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ถึงจะเป็นคนไข้ จิตเวช ก็ยินดีที่จะเป็นครอบครัวเดียวกัน 

“....เราเจอกันที่รานหมอฟใน เจอะทุกวันเรากอเลยรักกัน 

  แสนสุขสันตแเบิกบานหัวใจ  จนใครๆเขากอสนใจ  เราเป็นแฟนกันไดยังไง...”  ตอนที่เรายังเด็กเพลงนี้ของวง
สาว สาว สาว ดังมากและเราก็สงสัยวา เคาไปทําอะไรที่รานหมอฟในทุกวัน จนเป็นไดแฟนกัน  พอไดมาเป็น
หมอฟในซะเองกอไดรูวา มีคนที่ตองมาทําฟในบอยๆ เชนคนที่จะตองเตรียมชองปากกอนทําฟในปลอม เพราะ
ตองมาถอนฟใน อุดฟใน หรือขูดหินปูนใหเรียบรอยกอนเพราะ การใสฟในปลอมจะทําเป็นงานสุดทาย  

         เราเองไดพบเจอคนไขรายหนึ่งบอยๆเชนกัน เขาเป็นชายไทยอายุ 41ปีนามสมมุติวา “พ” ซึ่ง พ จะมา
กับแม ซึ่งอายุ 60 ตนๆเห็นทั้งคูมานั่งรอทําฟใน แตเรายังไมเคยทําฟในให พ เลยสักครั้งกระทั่งวันหนึ่งผูชวย
หมอฟในคนงามไดเดินถือบัตรคนไขรายนี้มาหา บอกวา “หมอปุย คนไขจะทําฟในปลอม มาเตรียมชองปาก
หลายหนแลว แตยังไมถึงคราวที่จะไดทําฟในปลอมสักที หมอปุยใจดีชวยดูใหคนไขหนอยคา” เรากอรับบัตรมา 
แลวเรียกนาย พ เขามา แมของ พ กอเดินตามมาดวยความหวงใย เรา เปิดบัตรดูกอพบวา พ ถูกสงมาอุดฟใน
และ เมื่อดูกระดาษที่วางแผนการรักษาไวพบวาฟในซี่นี้จะอุดเป็นซี่สุดทาย แลวจะไดพิมพแปากทําฟในปลอมใน
ครั้งถัดไป เรากอจัดเลย อุดฟในและพิมพแปากใหพรอมเลย จากการสังเกตดูภาพรวมนาย พ เป็นชายรูปรางสูง 
ผอม ไมคอยพูด ตรวจในปากพบวา มีฟในเหลือในชองปาก13ซี่ เป็นฟในหนาบน -ลาง และเหลือฟในคุดลางซี่ใน
สุดขางขวา อีก1แตไมตองถอนออกเพราะ เก็บเอาไวเป็นที่เกาะของฟในปลอม  ไมมีฟในกรามที่จะเอาไวเคี้ยว
อาหารไดเลย เมื่ออุดฟในและพิมพแปากเสร็จแลวนาย พ และแมถามเราทันทีวาเมื่อไรจะไดใสฟในปลอม  เราจึง
อธิบายวา การทําฟในปลอมมีหลายขั้นตอนและในกรณีของ พ ตองมาสัก5ครั้งจึงจะไดใส หมอขอใหมาตามวัน
เวลาที่นัดนะคะ  แมและลูกกอพยักหนารับคํา รับบัตรนัดแลวแมก็พาลูกชายกลับบาน 

        ถึงวันนัดครั้งที่2 กอมาแตเชาตรูเลยคา แมและลูกชายมานั่งรอที่หนาหองฟใน เมื่อเราเห็นทั้งคูจึงถามวา 
มาทําอะไรนอมาแตเชาเลย หมอนัดใหมาบายนะจ฿ะ แมไมไดดูเวลาที่หมอนัดจา ขอโทษเดอคุณหมอ แมดูแต
วานัดวันนี้ แตไมไดดูเวลา วาหมอนัดกี่โมง  โชคดีท่ีชวงนี้คนไขนอกไมเยอะ คงจะกลัวโรคโควิด-19 เลยไมคอย
มาทําฟในกัน เรากอเลยไดทําใหในชวงเชา เราแจงผูชวยฯใหเตรียมอุปกรณแทําฟในปลอม ทําคนไขนัดฟในปลอม
เป็นคนแรกคงใชเวลาพอๆกับทําคนไขทั่วไปที่ทํางานยากๆ เชนถอนฟในแลวรากหักตองแคะนานๆสัก 1คน  
เอา!ทําคนไขนัดทําฟในปลอมแบบทําไปบนไป บนใหนาย พ และแมฟใง  แม฿...งานฟในปลอมมีหลายขั้นตอน แต
ละขั้นตอนกอตองใชเวลา ลัดขั้นลัดตอนไมได เพราะอาจทําใหฟในปลอมใชเคี้ยวไมได และที่หมอตองนัดบาย
เพราะข้ันตอนนี้ตองใชเวลานาน ถาเราทําชวงเชาจะไปเบียดเวลาของคนไขนอก หองฟในก็มีจํานวนจํากัด ถาใช
เวลาทําคนไขคนหนึ่งนานๆแลวคนไขมีเยอะ คนไขสวนหนึ่งจะลนไปบายทําให เสียเวลาหลายคน  แมไดกลาว
ขอโทษหมออีกครั้ง พรอมบอกวา ฉันไมคอยเขาใจ ลูกชายฉันกอมีแตเคี่ยวเข็ญใหฉันพามาทําฟในปลอม เพราะ
เขาไมมีฟในขางใน กินขาวไมได ไมคอยมีแรง ฉันมีลูกชายคนเดียวคือนาย พ กอมาเป็นคนไขจิตเวช  เขาไป
ทํางานเป็นชางไฟฟูาโรงงานที่ชลบุรี เมื่อชวงหลังสงกรานตแ เพ่ือนลูกโทรมาหาแม ใหแมไปรับตัวลูกชายมา
รักษา เพราะตอนนั้น เขาถอดเสื้อถอดผา เดินกลางถนน  คุณหมอเอยยย...เป็นตาสงสาร รับตัวมากอไดสงตัว
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ไปรักษาจิตเวชที่เมืองเลย  ตอนนี้กอดีขึ้นบางแลว เลยพามาทําฟในเพราะไมมีฟในเคี้ยวอาหาร ไดทยอยมาถอน
ฟใน อุดฟในนี่หละคุณหมอ นี่กอมาหลายครั้งแลวและกอดีใจที่ใกลจะไดใสฟในปลอมแลว ตองทํายังไงถึงจะไดใส
ฟในปลอมเร็วๆ ละนอคุณหมอ นี่เป็นคําถามจากแมที่รักและหวงใยลูกชายคนหนึ่ง กอมาตามที่หมอนัดละคะ 
ถางานมากอนวันนัดหมอจะโทรเลื่อนเขามานะคะแลวหมอกอไดเห็น วามียิ้มนอยๆที่มุมปากของนาย พ  หมอ
พูดตอไปวา ทําขั้นตอนวันนี้เสร็จแลว ครั้งหนาใหมาตามวันเวลาที่นัดไวในบัตรนัดนะจ฿ะ แมและนาย พ กอ
พยักหนารับคําอีกครั้ง แลวนาย พ กอหันมาถามหมอวา แลวผมจะไดใสฟในปลอมวันไหนครับ...... หมอกอใจ
เย็น เย็นตอบวา วันที่จะไดใสฟในปลอมนั้นหนะหมอกอเขียนไวในบัตรนัดแลวนะวาเป็นวันที่เทาไหร ดูไดเลยนะ   
และมาครั้งหนากอยังไมไดใสฟในนะ เพราะครั้งตอไปเป็นนัดครั้งที่ 3นัดเพ่ือมาลองแทงกัด  ลองดูวากัดแบบ
ไหน อยางไร สําหรับนัดครั้งที่ 4เป็นนัดเพ่ือมาลองฟในปลอม  ตองมาลองดูกอนวาใสแลวจะเคี้ยวไดไหม นะแม
นะ ลูกชายกอใจรมๆไวนะ คราวหนาเจอกันนะ  พอถึงวันที่นัดกันไว  นัดไวบาย หมอมาถึงโรงพยาบาลกอรีบ
เช็คงานเลยวา งานฟในปลอมของนาย พ สงมาถึงหรือยัง โชคไมเขาขางเราเลย งานฟในปลอมยังไมมา หมอจึง
รีบโทรแจงแมของ พ วา แม งานฟในปลอมของ พ ยังไมมานะ อยาเพ่ิงเหมารถมาทําฟในปลอมเดอ ไวงานฟใน
ปลอมมาแลว หมอจะรีบโทรแจงอยางดวนเลยจา  ขอบคุณหมอหลายๆเดอ ที่ฟุาวโทรมาบอก ไมงั้นแมคงจะได
เสียเงินคาเหมารถ 200บ.เพ่ือมาทําฟใน แม...หมายเลขนี้เป็นเบอรแโทรสวนตัวของหมอนะ แมมีอะไรกอโทรหา
หมอไดเดอ วันรุงขึ้น มีเสียงโทรศัพทแดังขึ้นในตอนเชาตรูไมปรากฏชื่อ แตปลายสายเป็นเสียงชายคนหนึ่งพูด
ขึ้นมาวา...หมอครับฟในปลอมของผมมารึยังครับ... ออ นาย พ นั่นเอง  ยังจา หมอยังไปไมถึง รพ.จา ถาถึงแลว
จะดูงานใหและจะโทรบอกตอนที่งานมาถึง รพ.นะ แลวกอวางสายไป วันเดียวกัน สัก 10โมงเชาเป็นเสียงเรียก
เขาจากเบอรแของ พ  คราวนี้หมอบันทึกเบอรแไวแลว แตปลายสายเป็นเสียงผูหญิง แมของ พนั่นเองที่ โทรมา...
คุณหมองานของ พ มาหรือยังคะ จะไดเขาไปทําฟในหรือยัง เมื่อเชาลองให พ โทรหาหมอถามเรื่องฟในปลอม 
จะลองดูวาเขาจะคุยโทรศัพทแหาหมอรูเรื่องหรือเปลา  งานยังไมมาใชไหมคะ  เพราะ พ เขาบอกแมวาอยางนั้น 
จา..แมงานยังไมมา เมื่อสักครูหมอไดขึ้นไปดูกลองพัสดุที่ชั้น 4 กอยังไมมีกลองพัสดุของหองฟในมาจา เอาไว
งานฟในปลอมของ พ มาเมื่อไหรหมอจะรีบโทรแจงเดอแมเดอ  หมอตอบไปตามจริง ผานไปอีกวัน งานฟใน
ปลอมที่รอคอยกอมาถึง หมอไมรอชา รีบโทรตามใหแมพา พ มาลองฟใน  คราวนี้ใหมาลองฟในปลอมแตเชาเลย  
พ และแมดีใจที่ลองแลว ใชเคี้ยวได กัดได ออกเสียงไดเหมือนเมื่อตอนที่ยังมีฟใน   แมถามวา ตอนที่ พ โทรหา
หมอ เขาคุยรูเรื่องไหมคะหมอ คุยรูเรื่องคะแม แมบอกวา ฉันอยากใหเขาหายไวๆ เขาเองกออยากหาย อยาก
กลับไปทํางาน อยากชวยแมทํามาหากิน นี่เขากินขาวไมได กอไมคอยมีแรงที่จะทําอะไร ทั้งที่ยังหนุมยังแนน 
กอนนี้กอชวยงานแมไดทุกอยาง ทํางานไดหาเลี้ยงตัวเองและแมได  หมอฟใงแลวกอเขาใจหัวอกของคนเป็นแม 
เพราะหมอกอมีลูกชายเชนกัน  และเห็นความสําคัญของงานฟในปลอมที่มีตอคนไขรายนี้จริงๆ  เสร็จขั้นตอน
ของวันนี้ กอไดร่ําลากันดวยความเขาอกเขาใจกันมากขึ้น เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ใจเขาใจเรา เขาใจกัน 
วันนัดที่เคยนัดหาง 2สัปดาหแ กอนัดไว10วัน และย้ํากับแมและ พ วาถางานมากอนวันนัดหมอจะโทรใหมาใส
กอนวันนัดเลยจา กอยิ้มแกมปริกันทั้งแมทั้งลูกชาย และแลววันที่รอคอยกอมาถึง งานมาถึงทันวันที่นัดไวพอดี 
ใสทีแรก กอมีเจ็บทั้งท่ีฟในบนและฟในลาง หมอไดทําการแกไขใหในเบื้องตน  ใหคําแนะนําการถอด- ใส การทํา
ความสะอาด และการเก็บรักษา รวมถึงการใชงานฟในปลอม ใหเริ่มจากอาหารที่นิ่มๆ กอน ใหคุนเคยกับการมี
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ฟในปลอมกอน แลวคอยฝึกเค้ียวอาหารที่ตองใชแรงในการบดเคี้ยวที่หนักหนวงขึ้นไปในภายหลัง   หามใชเคี้ยว
อาหารที่แข็งๆ เหนียวๆ เพราะฟในปลอมอาจแตกหัก หรืออาจทําใหเกิดแผลที่เหงือกได  ใหเอาฟในปลอม
กลับไปใชงานสัก1 สัปดาหแแลวกลับมาติดตามผลวาเป็นอยางไรใชงานไดมากนอยแคไหน รวมเวลาตั้งแตพิมพแ
ปากจนใสฟในปลอมและเค้ียวได เป็นเวลา 1 เดือนกับอีก 2 สัปดาหแ ซึ่งปกติใชเวลาในการทําฟในปลอมลักษณะ
เชนนี้เกือบ 3เดือน 

