใครบอกใหทําอะไรฉันก็ทําตามทุกอยาง จนยุงไป
หมด” 

ทวาในชวงเวลาอันสับสนวุนวายใจนี้เอง เสียงแผว ๆ เสียงหนึ่งแววผานเขามา เปนเสียงจาก
ความทรงจําของเธอคร้ังหนึ่งในชีวิตนานมาแลวพระธรรมสดุดีบทท่ี 18 บางวันเสียงนั้นแววเขามาถึง 5 
คร้ัง 10 คร้ัง 

แมกระท่ังวันนี้ ขณะท่ีเธอเอยถอยคําเหลานี้ออกมาจากใจ สายตาของเธอทอดออกไปไกลลิบ
สุดขอบฟา 

“คือพระเจาผูประทานความเขมแข็งใหขาฯ 
ผูทรงทําวิถีของขาฯใหปลอดภัย 
พระองคทรงใหยางเทาขาฯแข็งแรง 
ดุจขาของกวาง 
ทรงนําขาฯข้ึนไปยังท่ีสูง ทรงฝกมือขาฯ 
เพื่อการตอสู 
แขนของขาจึงแกรงจนอาจโกงคันธูน 
ทองสัมฤทธ์ิได 
พระองคประทานโลหแหงความรอดใหแกขาฯ 
พระหัตถขวาของพระองคทรงคํ้าจุนขาฯ 
ทรงใหขาพระองคเปนใหญ ดวยทรงนอมพระทัยลง 
ทรงนํายางเทาของขาไปในท่ีกวางใหญ 
เทาของขาจึงไมพลาดลมลง...” 
พระเจายังทรงสําแดงความรักตอบุตรของพระองคในอีกหลาย ๆ ทาง ใหญาติผูนองบินมาจาก

สหรัฐคอยดูแลเธอถึง 2 อาทิตย มีเพื่อนพยาบาลท่ีเช่ียวชาญเร่ืองนี้เนือ้งอกเปนท่ีปรึกษาใหความกระจาง
อยูเสมอ 

วันพุธท่ี 12 ธันวาคม 

ส้ินสุดการรักษาโดยสารเคมี ในสมุดบันทึกของรีเน เขียนไววา 
“เสร็จส้ินกันเสียทีขอพระเจาทรงไดรับเกียรติ” 
ทวาหนทางแหงการทดสอบยังอยูอยูอีกยาวไกลสําหรับรีเบ็คคาเธอจะตองเร่ิมการรักษาดวย

รังสีอีกในเดือนมกราคม เวลา 2 สัปดาหเธอไดหยุดใชชีวติท่ีโรงพยาบาล และสรางซาจากอาหารแพยาท่ี
ทุกขทรมาน รีเนยอมรับวา 
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“ผมตองใสหนากากอยูตลอดเวลา ทําเปนเขมแข็งท้ัง ๆ ท่ีภายในออนลาไปหมดเพื่อเธอ ผมตอง
แสดงวาไมกลัว ท้ัง ๆ ท่ีบางคร้ังผมอยากจบัตัวเธอเขยาแรง ๆ บอกใหเธอเลิกทําทาหดหู วิตกกังวลเลิก
เปนคนท่ีเก็บตวัจากส่ิงแวดลอม และผูคนรอบขางไดไหม? ผมอยากถามเธอ แตก็ไมเคยเอยออกมาได” 
เขาเลาอยางเปดเผย 

“ผมยังผิดหวังกับเพื่อนฝูงอีกดวย เราเปนชาวฟลิปปนสอยูในสิงคโปรเกือบยี่สิบปแลว เราเคย
นึกวาทุกคนเหมือนเพื่อนสนทิ แตเอาเขาจริงในยามท่ีเราตองการเพื่อนท่ีสุด กลับไมมีใครเลยตอนแรก 
ๆ เทานั้นท่ีมีเพื่อน ๆ มากันมากมายแตไมนานกห็ายหมด ไมมีโทรศัพท ไมมีการเยีย่มเยียนอาจเปนไดวา
พวกเขาไมทราบจะพดูอะไร จะชวยเราไดอยางไร แตผมก็อดผิดหวังไมไดอยูดีความสนิทสนมจาก
หายไปมากเลย” 