   1สัปดาหแแมและ พ กอกลับมาตามนัด  พ กอบอกวาเคี้ยวยังไมถนัด  มีเจ็บฟในซี่ในสุดเวลากัดฟในเคี้ยว
อาหาร  เวลาถอด-ใสฟในปลอมมีเจ็บเล็กนอย  หมอไดแกไขอาการท้ังหมดที่กลาวมาให ซึ่งกอทําใหใสฟในปลอม
ไดดีขึ้นมาก  หมอนัดกลับมาติดตามหลังการขาย เอย! หลังใสฟในปลอมอีก1สัปดาหแ คราวนี้ใชงานไดดีขึ้นมาก 
เคี้ยวอาหารไดหลายประเภทมากขึ้น อาการเจ็บหลังใสฟในปลอมกอลดนอยลงมาก ฟในปลอมกอดูสะอาด
สะอาน ทําความสะอาดไดดี ครั้งนี้คงจะเป็นครั้งสุดทายแลวที่หมอจะไดเจอกับ แมและ พ หมอกอไดให
กําลังใจแมและ พ ขอใหสุขภาพจิตหายเป็นปกติในเร็ววันและมีสุขภาพแข็งแรง กินขาวแซบดวยฟในปลอมที่
หมอตั้งใจทําให เพราะหมอคิดเสมอวาคนไขท่ีมารับบริการกอเหมือนคนในครอบครัว มีสิ่งดีๆมอบใหเสมอ พบ
เจอสิ่งที่ดีนะ พ   โชคดีนะคนไขของฉัน  

      “.....   เราเจอกันที่รานหมอฟใน เจอะทุกวันเรากอเลยรักกัน...”  แมเราจะไมไดเป็นแฟนกันเหมือนใน
เพลงแตหมอกอยินดีที่จะเป็นครอบครัวเดียวกันกับคนไขนะคะ 

 

                                                                                ดวยรักและหวงใยจากหมอฟในคนหนึ่ง                                                                                        

                                                                                           ทพญ.สมิตา ศรีกุลวงศแ 

                                                                                  ทันตแพทยแประจําโรงพยาบาลกุมภวาปี 
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ใจเราไหวร่างกายเราก็ไหว 

 การใชชีวิตประจําวันมักมีสิ่งที่เราไมคาดคิด และไมอยากใหเกิดขึ้นเสมอ ซึ่งเราไมสามารถรูไดเลยวา
วันนี้ หรือพรุงนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเราบาง เราทําไดแคบอกตัวเองวาใชชีวิตในทุกวันนี้อยางไมประมาท บน
พ้ืนฐานความเป็นจริงแคนั้น และตองพรอมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดข้ึนใหดีที่สุดเทาที่เราจะทําได 
 เมื่อปี พ.ศ.2562 มีวันหนึ่งคนไขมาขอรับบริการที่ รพ.สต.ใกลบานดวยอาการแขนขาออนแรงขางขวา 
เดินไมได ชวยเหลือตัวเองไมได ฉันไดมีโอกาสไดเจอคนไข จากการซักประวัติ คนไขใหประวัติวามีโรค
ประจําตัวคือความดันสูง แตขาดการรับยาตอเนื่อง ทําใหเกิดเสนเลือดในสมองตีบ สงผลใหกลามเนื้อแขนและ
ขาขางขวาออนแรง และรับการสงตอจากคุณหมอประจํา รพ.สต. แรกรับเลยคนไขมาดวยอาการออนแรงของ
แขนและขาขางขวา โดยมีผูดูแลคือสามีมาสง ฉันก็ตรวจรางกายและวางเปูาหมายการรักษาใน 3 เดือนแรก
รวมกับคนไขและญาติพรอมกับรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพของนักกายภาพบําบัด เริ่มจากฝึกออกกําลังกายบน
เตียงงายๆ ในชวง 1 สัปดาหแแรก และนัดคนไขเป็นสัปดาหและ 2 วัน เพ่ือมาฟ้ืนฟูอยางตอเนื่อง 2 สัปดาหแผาน
ไป คนไขสามารถ ชวยเหลือตัวเองไดบาง เชน การพลิกตะแคงตัวจากขวาไปซาย จากซายไปขวา ไดโดยไมใช
คนชวย ฉันก็เริ่มยิ้มออกบางแลว เพราะคนไขมีความหวังที่จะหาย เพ่ือกลับไปใชชีวิตประจําวันเองได พอเขาสู
เดือนที่ 2 คนไขก็เริ่มลุกขึ้นมานั่งหอยขาขางเตียงเองได เราก็วางแผนเลยวาคนไขตองลุกขึ้นมายืนไดเองใหได
ภายใน 3 เดือน แตแลวก็เหมือนกับพายุเขา เพราะคนไขขาดนัดไป 1 สัปดาหแผานไปก็ยังไมเห็นมา พอเขาสูอีก
สัปดาหแหนึ่ง ฉันเลยหาทางติดตอคนไข เพราะเบอรแโทรที่คนไขเคยใหไว โทรไมติดแลว พอเราไดทราบขาวจาก
แมๆ อสม. มา เราก็ไดปรึกษากับพ่ีพยาบาลวาเราควรจะทําแบบไหนดี พ่ีพยาบาลเลยตัดสินใจวาเราควร
ปรึกษาคุณหมอและจัดทีมลงเยี่ยมบานเพ่ือวางแผนในการฟ้ืนฟูตอเนื่อง  และพอถึงวันที่ลงเยี่ยมพรอมทีม เรา
ทุกคนก็ไดรูถึงเหตุผลของการที่คนไขขาดนัดไป คือมีปใญหาการหยาราง และคนไขเองเริ่มมีอาการวิตกกังวล
และภาวะเครียดเกิดขึ้น คุณหมอเลยพูดคุยและหาทางออกรวมกันคือเพ่ิมยาลดความวิตกกังวล และวางแผน
ออกมาฟ้ืนฟูคนไขที่บานรวมกับ อสม.ใกลบาน และหลังจากเราเยี่ยมบานครั้งนั้น ฉันก็ไดกลับมาทบทวนวาง
แผนการลงฟ้ืนฟูอยางตอเนื่องในชุมชนของคนไขรายนี้ วาฉันจะลงไปฝึกคนไขเอง รวมกับ อสม. และลูกสาว
ของคนไข หลังจากนั้น 3 เดือนผานไป จากคนไขแคลุกนั่งขางเตียงได เป็นยืนขางเตียงดวยไมเทาสามขาเองได 
ฉันก็วางแผนตอเลย “เราจะตองเดินออกไปนั่งขางนอกใหไดนะแม” นั่นคือคําพูดที่ฉันใชบอกกับคนไข พอเขา
สูเดือนที่ 6  เราเริ่มจากการเดินโดยใชไมเทาสามขาจากเตียงขางในบานมานั่งเลนหนาบาน ฉันเลยบอกกับ
คนไขวา “แมเรามาเกินเปูาหมายที่เราวางไวแลวนะ เปูาหมายตอไปเราจะเอาแบบไหนดี”  คนไขก็ตอบฉันวา 
“แมอยากไปตลาด อยากเดินไปเลนกับเพ่ือนบานได” ฉันก็ตอบคนไขวา “ไดเลยคะ งั้นเรามาชวยกันนะ”  
หลังจากนั้นฉันก็เริ่มจากเดินจาก หนาบานคนไข ไปยังหนาบานเพ่ือนบาน แตกวาเราจะเดินไปถึงได ตองผาน
ความเสี่ยงตอการลม ตากแดดรอนๆ บวกกับสายตาของคนท่ีผานไปผานมา เราทํากันอยูอยางนั้นซ้ําๆ จนเขาสู
เดือนที่ 8 ฉันเลยลองปลอยใหแกเดินเองจากหนาบานตัวเอง ไปหนาบานเพ่ือนบาน แกทําได แกเดินไดเองโดย
ที่ฉันคอยเดินตามอยูขางหลัง มันทําใหฉันยิ่งใจฟูมากขึ้น เพราะตอนแรกบอกไดเลยวาฉันวางเปูาหมายเคสนี้ไว
นอยมาก เพราะดูจากพยาธิสภาพของตัวโรคแลว มันยากมากเลยที่คนไขจะกลับมาเดินและใชชีวิตประจําวัน
เองได หลังจากนั้นเราก็ไดทําการตกลงกันวา เราจะเจอกันนอยลง เพราะดวยภาระงานที่เพ่ิมขึ้น จะออกมาฝึก
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ใหทุกสัปดาหแแบบเดิมไมไดแลว คนไขเองก็รูสึกใจหายกับสิ่งที่ฉันบอก แตแกก็บอกเราวา “ไมเป็นไร แมดีขึ้น
มากแลว หมอเอาเวลาไปฝึกคนไขคนอ่ืนใหเกงแบบแมเถอะ” หลังจากแกพูดจบแกก็ยิ้มให ซึ่งมันทําใหฉันรูสึก
ดีใจมากๆที่คนไขเขามองเห็นถึงเพ่ือนมนุษยแดวยกัน และหลังจากนั้นฉันก็ไมไดไปหาคนไขอีกเลยเป็นเวลา 1 
เดือน พอไดมีโอกาสแวะไปเยี่ยมแก ฉันก็ไมคาดคิดวาจะเห็นภาพนี้ คือวันนี้ วันที่คนไขสามารถเดินไปตลาดนัด
ในหมูบานที่อยูใกลๆบานไดเอง กลับมาลางจาน กวาดบาน เขาหองน้ํา และที่สําคัญคนไขสามารถกลับมาขาย
ของเล็กๆนอยๆ ชวยลูกสาวได ประโยคแรกที่คนไขทักเราคือ “แมดีขึ้นมากแลวนะ ถาแมไมไดหมอ แมคง
กลายเป็นคนปุวยที่นอนติดเตียงรอวันจากไปแคนั้น” พอฉันไดยินแบบนั้น มันทําใหยิ้มไดกวางขึ้น ใจฟูมากขึ้น 
เพราะฉันไมเคยคิดมากอนวา การทําความดีเล็กๆนอยๆ และการเอาใจใสของผูใหบริการมันจะทําใหเกิดผลที่ดี
เกินคาดตอคนไขมากขนาดนี้ วันนั้นฉันไดรับคําขอบคุณทั้งจากตัวคนไขเอง และลูกสาว ที่ไมรูวาพวกเขาพูดคํา
วาขอบคุณไปแลวกี่รอบ แตมันทําใหเรามีความสุขมาก และชอบการทํางานในชุมชนมากขึ้น จากแตกอนไมเคย
ชอบเลย เพราคิดวามันตองยากแนๆ เพราะมันเป็นการทํางานรวมกับหลายๆสวน แตพอเอาเขาจริงๆมันสนุก
และทาทายมากเลย เพราะเราไมสามารถคาดการณแไดเลยวาจะเกิดอะไรขึ้นในครั้งถัดไป และนอกจากคํา
ขอบคุณแลว ลูกสาวคนไขใหน้ํามะพราวปใ่นที่ปใ่นขายอยูแลวมาแกวหนึ่ง เราก็ขอบคุณและมาชิม  มันเป็นน้ํา
มะพราวปใ่นที่อรอยที่สุด เพราะเป็นสิ่งที่ไดจากการพยายามทําใหสําเร็จของตัวฉันเอง และเป็นสิ่งของที่มีคุณคา
ทางจิตใจของฉันและตัวคนไข 
 การใหบริการคนไขในครั้งนี้ทําใหเรารูวาบางทีเราก็ไมสามารถกําหนดโชคชะตาเราเองได เราทําได
เพียงแคเตรียมพรอมรับมือ และอยูกับมันอยางไรใหมีความสุขแคนั้นพอ ครั้งนี้ทําใหฉันกลายเป็นคนที่มอง
คนไข ไมใชมองแคตัวโรคที่เขาเป็นแคนั้น เราตองมองไปถึงการใชชีวิตในวันตอๆไปของเขาดวย เพราะแตละ
ชีวิตมันจะไมมีอะไรที่เหมือนกันอยูแลว คนทุกคนตองเจอปใญหา และผานมันไปใหได  ดวยใจที่เขมแข็ง และ
ความเชื่อวาเราตองผานมันไปใหได การรักษาท่ีดีมันตองมาจากการตั้งเปูารวมกันทั้ง 2 ฝุาย รับฟใงปใญหาซึ่งกัน
และกันมันถึงจะไปสูผลการรักษาที่ดีที่สุด และผลตอบแทนของการทําความดีมันไมใชเงินตรา หรือทรัพยแสิน
อยางอ่ืน แตมันเป็นคุณภาพชีวิตของเพ่ือนมนุษยแดวยกัน  และเรื่องราวนี้เป็นแรงบันดาลใจในการทํางานใน
ทุกๆวันของฉันใหมีความสุขมากข้ึน 

 
 

รติรัตนแ  ศรีกงพาน 
นักกายภาพบําบัด 
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เด็กหนุ่มท่ีรอดชีวิต 

กอนอื่นขอเลาถึงจุดเริ่มตนของเรื่องราวตอไปนี้เริ่มมาจากทีเราไดมอบหมายใหเขารับการอบรมการใช
เครื่องบําบัดทดแทนไตแบบตอเนื่อง หรือการฟอกเลือดชนิดตอเนื่อง (Continuous renal replacement 
therapy, CRRT) โดยทั้งหอผูปุวยตองสงตัวแทนไปเรียน 2 คนซึ่งในตอนนั้นเราก็เป็น 1 ในผูที่ไดรับมอบหมาย
ใหเขารับการอบรม ในตอนนั้นภายในหัวก็มีทั้งความกังวล ความเครียด ความกลัว วาเราจะทําไดหรอ เราจะ
สามารถนําความรูที่ไปอบรมมาสอนเพ่ือนรวมงานมาใชดูแลผูปุวยไดจริงๆหรอ แตเราก็สามารถผานความคิด
พวกนั้นมาไดจนสามรถผานการอบรมนั้นมาได 

 ตอมาหลังจากที่ไดผานการอบรม ก็มาถึงวันที่มีผูปุวยคนแรก ในครั้งแรกนั้นมีทั้งความวุนวาย มีทั้ง
ความตื่นเตน ในผูปุวยรายแรกที่มีทั้ง ภาวะของเสียคั่งในรางกาย ภาวะเลือดเป็นกรดรุนแรง ภาวะติดเชื้อใน
กระแสเลือดรุนแรง ความดันโลหิตต่ํารุนแรง ซึ่งทําใหไมสามารถฟอกเลือดลางไตแบบทั่วไปได จึงตองทําการ
ฟองเลือดชนิดตอเนื่อง ซึ่งในทายที่สุดจากที่ผูปุวยมีภาวะวิกฤตรุนแรงในหลายระบบของรางกาย ซึ่งแคการ
บําบัดทดแทนไต ก็ไมสามารถยื้อชีวิตผูปุวยไวได เนื่องจากผูปุวยมีภาวะลมเหลวหลายระบบไมใชแคเพียงไต
อยากเดียว ตอมาเพ่ือนรวมงานจึงไดเรียกเครื่องนี้วา “เครื่องดูดวิญญาณ” แตที่จริงแลว เครื่องนี้สามารถ
ชวยเหลือผูปุวยไดมากมาย ในผูปุวยหลายรายตอมาก็สามารถชวยผูปุวยพนจากภาวะวิกฤตได แตในภาพจํา
ของเพ่ือนรวมงานบางคน ยังคงฝใงใจและตอตานการใชเครื่องนี้อยู เนื่องจากทั้งกระบวนการตอเครื่องที่วุนวาย
ซับซอนขั้นตอนการเปิดเครื่องการตั้งคาของเครื่อง และการที่ตองเฝูาเครื่องตลอดเวลา เพ่ือปูองกัน
ภาวะแทรกซอนที่จะเกิดขึ้นกับผูปุวย จึงทําใหยังบางคนมีความคิดในแงลบกับการใชเครื่องบําบัดทดแทนไต
แบบตอเนื่องนี้อยู และไมอยากท่ีจะทํามัน 

 จนกระทั้งการมาถึงของผูปุวยรายหนึ่ง ซึ่งเป็นผูปุวยชายหนุมวัย 19 ปี หรือลูกชายที่เป็นที่รักของพอ
แม ลูกชายที่พ่ึงไดเขาเรียนมหาวิทยาลัยเพียงแค 1ปี ที่มีภาวะ Rapidly progressive glomerulonephritis 
(RPGN) หรือ ภาวะทํางานของไตลดลงอยางรวดเร็ว ซึ่งสงผลให ผูปุวยมีภาวะน้ําเกิน ภาวะความดันโลหิตสูง 
ภาวะไตวายเฉียบพลัน ภาวะซีด ภาวะเกล็ดเลือดต่ํารุนแรง นอกจากนี้ยังมีภาวะปอดติดเชื้อ และภาวะหายใจ
ลมเหลวรวมดวยจึงสงผลใหอาการแยลงอยางรวดเร็ว จําเป็นตองใสทอชวยหายใจและจําเป็นตองไดรับการ
เปลี่ยนถาย Plasma เพ่ือรักษาผูปุวยรายนี้ ซึ่งเครื่องดูดวิญญาณ ที่ทุกคนเรียกสามารถทําสิ่งนี้ได ซึ่งใน
กระบวนการรักษาครั้งนี้เราก็มีโอกาสไดเป็นสวนหนึ่งในทีมรักษาผูปุวยรายนี้ เนื่องจากการทํา Plasma 
exchange จําเป็นตองใชผูที่มีประสบการณแในการใชเครื่องที่มากระดับหนึ่ง และสามารถแกปใญหาเฉพาะ
หนาที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว ซึ่งในระหวางรักษานั้น มีทั้งการใหเลือดใหสารน้ําการใหยา และตองเฝูาระวัง
ภาวะแทรกซอนตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นอยางใกลชิด การดูแลผูปุวยที่ไมใชแคภาวะวิกฤตทางรางกาย แตรวมถึง
จิตใจของผูปุวย และญาติที่บอบช้ําจากการเจ็บปุวยหนักท่ีไมคาดฝในของเด็กหนุมวัย 19 ปีที่เป็นอนาคตของพอ
แม แมจะไมสามารถพูดคุยสื่อสารกันไดโดนตรง แตเราก็คอยใหกําลังใจทั้งตัวผูปุวยไดจากคําพูดมากมาย แค
คําวา “ไมเป็นอะไรนะ” “สูๆนะ” “เดียวก็หาย” และความหวังดี ความหวงใยทีเราแสดงออกมา วาอยากให
ผูปุวยหาย อยากใหนองไดกลับไปเป็น ลูกของพอแม ไดกลับไปเป็นนองของพ่ี ไดกลับไปเป็นเพ่ือนของใคร
หลายคน ไดกลับไปเรียนตอ ไดกลับไปใชชีวิตของตัวเอง ไดกลับไปเจอประสบการณแตางๆ ในชีวิตที่นองยังไม
เคยเจอ และความหวงใยและการเอาใจใสก็สงถึงนอง ในวันที่เราไมไดขึ้นเวรนั้นมีเพื่อนรวมงานเลาใหฟใงวานอง
ถามหาเราตลอดวาเราไปไหน ซึ่งสิ่งเล็กนอยๆ นี้ก็ทําใหเรามีกําลังใจในการทํางานตอไป ซึ่งตลอดระยะเวลาที่
ทีมพยาบาล แพทยแ และเจาหนาที่ทุกคน มีทั้งความเหนื่อยลา ความวุนวายจากกระบวนการมากมายที่เกิดขึ้น
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ระหวางการรักษา แตทุกอยางก็หายไปหลังจากที่เห็นอาการของนองคอยๆ ดีขึ้นในแตละวันที่คอยๆ ผานไป 
จนมาถึงวันที่อาการของนองดีขึ้น และในที่สุดวันนั้นก็มาถึง วันที่ผลเลือดของนองดีขึ้น และสามารถถอดทอ
ชวยหายใจออกไดในที่สุด ในวันนั้นหลังจากที่นองหายดีเราก็มีโอกาสไดรับหนาที่ดูแลนองอีกครั้ง ขณะที่เรา
เดินไปหาผูปุวยนั้น สิ่งแรกที่ผูปุวยไดพูดกับเราเมื่อเจอเราคือ “ผมขอกอดพ่ีหนอย” แลวก็รองไห และขอบคุณ
เราที่คอยดูแล คอยใหกําลังใจเขา ในวันที่หนักของชีวิตเขา ในขณะนั้นเราก็อดไมไดที่จะน้ําตาคลอ และไดแต
พูดวาดีแลวหายแลวนิ ไมเป็นอะไรแลว ซึ่งจากเหตุการณแนี้ก็ทําใหเรามีความสุขทุกครั้งที่นึกถึงมัน และ
เหตุการณแนี้ และอีกหลายเหตุการณแ ที่เกิดขึ้นระหวางการทํางานมา 4 ปี เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คอยเป็นกําลังใจ แม
งานจะหนักแคไหน แมปใญหาตางๆ จะเขามาทั้งจากการทํางาน จากครอบครัว จากเหตุการณแตางๆ ในชีวิต ที่
ทําใหคิดจะลาออกจากงานอยูบอยครั้ง ทุกครั้งที่นึกถึงก็มีกําลังใจขึ้น วาอยางนอยเราก็เป็นสวนหนึ่ง ในการ
รักษาคนๆนึงใหหาย รักษาคนๆนึงใหไดกลับบาน ไดกลับไปอยูกับครอบครัวที่รักใชชีวิตกับคนที่รัก และกลับไป
เป็นความสุขในชีวิตของใครอีกหลายๆ คน 

 หลังจากเหตุการณแนี้ทําใหหลายๆ คนมีมุมมองที่เปลี่ยนไปกับเครื่องดูดวิญญาณ ไมไดมีแคความคิดใน
แงลบวาผูปุวยจะตองแยเสมอไป วาผูปุวยจะตองตาย และกลาที่จะทํามากขึ้น กลาที่จะใชเครื่องมากขึ้น ไม
กลัวแมวามันจะยุงยากซับซอน และมีความหวังทุกครั้งวาผูปุวยจะหายดี สุดทายนี้อยากจะบอกนองวา ไมใชแค
นองที่ไดกําลังใจจากเรา แตเราก็ไดกําลังใจจากนองเชนกัน และตอนนี้ไมวาตอนนี้นองจะอยูที่ไหน ขอใหนอง
ใชชีวิตใหมีความสุข และเป็นความสุขของพอแม เพ่ือนๆ พ่ีนอง ตลอดไป 

 

อภิศักดิ์ แกวโพนยอ 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
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ชีวิตหัวหน้าปี 1-2-3 

ตึกอายุรกรรมชาย 
 กันยายน 2562 เป็นหรือไม่เป็นดี “หัวหน้า” 
  ฉัน:  บอยากเป็น เฮ็ดจั้งได ยาน 
  ฉันอีกคน :  เป็นโลดสบายกะดอ บตองขึ้นเวร มีเวลา ใหสามีกับลูกเด 
  ฉัน:  แมนบละเพ่ินคือวางานหลายแท ทั้งเอกสาร ทั้งปใญหานองพยาบาล นองเอด อิหยัง
หลายอยางเด และสําคัญเงินโอทีบมีเด 
  ฉันอีกคน:  บแมนดอกเห็นหัวหนาแตละคน มีตะเอ้ินกันประชุม งานตึกกะบเห็นเฮ็ดหยังดิละ 
นั่งแตอยูในหองกับคอม 1 ตัว สบายเชื่อดิ 
  ฉัน:  เอาติ ถาสบายแบบนั้นเป็นกะเป็น ไปสมัครกอนนะ 
 1 ตุลาคม 2562  เริ่มหัวหน้าปี 1 
  วันแรกตื่นเตนจังเจอนองพยาบาลที่เราคุนเคยและไมคุนเคย นองเอดที่เราไมคุนเคยเลย  แ ต
คุยไดทุกคน เพราะเราชอบคุย มีหัวหนาอช.เดิมเป็นพ่ีเลี้ยงสอนงาน ถายทอดเรื่องตางๆ งานคุณภาพที่ตองทํา
ตอ งานที่ตองทําตอ  มีเรื่องในหัววิ่งปรูดปราด มีอะไรที่อยากทํา อยากพัฒนา อยากตอยอดจากเดิม แลวก็ได
เริ่มทํา ตั้งใจทํางาน ทําความคุนเคยกับตึก บริบท คิดอะไรไดทํา “ ในใจก็คิดเราท าถูกแล้วม้ัย หน้าที่มี
อะไรบ้าง ต้องท าอะไรบ้าง แล้วที่ท าตอนนี้ถูกม้ัย” เพราะไมไดเรียนการเป็นหัวหนามาสอนจากปากหัวหนา
คนเกา กับศึกษาหนางานเจอปใญหาอะไรถามพ่ีหัวหนาที่คิดวาตอบเราไดเป็นที่ปรึกษาได ซึ่งก็มีพ่ีหัวหนาหอ
ผูปุวยหนักท่ีใจดีมีอะไรเอาใหหมดบอกหมดไมมีก๊ักเลย สบายใจจัง เริ่มมีความสนุก ในการเป็นหัวหนาแลว 