ในท่ีสุดรีเนก็ตดัสินใจวา ควรกลับไปอยูมะนิลากอนสักพักหนึ่งท่ีนั่นแวดลอมไปดวยญาติและ
มิตรสหาย เธอพบวาผูใกลชิดมีสวนสําคัญมากตอคนไขโรคมะเร็งอยางเธอ บานญาติท่ีอยูในบริเวณ
เดียวกันชวยไดมาก ทุกคนคอยหาโอกาสมาเยี่ยมเยยีนถามไถอาการ พูดคุยตลอดเวลา คุณปาคนหนึ่งมา
อธิษฐานกับเธอทุกเชากอนท่ีเธอจะเขารับการฉายรังสีท่ีโรงพยาบาล นองสาวบินมาเยี่ยมจากนิวยอรค 
นองชายบินมาจากสวีเดน ทุกคนรีบมาอยูเฝาดูอาการของเธอ ส่ิงแวดลอมอบอุนกวาท่ีเคยอยูในสิงคโปร 
ซ่ึงนั่นแมจะมีคนรับใช แตกเ็ปนไดเพียงเพือ่นกายไมสามารถเขาถึงจิตใจท่ีวิตกกังวลของเธอเลย 

“ฉันชางตองการความรักความเอาใจใสมากเหลือเกนิระยะน้ัน” 
เธอเลาในมะนิลานี่เองท่ีเพื่อนคริสตชนท่ีเขมแข็งหลายคน มาอธิษฐานวางมือใหเธอและท่ีนี่เอง

ในเดือนธันวาคม รีเบ็คคาเร่ิมรองไหออกมาไดเปนคร้ังแรก 
“แลวอาการทางใจของฉันกด็ีข้ึนเร่ือย ๆ” 

1991 เดือนมนีาคม 

การฉายรังสีส้ินสุดลง เธอพบกับจิตแพทยคริสเตียนสม่าํเสมอ และเร่ิมทําใจยอมรับสภาพการ
เปนโรครายของตัวเอง 

“จิตแพทยถามฉันวา กลัวอะไรมากท่ีสุด ฉันตอบวา กลัวตาย กลัวท่ีจะตองจากสามีและลูก ๆ 
ไปจิตแพทยแนะนําใหฉัน เหลือบางส่ิงไวใหรีนาและลูก ๆ กอนจากไป เธอใหฉันเตรียมบางส่ิงท่ีมี
คุณคาท่ีพวกเขาจะระลึกถึงฉันดวยความรักและพึงพอใจรีเบ็คคา เลา 

(ฉันเร่ิมมีจุดหมาย มีบางอยางท่ีจะทํากอนตาย ฉันเร่ิมทําการฝมือเร่ิมเลือกรูปภาพจดัสมุดภาพ
เล็ก ๆ ใหรีเนและลูก ๆ แตละคนขณะเดียวกันฉันเร่ิมกลับเขากลุมสามัคคีธรรมกับเพื่อนคริสเตียนอีก
คร้ังขอความในพระคัมภีรเร่ิมมีความหมายพิเศษข้ึนมาอีกคร้ังหนึ่งดวย กอนหนานัน้แมฉันจะพยายาม
อานพระคัมภรี ถอยคําดูเหมือนจะไหลผานไปไมเขามาในใจไดเลย” 
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จากนั้นเธอกลับมายังสิงคโปรอีกคร้ัง แมวาจะหวาดหวั่นกับความหลังในยามท่ีมีความรูสึก
มืดมน ท่ีพักเดมิ เกาอ้ีนวมตวัเดิม หองนอนท่ีเหมือนคุกมืดหองเกา แตวางานรีเนอยูท่ีนั่น เขาลําบากมาก
ทุกคร้ังท่ีขับเคร่ืองลงจอดสนามบินสิงคโปร เขาจะรีบจบัเคร่ืองบินมามะนิลา อยูกบัเธอจนถึงเวลาบิน
กลับไปใหทันเท่ียวบนิท่ีเขาตองเปนกัปตัน 

“รีเนเหนด็เหนื่อยมาโดยตลอด จึงตองกลับแมจะผลัดวนัคร้ังแลวคร้ังเลา แตในท่ีสุดฉันก็พรอม
จะจากบานดวยรอยยิ้ม” 