 1 ตุลาคม 2563 เริ่มหัวหน้าปี 2 

  เมื่อเขาปีท่ี 2 งานที่ตึกมีอะไรใหทําไมขาดสาย บริหารงาน บริหารคน บริหารความเสี่ยง งาน
คุณภาพ  

  ใจฉันคิด: เออหัวหนากะสบายดิละเนาะ คิดบผิดที่มาเป็นตั้วนิ สบาย ขึ้นแตเวรเชา เวร Sup 
ไผขายกะรับเบิดอยากไดเงิน สบายดี ราวแปฺบเดียว กะแลวๆ มีความสุขหลายเด 

  Covid 19 มาแลว ชีวิตหัวหนาเริ่มเปลี่ยนจาก บริหารแคตึกอายุรกรรมชาย ไดมารับผิดชอบ
ตึก Cohort ดวย ไดมาเป็น CM Sepsis ไดมาทํา ME (ใจฉันคิด: คือไปรับปากพ่ีเพ่ินหลายงานแท สิเฮ็ดไดยุบ
แคบริหารตึกอายุรกรรมชายก็ยังไมดีเลย ตายๆๆๆๆๆๆ หายใจเขาลึกๆๆ)  หลังจากนั้นดิฉันคิดวานี้ละคือชีวิต
ของหัวหนาจริงๆๆ จัดหาอัตรากําลังมาขึ้น Cohort ประสานพี่หัวหนาตึกตางๆใหความสนับสนุนดีมาก บริหาร
ของ อุปกรณแที่ใชใน Cohort ก็มีพ่ีใจดีชวยหาให เตรียมรับปริมาณผูปุวยที่เพ่ิมขึ้น มีพ่ีๆหัวหนาตางๆมาเป็น
แรงงานชวยเตรียมสถานที่ อุปกรณแ จนได Cohort wrad  5 ชั้น ในขณะเปิดตึกรอรับผูปุวย ฉันตองเป็น Call 
center รับประสานผูปุวยโควิด 19 กลับบานทั่วทุกขแสารทิศ ตลอด 24 ชม.ฉันไดนอนนอยมากมีคนโทรมา
ตลอด ไมพอฉันตองมารอรับผูปุวยเหลานั้นเพ่ือใหเคาได เขาตึกอยางปลอดภัยและไมแพรกระจายเชื้อ พรอม
กับปรับปรุงและวางระบบการรับผูปุวยใหงายขึ้น จนสนิทกับรปภ.โรงพยาบาลไปเลย 
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 ยังไมพอ กรกฎาคม 2565 เจาโควิด 19 ระบาดหนัก มี 

พ่ีใจดีคนเดิม : ปะ ไปชวยพี่เปิด รพ.สนาม  

ฉันคิดในใจ : ฉันไดออกจากรพ.แลว ดีใจจังเลยเป็นตะมวนแท 

พ่ีใจดีคนเดิม : แตงกระเปุาไปนําเดอ ตองไปอยูโรงแรมเลย  

ฉันในใจ : เอางานยุทางนี้ละ ตึกอายุรกรรมชายละ ตึก Cohort ละ ลูกละ สามีละ 
!!!!!!!(OMG) 

 ฉันก็ไดไปเปิดรพ.สนาม ไปชวยดูแลระบบ จัดทีม ดูแลผูปูวย ประสานงานกับรพ.ตางทั่งจังหวัด
อุดรธานี พ่ีๆนองๆ รพ.ตางๆที่มาปฏิบัติงานที่รพ.สนาม ไมวาจะเป็นพยาบาล นวก.สาธารณสุข เภสัชกร จพ.
เภสัชกร แมบาน คนขับรถ สสจ.ไดรูจักคนใหญคนโต คนมีน้ําใจ คนใจดี ไดเจอผูปุวยสารพัด ไดเจอเหตุการณแ
ชวยกันแกไข สถานการณแหนางาน ทั้งผูปุวยหนีกลับ ผูปุวยมาโดยไมไดนัดหมาย ผูปุวยใกลตาย ผูปุวยนารัก 
ชีวิตรัก ชีวิตครอบครัวของผูปุวยสารพัดรูปแบบ (ถามวาเหนื่อยมั้ย : เหนื่อยมากพ่ีอีกคนที่ไปดวยกันก็โทรม 
ขอบตาดํา หายใจบอิ่ม เพราะใส Mask ตลอด บอกเลยเหนื่อยกายมาก แตสนุกสนานกับการแกปใญหา กับการ
ทํางานรวมกันของทุกคน ฉันชอบจังเลยชีวิตหัวหนาที่รพ.สนาม) สนาม 1 ไมพอ ไปเปิด รพ.สนาม 2 และ 3 
ทีมนี้ดี(ขอบคุณพ่ีหัวหนากลุมเดิมที่ใหการสนับสนุนทุกรพ.สนามที่เปิด) ในงานมีเรื่องเศรา มีดรามา มีเสียใจ มี
รองไห มีหัวเราะ แตยอนกลับไปฉันก็จะไปเหมือนเดิม 

 ผานไป 3 เดือนโควิด 19 เริ่มซาเราเริ่มปิด รพ.สนามทั้ง 3 แหงฉันกลับมาโรงพยาบาลอันเป็นที่รัก 
กลับมาทํางานที่ตึกอายุรกรรมชาย เหมือนเดิมไดกลับมาดูแลนองๆที่ขาดความอบอุนจากหัวหนาไประยะหนึ่ง 
กลับมา มาทํางานเดิมเพ่ิมเติม โควิด 19 ซาแตเราตองสรางภูมิคุมกันประชาชนตอ ก็ไปสิคะ พ่ีหัวหนาทานหนึ่ง
ถาม “กลับมาจากสนามไปชวยฉีดวัคซีนไดมั้ย” ตอบในทันที “ ไดคะ พรอมมากคะ” หลังจากนั้นฉันก็ออกฉีด
วัคซีนกับพี่ๆหัวหนากลุมเดิม สัปดาหและ 2-3 วัน รวมวันหยุดสําคัญเพ่ือใหประชาชนไดฉีดวัคซีน  

 1 ตุลาคม 2564 เริ่มหัวหน้าปี 3 

  ฉันยังอยูที่ตึกอายุรกรรมชาย กับการฉีดวัคซีน กับการพัฒนาคุณภาพงานเหมือนเดิม ชีวิตเริ่ม
กลับมาเดินชาลง ไดกลับมาใชชีวิตหัวหนานั่งโต฿ะเหมือนที่คิดไว แตงานก็มีเรื่อยแตไมทําใหทอเลย กลับรูสึกวา
งานนอยไปมั้ย ไมสนุกเลย ไมเหมือนปีที่แลว มองยอนกลับไปทําใหเราไดรูวา ชีวิตของคนเป็นหัวหนา คือ 

- เป็นชนชั้นแรงงาน 
- เป็นชนชั้นบริการ 
- เป็นชนชั้นผูบริหาร 
- เป็นผูประสานงาน 
- เป็นลูกนอง 
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- เป็นลูกพ่ี 
- เป็นสัมปะปี้(แปลเป็นภาษาไทย คือเป็นทุกอยางใหทุกคน) 

ถาถามวาเป็นหัวหนาตองเรียนหลักสูตรการเป็นหัวหนามั้ย ถามีก็ดี ถาไมมีก็ดี เพราะที่ผานมาของฉัน
ประสบการณแการเป็นหัวหนาตั้งแต ปี1- ปี3 นั้นคือหลักสูตรการเป็นหัวหนา ที่ใหทั้ง ความรู ประสบการณแดาน
การบริการ การบริหาร การประสานงาน การทํางานเป็นทีม การขอความรวมมือ การนิเทศ การเป็นผูนํา การ
เป็นผูตาม และสิ่งสําคัญ คือการไดพัฒนาตนเองใหดีขึ้น 

  โปรดติดตามชีวิตหัวหนาของฉัน ปีที่ 4 เร็วๆๆนี้ นะคะ 

 

        นางจารุณี ดวงศรี 

       หัวหนาหอผูปุวยอายุรกรรมชาย 
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“การท างานก้าวข้ามเส้นแบ่ง” 
 

“ฮาโหล ICU เตียงวางมั้ยครับ” ปลายสายเป็นเสียงของศัลยแพทยแที่เราคุนเคย “วางคะคุณหมอ” 
“มีเคสถูกงูกัด ขาเนา กําลังจะใส Tube ยายลงนะครับ”  หลังจากนั้นเราก็ไมไดนั่งเลย!!! คุณยาย อายุ 66 ปี 
มาดวยถูกงูไมทราบชนิดกัดท่ีขาขางขวา เป็นรอยเข้ียวงูเล็กๆ 2 จุดบริเวณขอเทา คุณยายนอนสังเกตอาการอยู
ตึกอายุรกรรมหญิง เพียงชั่วขามคืน จากรอยกัดเล็กๆลุกลามเป็นเนื้อเนาตายไปทั้งขา เกิดภาวะติดเชื้อใน
กระแสโลหิต ความดันโลหิตต่ํา ตองใหยากระตุนความดันโลหิต เกิดภาวะหายใจลมเหลว ตองใชเครื่องชวย
หายใจ ผลตรวจเลือดมีภาวะไตวายเฉียบพลัน และเกร็ดเลือดต่ํา คุณหมอไดแจงอาการและแนวทางการรักษา
ผูปุวยแกญาติ มีความจําเป็นตองนําคุณยายเขาหองผาตัดดวน เพ่ือตัดเนื้อเนาตายบริเวณขาออก ซึ่งเป็นการ
กําจัดสาเหตุของการติดเชื้อในรางกาย คุณตาและลูกสาวไดบอกกับคุณหมอวา “ซอยยายแหนเดอคุณ
หมอๆๆ” คุณยายไดรับการตัดเนื้อตายบริเวณขาออกแลว แตภาวะแทรกซอนยังไมดีขึ้น ความดันโลหิตต่ํา ตอง
ปรับเพ่ิมยากระตุนความดันโลหิตขึ้นเรื่อยๆ มีภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ หายใจหอบ เลือดเป็นกรด ใหยาเป็น
จํานวนมากแลวผลเลือดก็ยังไมดีขึ้น ปใสสาวะไมออก คาการทํางานของไตแยลง คุณยายอาการทรุดลงเรื่อยๆ 
แตญาติยังมีความหวังในการรักษา ขอใหชวยคุณยายใหเต็มที่ คุณหมอจึงไดปรึกษาแพทยแเฉพาะทางดานอายุ
กรรมและแพทยแเฉพาะทางดานโรคไต อายุรแพทยแมาตรวจเยี่ยมอาการคุณยาย วินิจฉัยโรคเป็น 
Rhabdomyolitis เป็นภาวะที่เกิดการสลายตัวเองของเซลลแกลามเนื้อลายที่มีการเสียหาย ทําใหสารตางๆที่
เกิดจากการสลายของกลามเนื้อถูกปลอยเขาไปยังกระแสเลือด ทําใหเกิดการทํางานที่ผิดปกติของระบบตางๆ
โดยเฉพาะไต เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันคุณหมอไดใหการรักษาอยางเต็มที่ ปรับเครื่องชวยหายใจ ใหยานอน
หลับ ช็อคไฟฟูาหัวใจ ใหยาตางๆ ผานไป 3 วัน ยังไมมีปใสสาวะออกซักหยด คาการทํางานของไตแยลงมากๆ 
ผลเลือดยังเป็นกรด แพทยแเฉพาะทางดานโรคไต ตรวจเยี่ยมอาการของคุณยาย จึงพิจารณาทํา CRRT คือการ
ฟอกเลือดชนิดตอเนื่อง 24 ชม. ทุกๆวันคุณหมอแตละแผนกจะมาใหการรักษาคุณยายอยางตอเนื่อง เดินมาดู
วันละหลายๆรอบ เมื่อไดรับการรายงานก็รีบมาดูทันที และในที่สุดสิ่งที่พวกเรารอคอยก็ออกมา นั่นคือ 
ปใสสาวะ พวกเราดีใจมากๆ ดีใจเหมือนถูกหวยรางวัลที่ 1 เลย (ฮาๆๆๆ) คุณยายอาการดีขึ้นเรื่อยๆ สามารถ
เอายากระตุนความดันโลหิตออกได เอายานอนหลับออกได ปรับลดเครื่องชวยหายใจลงได ผลเลือดดีขึ้น 
ปใสสาวะออกดีขึ้น คาการทํางานของไตดีขึ้นทุกๆวัน แผลแดงดี คุณยายใสทอชวยหายใจเกิน 14 วัน คุณหมอ
ไดปรึกษาญาติในการพิจารณาเจาะคอ เพ่ืองายตอการดูแลและหยาเครื่องชวยหายใจ ญาติยินยอมใหเจาะคอ
ได คุณหมอจึงไดปรึกษาแพทยแเฉพาะทางหูคอจมูก ในการเจาะคอใหคุณยาย มีนักกายภาพบําบัดมาชวยเคาะ
ปอด และฝึกการเคลื่อนไหวกลามเนื้อและขอ เพ่ือปูองกันขอติดทุกวัน คุณยายนอนรักษาที่ ICU ศัลยกรรม 
เป็นเวลาเกือบ 1 เดือน คุณยายสามารถหายใจไดเอง โดยไมตองใชเครื่องชวยหายใจ รับประทานอาหารทาง
สายยาง แผลบริเวณขาขางขวาแดงดี ไมมีการติดเชื้อ ในเชาวันนั้น คุณหมอมาตรวจเยี่ยมอาการของคุณยาย 
คุณหมอไดบอกกับคุณยายและญาติๆวา “คุณยายอาการดีขึ้นมากแลวนะครับ  เดี๋ยวจะยายไปพักฟ้ืนที่ตึก
ธรรมดากอน นาจะอีกซัก 3-4 วัน คงจะไดกลับบานแลวครับ” ใบหนาของคุณยายและญาติๆเต็มไปดวย
รอยยิม้ เป็นรอยยิ้มที่เปี่ยมไปดวยความสุข  
 นึกยอนกลับไป ถาเป็นเมื่อกอน เคสแบบนี้คงไมนารอด หรือไมก็ตองสงตอไปโรงพยาบาลจังหวัด  
ตั้งแตวันนั้นจนถึงวันนี้ โรงพยาบาลของเราเติบโตขึ้นมาก มีแพทยแเฉพาะทางหลากหลายสาขา มีสหสาขา
วิชาชีพมากมาย ทําใหนึกถึงคําพูดของอาจารยแแพทยแทานนึงเคยบอกวา ....ให “ทํางานกาวขามเสนแบง”   แต
ละแผนกแตละสาขาวิชาชีพ ในการทํางานอาจมีกระทบกระทั่งกันบาง แตเราตางมีเปูาหมายเดียวกัน นั่นคือ 
คนไขหายกลับบานอยางปลอดภัย  รอยยิ้มของคุณยายในวันนั้น แทนคําขอบคุณของคุณยายที่ชวยใหคุณยาย
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มีชีวิตรอดไดอยูกับคุณตา และลูกหลานๆตอไป และรอยยิ้มรอยนั้นยังเป็นพลังและกําลังใจในการทํางานของ
พวกเราทุกๆคนอีกตอไปดวย 
 

        นางอิศราพร คําวัง  
                             หอผูปุวยหนักศัลยกรรม 
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คุณยาย Covid ผู้น่าสงสาร 

 “เดือนหนา เราตองไปชวยขึ้น wardcovid อีกนะลูก”   “ฮ฿ะ!! อะไรนะแม” คําอุทานที่ฉันไดพูด
ออกมา เพราะรูสึกเหนื่อยลาที่จะตองไปขึ้น wardcovid อีกครั้ง เพราะรูสึกเหมือนเพ่ิงจะลงมา  ตั้งแตมีโรค
Covidระบาด แตละหนวยงานจะตองสงพยาบาลขึ้นไปชวยขึ้นเวรที่ ward covid  

ฉันนับSeason นี้เป็นSeason ที่ 3 ที่จะตองไปชวย ward covid   seasonนี้ตางกับ season1-2 คือเป็น
ผูปุวยเด็กและผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว อาการหนักกวา 2 seasonที่ผานมา  ซึ่ง season1-2 เป็นคนไขทั่วไปที่
ชวยเหลือตนเองได  season 3 นี้ทางตึกไมมีใครอยากไปจนหัวหนาตองไดจับฉลากกัน แบงเป็นใหไปคนละ 15 
วัน (คอยยังชั่ว) กอนที่จะไดไปชวยwardcovid ครั้งนี้ฉันก็ไดปุวยเป็นโรคcovid เรียบรอย ในชวงลาปุวย 3 วัน
สุดทายกอนมาทํางานฉันรูสึกอยากทํางานมาก(ขยันจริงๆเรา555) และแลวการขึ้นเวรที่ wardcovid  season 
3 ก็มาถึง ความทาทายของคนไขมันไมธรรมดาตรงที่ การดูแลผูปุวยสูงอายุและเด็ก  ที่บางเคสนอนติดเตียง    
ชวยเหลือตนเองไมได แตละหองคนไขตองนอนเบียดกันไมต่ํากวาหองละ3-5คน ถามีญาติมาเฝูารวมแลว4-6
คนก็มี เห็นแลวก็อดนึกสงสารคนไขไมไดที่ตองนอนแออัดในหองแคบๆตั้งหลายวัน ในความรูสึกฉันมันไมตาง
จากปลากระปองตราสามแมครัวจริงๆ 

วันแรกของการทํางานโดยทั่วไปยังไมมีอะไรมาก  ในการเป็นพ่ีเวรวันแรก ฉันไดเห็นถึงความสามัคคี 
ความรวมแรงรวมใจกันในการทํางานของนองๆพยาบาลเหมือนกองทัพมด ถึงภาระงานจะหนักแตนองๆก็ไม
หวั่น     

ในวันตอมาฉันไดขึ้นเวรดึกที่ wardcovid ชั้น 4 กับนองพยาบาลที่มาจากตึกอญ.ชื่อนอง C (นาม
สมมุติ) เราสองคนตองดูแลคนไข 60 คน  มันทาทายความสามารถของเราจริงๆ ในใจฉันไดแตภาวนาวาขอให
คนไขอยูรอดปลอดภัยจนถึงเชาอยาไดมีใครเป็นอะไรกลางดึกเลย  ฉันรับบทบาทในการเป็น Inchart  การ
ทํางานของฉัน ฉันรูสึกโชคดีท่ีนองนารักมากๆเราชวยงานกันอยางขยันขันแข็ง เขากันไดเป็นปี่เป็นขลุย  ฉันกับ
นองไดเปลี่ยนชุดPPEเขาไปทําหัตการตางๆใหคนไข ภาระงานของเวรดึกที่เราตองทําคือ การเจาะLAB  แทงIV  
ใหยาATB  ลางแผล  เจาะDTX  เราสองคนชวยกันทํางานอยางขยันขันแข็งถึงแมภาระงานจะหนักแตใจฉันก็
ไมเคยยอทอ เราใชเวลาราวๆ2-3ชั่วโมงในการเขาทําหัตการตางไทุกอยางใหกับคนไข กับการใสชุดPPEในการ
ทํางานนั้นไมตองพูดถึง เพราะทั้งรอน มีเหงื่อที่ไหลทวมตัวและหายใจลําบาก แตฉันก็ถือซะวานี่คือการฝึก
ความอดทน ฝึกสติ ดูลมหายใจฝึกอานาปานสติไปในตัว หลังทํางานเสร็จแลวกอนที่จะออกไปถอดชุดPPEทิ้ง 
ตอนนั้นเวลาเกือบ8.00น.แลว สายตาฉันไดมองไปเห็นคนไขcovidคนหนึ่งเป็นคุณยายแกๆนอนอยูบนเตียง 
ชวยเหลือตนเองไมได หลังโกงคดงอ อยูในหองกับผูปุวยคนอ่ืนๆอีก4คนที่พอจะชวยตนเองไดบาง คนปุวย
เหลานั้นพอชวยเหลือตนเองไดและมีญาติมาดูแล แตคุณยายคนนี้ไมมีญาติมาดูแลเลย ในหองนั้นไมมีใครสนใจ
คุณยายเลย ทุกคนดูเหมือนจะรังเกียจคุณยายเพราะเห็นบอกวา “คุณยายมักจะใชทิชชูเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวตัวเอง
แลวก็ทิ้งลงพ้ืน” สภาพของคุณยายที่ฉันเห็นมันเป็นภาพที่นาเวทนายิ่งนัก คุณยายนอนเปียกเปรอะเปื้อนไป
ดวยปใสสาวะและอุจจาระเต็มตัวในชุดของคนไข ผาปูที่นอนเลอะเทอะไปหมด ถึงแมวาคุณยายจะใส
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pampurseก็ใชวาจะชวยอะไรได นี่หรือที่เขาเรียกวา นอนแชขี้แชเยี่ยว ในใจฉันคิด นาอนาถใจยิ่งนัก ฉันก็ไมรู
หรอกวา ในเวรที่ผานมามีใครไดเขามาดูแลคุณยายไหม แตฉันก็เขาใจวาภาระงานที่หนัก การดูแลคนไขอาจจะ
ไดรับการดูแลไดไมทั่วถึง  อันนี้ในฐานะที่ฉันเป็นผูปฏิบัติงานฉันเขาใจดีและฉันก็ไมโทษใคร ฉันไดแตรูสึกวาคุณ
ยายนาเวทนานาสงสารยิ่งนัก ในบทบาทการเป็นพยาบาล การดูแลHygine careคนไขนั้นเป็นเรื่องสําคัญ  

 ทําไมญาติถึงไดปลอยใหคุณยายที่ชวยเหลือตนเองไมไดมาโรงพยาบาลคนเดียวเชนนี้หนอ ในตอนนั้นฉันที่
กําลังจะถอดชุดPPEแลวเดินออกจากหองไป ฉันจึงตัดสินใจชวนนอง C (นามสมมุติ) มาดูแล bed bath  

คุณยายชวยกัน นองก็นารักอีกตามเคย ชวยกันอยางขมีขมัน ฉันเดินเขาไปหาคุณยาย คุณยายบอกวา “ชวย
ฉันหนอยนะคุณหมอ ชวยเปลี่ยนเสื้อผาใหฉันหนอย ถือวาทําบุญกับคนแกเถอะ ฉันไมไดเปลี่ยนเสื้อผาตั้งแต
เมื่อวานแลว” เฮอ!!ฉันไดฟใงแลวก็สะเทือนใจไปอีก ฉันกับนอง C (นามสมมุติ)จึงรีบ bed bath เปลี่ยนเสื้อผา
ใหคุณยายชวยกัน ขณะที่ทําฉันไมไดนึกรังเกียจอะไรคุณยายหรือคิดวามันเป็นหนาที่ที่ฉันตองทําหรอกนะ แต
ฉันคิดวา คุณยายก็เหมือนญาติของเราคนหนึ่งที่เราตองดูแล ซึ่งความเป็นจริงแลว คุณยายของฉันแทๆฉันยังไม
เคยทําอะไรแบบนี้ใหทานเลย นี่หรือที่เขาเรียกวา“การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์”  ตอนนี้ฉันเพ่ิง
ถึงบางออกับคําคํานี้ หลังจากที่bed bath เปลี่ยนเสื้อผาใหคุณยายเสร็จคุณยายยกมือขอบคุณเราทั้งสองเป็น
การยกใหญ ฉันไมไดหวังคําขอบคุณใดใด แตสิ่งที่ฉันไดนั้นมันเป็นความรูสึกอ่ิมอกอ่ิมใจ ความสุขใจจากการที่
เราไดชวยเหลือคนคนหนึ่งที่เขาชวยเหลือตนเองไมได ใหเขามีความสุขกายที่นาจะพอทุเลาความเจ็บปุ วยให
คุณยายไดสบายขึ้นนั่นเอง และการทํางานถาเราทํามันดวยความรัก มีความสามัคคีกัน ชวยเหลือกัน มีความ
เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันถึงแมวางานนั้นจะหนักเพียงไหนเราก็จะสามารถผานความหนักยากลําบากนั้นไปได
ดวยดี สุดทายนี้ฉันตองขอบคุณความทาทายจากward covid ที่ใหประสบการณแฉันมากมาย ขอบคุณนองๆ
ทีมงานพยาบาลที่เป็นเพื่อนรวมเวรที่นารัก  

 

นางสาวอัญชนา นิรโคตร  
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

ตึกพิเศษ 
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.....นึกถึงวันแรกที่เราตั้งใจ... 
 