นาแปลกท่ีการกลับมาท่ีเดิม ไมไดทําใหเธอมีความทุกขใจอยางท่ีกลัวมุมมืด หองนอน ไมนา
กลัวเทาท่ีคิด 

“พระเจาไดทรงยกเอาความมืดออกจากใจของฉันแลว แมแตสาวใชกย็ังรูสึกวาฉันเปล่ียนไป 
ตัวฉันเทานั้นท่ีทราบวา... ไมใชความกลาหาญจากตัวเองแนนอน พระองคผูทรงอยูภายในใจประทาน
กําลังใหฉัน 2 วันหลังจากกลับมาสิงโปร ฉันกลาออกนอกบาน ออกไปรับประทานอาหารคํ่ากับรีเนท่ี
ภัคตาคาร ตอนเดินทางกลับบาน เขาถามฉันวาตองการขับรถบางไหม? แลวคืนนัน้ความสุขความพึง
พอใจในการขับก็กลับมาอีกคร้ังหนึ่ง เปนคร้ังแรกนับต้ังแตฉันรูตัววาเปนมะเร็ง 

29 มิถุนายน รีเบ็คคาพบกอนเนื้อใหม แตคร้ังนี้เธอพรอมและยอมรับไมมีอาการตืน่ตระหนก
อีกแลว ขณะถูกเข็นเขาหองผาตัด พยาบาลเรียกเธอวา “รีเบ็คคาคนใหม” 

ผลจากการตรวจพบวาเปนเพียงกอนเน้ือจากแผลเปนการตัดท่ีผานมา 

เวลาผานไปเกือย 3 ปแลว 

แพทยบอกวา ถาไมมีเนื้องอกใหมข้ึนมาอีกภายในปนี้ กจ็ะมีโอกาสสูงถึง 80 เปอรเซ็นตท่ีเธอ
จะหายจากโรค ชีวิตดูเหมือนจะยืดยาวออกไปอีกนดิหนึง่สําหรับเธอ บัดนี้เธอเปนคุณยาแลว มีโอกาส
ไดเหน็หนาหลาน มีโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปแหงชีวติสมรส 

“ฉันเผชิญหนาใกลชิดกับความตายมาแลว ไดตอสูโรครายมาแลว ฉันรูวาไมมีอะไรนากลัวอีก 
ในเวลามืดมิดรีเนยังอยูเคียงขาง อธิษฐานเผ่ือฉันเวลาท่ีฉันอธิษฐานไมออก พระเจาทรงดีตอฉัน 
พระองคทรงบีบเคนฉันจนวางเปลาไมมีอะไรเหลือ แลวก็ทรงเติมใหเต็มดวยส่ิงท่ีพอพระทัยทรงทําให
ฉันรูตัววาออนแอ ไรคา ฉันจําไดวา กอนหนาท่ีจะรูตัววาเปนมะเร็ง ฉันเคยไปเยี่ยมเพ่ือนคนหน่ึงท่ี
อาการเพียบดวยโรคนี้ ใจฉันตอนนั้นคือวา ฉันทนไดถาฉันจะตองเปนบาง ตอนนีฉั้นรูแลวฉันออนแอ
เพียงใด... แตพระกรุณาคุณของพระองคกมี็เพียงพอสําหรับฉัน” 

ในปท่ีผานมาเธอเร่ิมชวยเหลือผูปวยโรคมะเร็งอ่ืน ๆ ทุกคนรูดีวา เธอเคยเดินทางท่ีเขากําลัง
เผชิญอยู เธอผานเวลาท่ีนาหวาดหวั่นมาเชนเดียวกับพวกเขาจึงเขาใจดี.... 

“พระเจาทรงนาํขาฯ ไปยังท่ีกวางใหญ 
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และเทาของขาฯ จะไมพลาดลมลง....” 
(เรียบเรียงจาก Cancer : A woman`s pilqrimage นิตยสาร Impact สิงหาคม 1993) 
(ไมมีช่ือผูเขียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 44 ฉบับที่ 235 พฤศจิกายน – ธันวาคม 

1993, หนา 29-32. 
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