 

ฉันเป็น....นักเทคนิคการแพทยแ กิจวัตรทุกวันก็คงจะคลายๆ กับเจาหนาที่หลายคนในโรงพยาบาล มา
ทํางาน อยูเวร กลับบาน ตื่นมาทํางาน อยูเวร วนอยูอยางนี้เกือบ 10 ปี การทํางานฉันสวนใหญคือการทํางาน
อยูในหองแล็บ บางครั้งโลกของฉันรวมถึงมุมมองตางๆ สวนใหญจะวนเวียนอยูในแล็บ จนบางครั้งก็รูสึกวาถึง
จุดอิ่มตัวเป็นแบบเดิมทุกวันๆ ความนาสนใจเริ่มลดลง การไดออกไปรวมกิจกรรมกับทีมโรงพยาบาลเมื่อตองไป 
Walk Rally 1 วัน1คืนที่ฝอยลมในวันนั้นเป็นอีก 1 จุดเปลี่ยนใน Mindset ของฉัน การออกนอกหองแล็บตอง
ไปเจอสหวิชาชีพและเพ่ือนๆ ในโรงพยาบาลเยอะๆ เป็นอะไรที่ตื่นเตนมาก  ฉันยังจําไดกิจกรรมแรกที่ตองทํา
คือใหเขียนวา เรามีหน้าที่อะไรมีส่วนช่วยโรงพยาบาลยังไงและเราอยากท าอะไร??? เป็นคําถามที่ไมยากแตก็
ไมงาย เพราะตอนนั้นไมรูจริงๆ วาอยากจะทําอะไร เพราะทุกวันก็วนเวียนกับงาน Routine ฉันพยายามนึกถึง
ที่ผานๆ มาหลายปี วาฉันทําอะไรไปบาง ใชเลย งานแล็บ สิ่งที่ฉันตองทําและใหสอดคลองกับ Vission 
โรงพยาบาล “เราจะเป็นที่พึงของโซนลุมน้ําปาว” ฉันคือนองแล็บ หนาที่ของฉันคือ ฉันตองตรวจแล็บให
ถูกตอง ทันเวลา ใหเลือดที่ปลอดภัย ผูรับบริการพึงพอใจ และสิ่งเหลานั้นฉันก็ไดพยายามและตั้งใจทําทุกวัน
อยูแลวทั้งในกับผูปุวย แพทยแ พยาบาล เจาหนาที่อ่ืนๆ ความรูสึก ณ ตอนนั้น เมื่อยอนคิดถึงประสบการณแ
ทํางานตางๆ ที่ผานมาแลวกอแอบยิ้ม เอานา มันกอไมไดแย ยังมีสิ่งดีๆ ใหนึกถึงอยู แลวอีกคําถามละ อยากท า
อะไรต่อไป??? ใชเลย...ตอไปนองแล็บอยางฉัน  ก็ตองกลายเป็นพ่ีแล็บ สิ่งที่เขียนตอบไปในวันนั้นคือ อยาก
พัฒนาแล็บใหดีขึ้นและสงตอสิ่งดีๆ ใหกับนองรุนตอๆ ไป  
 รุงขึ้นเมื่อกลับมาทํางาน มันเหมือนเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนแนวคิดตนเองไปเยอะ ทุกครั้งที่ทอแทหรือที่
มีอุปสรรคในการทํางาน ฉันยังคงมุงมั่นและตั้งใจที่จะทํางานใหดีขึ้นไปเรื่อยๆ ฉันคิดเสมอวามันคือการสราง
คุณคาใหกับตัวเองและสรางสิ่งดีๆ ใหกับคนอ่ืนๆ สงตอความสุขใหผูมารับบริการ ไมมีใครอยากปุวยอยากมา
โรงพยาบาลบอยๆ ถาเรา Happy ในการทํางาน พลังความสุขจะออกมารอบตัวเรา เรามีความสุข ผูมารับ
บริการกอจะไดรับพลังความสุข นั่นคือยารักษาใจที่ลักษณะงานแบบหนวยงานฉันสามารถชวยเพ่ิมไดอีกทาง
หนึ่ง 

หลังจากนั้นฉันไดรับโอกาสใหมาชวยงานสวนกลางของโรงพยาบาล ชวงเริ่มตนในความรูสึกคือยาก
มาก ความยากในที่นี้คือ การตองประสานกับทุกหนวย ทุกคน ทุกระดับใหได หลายครั้งมีอุปสรรคแตฉันจะนึก
ถึงวันนั้น วันที่ฉันเขียนตอบไปวาฉันอยากทําอะไร ทําใหฉันมีพลังใจที่จะทํางานตอ และอยากทํางานใหออกมา
ดีมีคุณคา เวลาทําใหฉันไดรับรูไดเห็นมุมมองรอบดานที่กวางขึ้น นองแล็บตัวเล็กๆ อยางฉันไดรวมมีสวนชวยใน
การพัฒนางานตางๆ ฉันมีความสุข ฉันรูสึกภูมิใจในตัวเอง สิ่งที่ฉันทํามันอาจจะยังไมดีที่สุด แตฉันจะตั้งใจทํา 
พยายามทําใหดี สงตอสิ่งดีๆใหกับนองๆแล็บ และทุกคนในโรงพยาบาล รวมถึงผูรับบริการโรงพยาบาลกุมภวา
ปีตอๆ ไป 
 
 
 

นางสาวพิมลพร ศรีอุดม  
นักเทคนิคการแพทยแชํานาญการ  

กลุมงานเทคนิคการแพทยแและพยาธิวิทยาคลินิก 
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แค่ลอง........... 

 ทุกๆครั้งท่ีเดินเขามาในหองท่ีทําคลินิกนภา ในทุกๆเชากอน 08.00 น.ของวันพุธ จะไดยินการสนทนา
กันระหวางพ่ีพยาบาลประจําคลินิกและคนไขพูดคุยกันอยางเป็นกันเองมากซึ่งบางก็มีเสียงหัวเราะ รูสึก
ประทับใจการทํางานพ่ีพยาบาลประจําคลินิกมาก  ดิฉัน นางสาวชไมพร บุญรวม เภสัชกรผูรับผิดชอบคลินิก
นภา ตองรีบมาคลินิกแตเชา เพ่ือ มาซักประวัติประเมินและหาความรวมมือการใชยา (Adherence) พรอมทั้ง
หาปใญหาการใชยาผูปุวย กอนเขาพบแพทยแ 

 ในวันพุธของเดือน.มิถุนายน. ไดพูดคุยกับคนไขรายหนึ่งโดยบทสนทนาดังนี้ 

เภสัชกร:  คนไขกินยาเป็นไงบาง มีปใญหาอะไรไหมคะ (ประวัติการกินยาคนไขยอนหลัง adherence ดี ) 
คนไข: ก็คิดวากินยาทุกวันนะครับ (ทําหนาเฉยๆ) 
เภสัชกร: ดูจากยาที่เหลือกลับมาคนไขนาจะลืมกินอยูนะคะ 
คนไข: อืม คิดวาไมลืมนะครับ  
เภสัชกร: ปกติยาที่จัดใหไปจะเผื่อจํานวนใหคนไขโดยที่จํานวนที่เหลือนั้น เราจะรูวาจะเหลือเทาไหร คนไขตอง
กินไปเทาไหร 
คนไข: อเอ ครับ เงียบไปพักหนึ่ง 
เภสัชกร: คนไขกินยาแลวมีปใญหาอะไรไหมคะ หรือมีปใญหาอยางอ่ืนคะ 
คนไข:คุณเภสัช ครับ พอดีผมลองกินสมุนไพรตัวหนึ่ง เคาบอกวามันฆาเชื้อไวรัสทุกชนิด และบํารุงรางกายดวย
ครับ ผมเลยอยากลองหยุดกินยาตานไวรัสแลวมากินสมุนไพรตัวนี้ครับ 
เภสัชกร: (รูสึกตกใจมากแตก็ตองใจเย็นๆไวอยาเพ่ิงวาหรือดุคนไขเดี๋ยวคนไขจะไมกลาพูดความจริง ) คนไข 
หยุดกินยาตานนานแคไหนแลวคะ 
คนไข: ประมาณ 1 สัปดาหแแลวครับ ก็รูสึกรางกายแข็งแรงดีนะครับ ไมมีปใญหาอะไรเลยครับ เขาบอกวา
สมุนไพรนี้มันดี บลาๆ......................................................................... .............. 
เภสัชกร: อืม เภสัชเขาใจแลวคะ(พรอมทําหนามึนๆ)  เดี๋ยวเภสัชจะอธิบายใหฟใงนะคะเรื่องยาตานไวรัสและ
สมุนไพรที่กิน วาผลที่กินหรือไมกินยาตานไวรัสเป็นยังไง บลาๆๆ.....................................  
พูดอยูนานมาก..........แลวคนไขเขาใจที่เภสัชอธิบายไหมคะ 
คนไข: เขาใจครับ ขอบคุณครับ แลวลุกขึ้นเดินจากไป 
เภสัชกร: พูดย้ําคนไขอีกครั้ง วาหามหยุดกินยาตานไวรัสนะคะแลวหยุดกินสมุนไพรนั้นดวยนะคะ  
 การใหคําปรึกษาในวันนั้นเราก็คิดวาาเราทําไดดี เพราะวาอธิบายไปเยอะมาก คนไขคงหยุดกิน
สมุนไพรแลวกินยาตานไวรัสตอ เราก็รูสึกดีใจที่ไดใหคําปรึกษาแกคนไขรายนั้น 1 เดือนตอมา พยาบาลบน 
ward โทรมาแจง case คนไขคลินิกนภา กับพ่ีพยาบาลประจําคลินิก และในวันคลินิก วันพุธตอมา 

พ่ีพยาบาล: นอง จํา case ที่บอกวาลองหยุดกินตานไวรัสแลวกินแตสมุนไพร ไดไหม ที่นองนั่งคุยอธิบายนานๆ 
เภสัชกร: อเอๆ จําไดคะทําไมหรอคะ ??? 
พ่ีพยาบาล: คนไข มา admit ดวย อาการ ไข ไอ หอบและแผลในปาก ริมฝีปากบวม 
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เภสัชกร: รูสึกตกใจมาก เพราะคิดมาตลอดวาคนไขคงไมหยุดกินยาตานไวรัส  
พ่ีพยาบาล: แกหยุดกินยาตานไวรัสแลวกินแตสมุนไพรประมาณ 1 เดือน เลยไดมานอนโรงพยาบาล ดวย 
pneumonia และ Candidiasis 
 

1 เดือนตอมา ในวันคลินิก ผูปุวยมาตามนัด 

เภสัชกร: ทักทายคนไขพรอมถามอาการเป็นไงบาง 
คนไข: ผมจะไมกินสมุนไพรอีกแลวครับ ผมเข็ดแลวครับ ไมเอาแลวครับ 
 

 จากเหตุการณแท่ีเกิดข้ึนทําใหเราใชกรณีเคสตัวอยางที่เกิดใหคนไขรายอ่ืนไดเห็นผลเสียของการหยุดกิน
ยาตานไวรัสเองและยังสะทอนใหเห็นปใญหาวา ในกลุมคนไขท่ีถึงแมจะกินยาประจํามานานหลายปี ใชวาไมเกิด
ปใญหาเลย คนไขกลุมนี้ยังคง อยากรู อยากลอง หรือบางคนก็กินตามความเคยชิน ไมอานฉลากกอนกินยา เลย
เกิดปใญหาการกินยาผิดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการกินยา หรือแมกระทั่งการหลงลืม การกินยา ลืมกินบาง
หรือกินซ้ําซอนบาง เป็นปใญหาที่พบมากในคนไขกลุมนี้ 

 ดังนั้นบทบาทหนาที่ของเภสัชกรประจําคลินิก ใหความรูเรื่องการกินยา ผลดี ผลเสียของการไมกินยา 
รวมกับการประเมิน adherence ผูปุวยกลุมนี้สม่ําเสมอ ตอเนื่อง เพ่ือรับฟใงปใญหาการกินยา ทบทวนการกิน
ยา พรอมหาแนวทางแกไชปใญหารวมกัน ทั้งคนไขและทีมสหสาขาวิชาชีพตอไปคะ 

          ภ.ญ.ชไมพร บุญรวม 
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12 ปีในโรงพยาบาลกุมภวาปี 

           “ฉันจะอยูที่นี้ 3 ปีครบที่เราขอมา ชั้นจะหาทุนไปเรียนตอและชั้นจะไปอยูโรงพยาบาลจังหวัด” เป็น
ความคิดท่ีชั้นคิดวางแผนไวในใจ  

 ชั้นมาอยูที่นี้ รพกุมภวาปี 2553 พ่ีหมอเด็กคนกอนยายไปพอดี กลับมาเป็นกุมารแพทยแคนเดียว เป็น
หัวหนาหนวยงานกุมารเวชกรรม  

 เราไมมีคลินิกเฉพาะทางเด็ก ตึกแผนกเด็กเล็กๆ ที่มีคนไขไมกี่คน เอะอะก็จะยุบตึกเด็ก ตึกหลังคลอด
ที่ไมมีอุปกรณแอะไรเลย เครื่อง phototherapy ที่สูติแพทยแประดิษฐแขึ้นมาใหเด็กอยูรวมกัน   ตู incubator 
เกาๆที่วางอยูขางฝาผนังตึก PP 2 เครื่อง กับยอดผูปุวยเด็ก neonatal jaundice ที่ยอด refer เป็นอันดับ 1  

ไมมีอะไรเฉพาะทางที่เป็นกุมารเวชกรรมเลย   

“ชั้นจะพัฒนาอะไรใหกับแผนกกุมารเวชกรรมดี พัฒนาศักยภาพ ดูแลคนไขไดดีขึ้นใหสมกับการมีกุมารแพทยแ 
นั่นเป็นปีแรกที่ชั้นตองจัดการกับมัน  ทํายังไงเคาจะเห็นความสําคัญของแผนกนี้ ทํายังไงเคาจะไปยุบตึกเด็ก
ของชั้น  ทํายังไงเราจะลดยอด refer นี้ได” 

ตามอัตรากําลังที่มีในตอนนั้น ชั้นคงเริ่มคลินิกเฉพาะทางกุมารเวชกรรมยังไมได ชั้นเริ่มจากตึกหลังคลอดที่ไมมี
อะไร 

“พ่ีจอยคะ เปิด sick newborn ใหอุมไดไม฿ มีนองพยาบาลคนไหน อยากไปเรียนวิกฤตเด็กทารกแรกเกิดให
หมอหนอย”  “ชวยหา incubator ใหอุมไดไม฿คะ” “อุมขอดูแนวทางการดูแล neonatal jaundice หนอยได
ไม฿คะ”  “ขอ เครื่องสองไฟที่ไดมาตรฐาน single photo กับ doubled photo ใหอุมไดไม฿คะ”ไดคะคุณหมอ 

แลวเราก็ได ยึดหองหัวหนาตึกมาเป็นหอง sick newborn เล็ก ๆ 4 ตูของเรามาเปลี่ยนจากตูขางฝามาเป็น
หองเป็นสัดสวน   ไดพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิดมา 2 คน เราพัฒนาการดูแลทารกแรกเกิด neonatal 
jaundice จนเราไมมี refer out    

ในตอนนั้นชั้นก็ยังคงเป็น GP ไมมีคลินิกพิเศษกุมารเวชกรรม ในตอนเชาชั้นจะไปออกตรวจรวมกับผูปุวยทั่วไป
ที่ชั้นไดมีโอกาสตรวจคนไขเด็กกอนแลวไมมีคนไขเด็กชั้นก็ตรวจคนไขทั่วไปตอไป คลินิกพิเศษเฉพาะทางชั้นไม
มีโอกาสที่จะไดคิด 

“พ่ีนุชคะมาเป็น  พยาบาลคลินิกเด็กใหอุมไดไม฿” พ่ีนุชเป็นพยาบาลที่ยายกลับมาที่รพากุมภวาปี และชั้นก็ได
พยาบาลแผนกเด็กเป็นของตัวเองมา 1 คน” “พ่ีนุชเราเอานองฟูามาเป็นนองเอดผูชวยพยาบาลของเรามะ” 
แลวชั้นก็ไดนองเอดประจําคลินิกกุมารเวชกรรมมาอีก 1 คน เราทํางานกัน จนในที่สุด ปี  63 เราก็ไดเปิด
คลินิกกุมารเวชกรรม โชคดีจริง ๆ ที่ชั้นไดพ่ีหนอย อีก  1 คนมารวมทีมกับเรา  ตอนนี้บานหลังนี้ก็โตขึ้นมาก
เชนกัน  
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เรามีคลินิกพิเศษขึ้นมามากมาย  คลินิกพัฒนาการเด็ก มันเป็นคลินิกที่คิดวาเราเป็นที่พ่ึงของโซนลุมน้ําปุาว  
เราดูแลเด็ก ๆ กลุมนี้ที่คนอาจจะมองขาม แตชั้นรูสึกผูกพันธแกับมัน  เด็ก ๆ หลายคนที่พัฒนาการชาเขา
โรงเรียนได  เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กDown syndrome ไมตองไปไกลเพ่ือที่จะกระตุนพัฒนาการ   พ่ี
นุชและนองแอนนักกิจกรรมบําบัดที่ชวยสรางคลินิกนี้ใหมันสมบูรณแขึ้น ไมมีนองแอนชั้นนาจะแยแนๆ  

คลินิกโรคอวน “พ่ีหนอยคะ ทําสมุดประจําตัว กับคลินิกโรคอวนกับอุมหนอยสิ” ไมนาเชื่อวาเราจะมีเด็กอวน
ในคลินิกนี้จะถึง 100 คนแลว  

คลินิกหอบหืด คลินิกนมแม คลินิกทารกแรกเกิด คลินิกโรคเลือด  ชั้นชวนทําอะไร พยาบาล 2 คนของชั้นก็ยิ้ม
แลวบอกวา “ไดคุณหมอ คุณหมออยากไดอะไรบอกพ่ี   พ่ียังไมคอยรูอะไร คุณหมอพาพ่ีทํา เรามาชวยกัน” 

ผานมา 12 ปี บานหลังเล็กหลังนี้ โตขึ้น เพ่ิมเป็น 6 ตู รับเด็กทารกได 12 เตียง ชั้นมีนองหมอเด็ก 
นองทาม นองภาที่มาชวยสรางบานหลังนี้ เราสามารถพ่ึงของโซนน้ําปุาวได บานของชั้น พ่ีแกวจะชวยสราง 
“NICU” ใหชั้น พ่ีกุ฿กจะชวยสราง “PICU”ใหชั้น พ่ีนุชพ่ีหนอย จะชวยสรางคลินิกกุมารเวชกรรมที่มันสมบูรณแ
ขึ้น 

ชั้นเคยนอยใจวาไมคอยจะมีใครเห็นคุณคา หรือความสําคัญของแผนกเด็กมากนัก แตพอยอนกลับมา 
เราจะเห็นคุณคาในสิ่งที่เราทําเสมอ แลวเราจะภูมิใจในงานทีเราทํา แลวบานของเราจะโตขึ้นเรื่อย ๆ 

“ขอบคุณ ดรีมทีมของชั้น แผนกกุมารเวชกรรม เราจะโตไปดวยกัน แลวเราจะเป็นที่พ่ึงของโซนน้ําปาว” 

 

พญ.นุชรี มะลิซอน 

กุมารแพทยแ 
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ขอบคุณโควิด ที่ท าให้ชีวิตเปลี่ยน 
 

เดือนมกราคม 2563 เริ่มมีการระบาดระลอกแรก สิ่งที่ ICตองเตรียมรับอันดับแรกคือความรูและ
ความเขาใจเกี่ยวกับการกอโรคโควิด การระบาด การติดตอ เพราะถาเราเขาใจเราถึงจะอธิบายใหคนอ่ืนรูได 
แตดวยวาเป็นโรคใหม ความรูจึงมีมาทุกวัน จริงบาง ไมจริงบาง  ตองมีสติกอน เพ่ือจะไดแยกแยะสิ่งที่ถูกตอง 
อานหนังสือ อานไฟลแเอกสาร มากกวาอานหนังสือสอบอีก   เดือนมีนาคม 2563  มีการระบาดเขามาใกลตัว
เรื่อยๆ อุปกรณแปูองกันที่ขาดแคลนและจํากัด ผูบริหารใหการบานมาวา เราจะหาชุดอะไรมาเป็นชุดปูองกัน
หากเราตองรับผูปุวยจริงๆ  ขอมูลที่หาไดจากทั้งตางประเทศและในประเทศ บางประเทศใชถุงดําถุงแดงมาทํา
เป็นชุด แตเรามาลงเอยที่ชุดกันฝน วันหยุดไปหาซื้อชุดกันฝน และมาท่ีตึกพิเศษชั้น 4  ที่เตรียมไววาอนาคตจะ
รับผูปุวยโควิด (แตตอนนั้นยังไมเปิดใชบริการ) มาซอมใสชุด ตั้งกลองถายวีดีโอ การใสและการถอดชุด สงให
ผูบริหารวา ณ ตอนนี้ นาจะใชชุดแบบนี้เหมาะสมที่สุดคะ ในใจก็ลุนๆวาทานจะเห็นวาอยางไร สุดทายแลว
ผูบริหารเห็นดวย และเผยแพรไปยังโรงพยาบาลอ่ืน  จากนั้นเราไดแจงงานพัสดุ เพ่ือหาซื้อชุดกันฝน ดวยความ
โชคดีที่เรามองเห็นชุดกันฝนกอนเพ่ือน เราจึงเป็นที่กักสินคาชุดกันฝนที่กวานซื้อมาทั้งอําเภอและในจังหวัด  
จากนั้น งานสําคัญคือการไดรับการตอตานจากหลายๆหนวยงาน ไมใชวาเจาหนาที่ไมอยากทํางาน แตดวย
ความเป็นโรคระบาด ทุกคนตางกลัว กลัวติดเชื้อ กลัวตาย สิ่งหนึ่งที่เราตองทําใหไดคือมีสติ และคิดเสมอวาเคา
แคไมเขาใจ เพราะถาเคาเขาใจ เคาจะไมกลัว เราจึงเดินหนาใหความรูโดยเริ่มที่งานดานหนากอน ใครวางก็มา 
ทีละคนสองคนก็มี วันเดียวสอนหลายรอบ บางวันสอนเรื่องเดียว 4 รอบ ไดรับการตอบสนองทั้งสีหนา ทาทาง 
และคําพูด (รูสึกของคุณตัวเองที่นิ่ง) บางคนมาฟใงสองรอบ สามรอบ จากนั้น เราก็สอนทั้งกลุม กลุมใหญบาง 
เล็กบาง สอนที่หนาหนวยงานบาง วันหยุดก็สอน ตอนเย็นก็สอน พรอมใหบริการ จนทุกคนเริ่มเขาใจ เรียนรู 
และเกิดมาตรการการปูองกันขึ้นในระดับโรงพยาบาล  ดวยความโชคดี การระบาดเริ่มลดลงในปลายปีโดยที่
โรงพยาบาลเราไมไดรับผลกระทบมากนัก จนเดือนเมษายน 2564 การระบาดระลอก 2 จากสมุทรสาคร ชวง
สงกรานตแที่ทุกคนตางมีแพลนไวแลววาจะตองไปเที่ยววันหยุดยาว แตเรามีกลุมภารกิจเล็กๆ กลุมหนึ่งที่มี
ความเห็นเดียวกันวา หลังสงกรานตแตองระบาดแนๆ เราจึงมีความเห็นเดียวกันวาเราจะไมไปเที่ยวสงกรานตแ 
(แมจะมีบางคนซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับเชียงใหมไวแลว) แตเราขอผูบริหาร Stand by เพ่ือรอตรวจ Swab ให
ประชาชนที่เดินทางกลับมาบาน ดวยความโชคดี ไมมีใครตรวจพบเชื้อ แตดวยเหตุที่คาดการณแไว มีการแพร
ระบาดจริงๆ กุมภวาปี เริ่มพบการระบาด ตนเดือนกรกฎาคม 2564 เคสแรกเป็นหญิงตั้งครรภแที่มาคลอด มี
ประวัติมาจากสมุทรสาคร ความตื่นตระหนกกลับมาอีกครั้ง เราตองเริ่มนับ 1 ใหม ในการใหความรูแบบ 
Advance กวาเดิม สอนการใสถอดชุดปูองกัน ไปหนางานเพ่ือชวยวางระบบ เราโชคดีที่นอกจากมีผูบริหารที่
สนับสนุนอุปกรณแปูองกันและเครื่องมือตางๆ เราโชคดีท่ีมีกลุมภารกิจและเพ่ือนรอบขางที่คอยชวยเหลือ เรายัง
โชคดี ที่มีประธาน IC ที่เป็นแหลงขอมูลวิชาการที่นาเชื่อถือ เป็นกําลังสําคัญที่เขาใจความเป็นโควิดตามอางอิง
ทางวิชาการ ทําใหการปูองกันโควิดและการวางระบบโควิด เป็นไปตามมาตรฐาน ไมใชเป็นตามความรูสึกของ
บางหนวยงานที่เกินความเป็นมาตรฐาน การประชุมถี่มากขึ้นเพ่ือพัฒนาตามแนวทางที่กรมการแพทยแและกรม
ควบคุมโรคเปลี่ยนแปลงและสงมาใหเกือบทุกวัน   โทรศัพทแเขาทั้งสายตรงและทางไลนแแทบจะตลอดเวลา ทั้ง
โทรศัพทแจากภายในโรงพยาบาล จากโรงพยาบาลอ่ืนๆ และจากประชาชนที่ไดเบอรแและโทรมาปรึกษา เรารับ
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โทรศัพทแทุกสาย  แมจะในและนอกเวลาราชการ โดยไมไดรูสึกรบกวนเวลาสวนตัว (ขอบคุณครอบครัวที่เขาใจ) 
เพราะเรารูวา ถาเคาไมเดือดรอนหรือกังวลใจ ก็ไมมีใครกลาโทรมารบกวนแมแตในเวลาตอนดึกๆ (ตีสอง ตี
สาม) การระบาดเริ่มมากข้ึนเรื่อยๆ  เรามีกลุม Call center ที่ชวยกันรับโทรศัพทแ ทั้งในและนอกเวลาราชการ
ทุกคนตางเป็น Call  center ที่เสียสละมากๆ...เดือนมิถุนายน เริ่มใหบริการวัคซีนจากการนําของงานควบคุม
โรค เราไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงานในการดําเนินการ   จนกระทั่งเดือนกรกฎาคม  ผลการตรวจโควิด
เราอานผลวา Detect (คา CT 39.8,41.1)โดยที่เราไมเคยมีอาการอะไรเลย  เรารองไห ไมไดเสียใจที่ติดเชื้อ 
แตเพราะเราเสียใจที่ทํางาน IC แทๆ แตกลับติดเชื้อ พรอมกับมีเสียงเขามา “สอนแตคนอ่ืนแตตัวเองติดเชื้อ
เอง” รองไหเกือบทุกวัน วาเราพลาดไดยังไง รูสึกขาดความมั่นใจในตัวเอง อยากลาออกจากความเป็น IC และ
ไมอยากกลับมาทํางานอีก ความรูสึก Burn out ที่ไมเคยมี กลับมีในสมองจนลน  แมกําลังใจจะมีมาไมขาดสาย 
แตความรูสึกนั้นก็ไมจางลงเลย  จนกระทั่งมีกลุมภารกิจเล็กๆ กลุมหนึ่ง ที่ไมเพียงแคใหกําลังใจทุกวัน แตยัง
เป็นกลุมภารกิจที่ไดกอตั้งโรงพยาบาลสนาม เราเรียกกลุมกอตั้งนี้วา “กลุมกักตัว”  การกอตั้งโรงพยาบาล
สนาม มีเปูาหมายเดียวคือ “ผูปุวยโควิดตองมีที่นอน” โดยตัดระบบความยุงยากตอการเขาถึงออกใหหมด กลุม
กักตัวและทีมงานจิตอาสา จากหลายๆหนวยงาน มาชวยกันกอตั้งโรงพยาบาลสนามใน 3 วัน ทั้งจัดหาของ หา
เงินสนับสนุน ติดตั้ง ทุกคนมีหนาที่ของตัวเอง ทุกคนมีความลําบากในการแกปใญหาเฉพาะหนา   จนกอตั้ง
โรงพยาบาลสนามและประสบความสําเร็จเหนือความคาดหมาย(เราเป็นเพียงสวนหนึ่งเล็กๆในการกอตั้งแตเรา
ก็ภูมิใจ)    โรงพยาบาลสนามที่เราหวังจะเป็นที่พ่ึงของคนอุดร แตกลับเป็นที่พ่ึงของคนไทยและตางชาติ ทั้งใน
และตางประเทศ ที่กลัวการเสียชีวิต เราทุกคนมีความสุขที่เห็นคนไขโควิดหายและปลอดภัย เราไดใหบริการ
หลายพันคน ทุกคนปลอดภัย จนมีเหตุใหตองปิดโรงพยาบาลสนามตอนสิ้นเดือนตุลาคม 2565 และคนไขเริ่ม
ลดลง เราตางกลับเขาโรงพยาบาลและเดินหนาทํางานโควิด ที่มีเหตุใหตองเตรียมรับกับสถานการณแที่
เปลี่ยนแปลงทุกวัน  
 1 พฤศจิกายน 2565 เรากลับมาทํางานพรอมกับความารูสึกที่เขมแข็ง เรายังได รับเสียงดานลบที่มี
อยางประปราย แตเราไมใหคา และเดินหนาทํางานตอไป ณ ตอนนี้เราเข็มแข็งมากๆ พรอมรับกับทุกปใญหา
และอุปสรรคไมวาจะมาทดสอบดวยรูแบบใด ขอบคุณทีมภารกิจกักตัว ขอบคุณเพ่ือนที่นารัก ขอบคุณประธาน
ที่เป็นแกนนําในดานการรักษาชวยแกปใญหาในทุกเรื่องราว  ขอบคุณความรวมแรงรวมใจและความรวมมือจาก
ทุกหนวยงาน ทั้งเจาหนาที่ดานหนา ดานใน เบื้องหลัง ที่ชวยหนุนทุกอยาง รวมถึงทีมงานรักษาศพที่เสียสละ
ชีวิตสวนตัว  ทุกคนไมไดทําเพ่ือ IC แตทุกคนทําเพ่ือรักษาผูปุวยโควิด ทุกคนทําเพ่ือใหผานวิกฤตนี้ไปใหได เชื่อ
วาเมื่อเหตุการณแมาสูภาวะปกติ ทุกเรื่องราวทุกเหตุการณแจะเป็นความทรงจําที่สําคัญและเป็นความภาคภูมิใจ 
ที่จะอยูกับเราทุกคนไปตลอดกาล 
5. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น :  เป็นบทเรียนที่สําคัญ ทําใหเกิดสติและความเขมแข็ง  
6. บทเรียนที่ได้รับ : วิกฤตโควิด เป็นวิกฤตของทุกคน การที่เราจะผานโควิดไปได ไมไดเกิดจากใครคนใดคน
หนึ่ง หรืองานใดงานหนึ่ง แตเกิดจากการรวมแรงรวมใจและรวมมือจากทุกคน ทุกหนวยงาน   ทั้งที่แสดง
ออกมาใหเห็น และท้ังที่อยูเบื้องหลัง ทุกคนตางมีความสําคัญเพียงแคความสําคัญแตกตางกันไปตามบริบทของ
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งาน  โรงพยาบาลกุมภวาปี ถือวาไดผานวิกฤตของโควิด และเรากําลังตองปรับตัวและอยูกับมันใหได ไปอีก
นาน  
 

นางภูริกา  สิงคลีประภา 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 

งานปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
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เรื่องเล่า คุณหมอฟัน...ในวันที่มีโควิด 
 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดเริ่มตนขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
โดยพบครั้งแรกในนครอูฮ่ัน เมืองหลวงของมณฑลหูเปุยแ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน   โดยสาเหตุที่เป็นไปไดมาก
ที่สุดในการติดตอสูคน คือการสัมผัสกับเนื้อสัตวแประเภทตางๆ ที่วางขายในตลาด และเนื่องจากเมืองอูฮ่ันเป็น
เมืองใหญที่มีประชาชนอยูหนาแนน จึงทําใหการระบาด แพรกระจายไปอยางรวดเร็ว มีผูปุวยหนักและ
ผูเสียชีวิตจํานวนมาก หลังจากพบการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุแ ใหมในเมืองอูฮ่ัน ประเทศจีนและองคแการ
อนามัยโลก ไดออกมาระบุวา ไวรัสชนิดดังกลาว คือ SARS-CoV-2 เรียกวา COVID-19 และพบการแพรเชื้อ
จากคนสูคน ผานละอองฝอยขนาดเล็ก (aerosol)  ตอมาไดพบผูปุวยยืนยันในหลายประเทศ   วันที่ 11 
มีนาคม 2563 องคแการอนามัยโลกประกาศโรค COVID-19 เป็นโรคระบาดใหญ (Coronavirus Pandemic) มี
จํานวนผูปุวยเพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากประเทศจีนเป็นจํานวนมากอยางรวดเร็ว เชน เกาหลีใต อิตาลี  อิหราน 
สเปน ฝรั่งเศส พบผูปุวยรายใหมทั่วโลกเพ่ิมขึ้นวันละประมาณ 3,000-4,000 ราย มีผูเสียชีวิต เพ่ิมขึ้นวันละ
ประมาณ 200-300 ราย อัตราการเสียชีวิตจากโรคประมาณรอยละ 3.5   การระบาดและเป็นพ้ืนที่ระบาด
ตอเนื่องหรือระลอกใหม ซึ่งพบวาการเกิดวิกฤติกลายพันธุแ ของเชื้อโควิด 19 เป็นสาเหตุของการแพรกระจายที่
รวดเร็วมากขึ้น     สําหรับประเทศไทย จากสถานการณแการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได
ระบาดไปทั่ว โลก กรมควบคุมโรค ไดเปิดศูนยแปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: 
EOC) ตั้งแต 4 มกราคม ๒๕๖๓ เพ่ือตอบโตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเริ่มคัดกรองหา
ผูติดเชื้อที่ชอง ทางเขาออกประเทศ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563 ประเทศไทยมีรายงาน 
ผูปุวยชาวไทยรายแรก อาชีพขับรถแท็กซี่ ซึ่งไมเคยมีประวัติเดินทางไปตางประเทศ แตมีประวัติขับรถแท็กซี่ 
ใหบริการกบัผูปุวยชาวจีน ในระยะตอมาจํานวนผูปุวยไดเพ่ิมขึ้นตอเนื่องอยางชา ๆ กระทรวงสาธารณสุขจึงได
ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID - 19เป็น โรคติดตอ
อันตราย ลําดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 เพ่ือประโยชนแในการเฝูาระวัง ปูองกัน และ
ควบคุมโรคติดตออันตราย ในระยะตอมาไดพบการแพรระบาดใหญ โดยเป็นการติดเชื้อเป็นกลุม  กอน 
(Cluster) รวมกลุมคนจํานวนมากและมีความแออัด จนทําใหยอดผูติดเชื้อของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอยาง
รวดเร็วตั้งแตกลางเดือนมีนาคม เป็นตนมา เป็นเหตุใหรัฐบาลตองยกระดับ การบริการจัดการสถานการณแการ
แพรระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยใหอยูในวงจํากัด ยังคงพบผูติดเชื้อจากการคนหาเชิงรุกใน
ชุมชนและผูปุวยที่เขามาตรวจใน สถานพยาบาล อยางตอเนื่องจึงขอความรวมมือประชาชนและผูดูแลสถาน
ประกอบการโดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ยังคงพบผูติดเชื้อ อยางตอเนื่องในการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันโรคอยาง
เครงครัดโดยเฉพาะการสวมใสหนากากอนามัย 3 ลางมือบอยๆ ลดการเดินทางที่ไมจําเป็น หลีกเลี่ยงสถานที่
เสี่ยงที่มีคนรวมกันอยูอยางแออัด สแกนไทยชนะ หรือใชหมอชนะ เฝูาระวังสังเกต อาการเป็นเวลา 14 วัน 
หลังและหากมีอาการไข ไอเจ็บคอ มีน้ํามูก หรือจมูกไมรับกลิ่น ลิ้นไม รับรสใหรีบพบแพทยแและเปิดเผยประวัติ
การเดินทางใหมากที่สุด เทาที่จะทําได ในสวนโรงพยาบาลกุมภวาปี ในชวงระบาดแรกการทําฟในโอกาสเสี่ยง
สูงในงานฟูุงกระจาย ก็ปิดบริการงานฟูุงกระจายแตดูแลตรวจ คนไขฉุกเฉิน ประมาณ 1เดือน  แตหลังจากนั้น
ก็ใหบริการในเคสเรงดวน ฉุกเฉิน เนื่องจากใหบริการลดลง แบงเจาหนาที่ไปหองยาชวยแพ็คยา และชวยเย็บ
แมสผาเพ่ือแจกผูรับบริการ ประชุมทบทวนความเสี่ยง พบวาเจาหนาที่ของโรงพยาบาลเริ่มปุวยป็นโรคโควิค-
19 เพ่ิมขึ้นเรื่องตองกักตัว 14 วัน โดยเฉพาะพยาบาล ทําให บุคลากรที่มีอยูไมเพียงพอ ในเดือนกุมภาพันธแ 
2564 ประเทศไทยไดวัคซีนปูองกันโควิก -19 กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหฉีดในประชาชนอายุ18-59 ปี 
จํานวน 2 เข็ม  การที่บุคลากรไมเพียงพอ และมีงานฉีกวัคซีนเขามาเพ่ิม ทําใหทีมดูแลผูปุวยของโรงพยาบาลมี
การประชุมเพ่ือระดมทุกหนวยมาชวยจุดฉีดวัคซีน เพราะมีมาตรฐานกําหนดในการฉีดวัคซีน มี 8จุด และงาน
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ทันตกรรมไดรับมอบหมายใหอยูจุดซักประวัติรวมกับงานกายภาพบําบัด งานจุดซักประวัตินี้ก็ตองมีการอัพเดท
ความรูตางๆเกี่ยวกับโควิด-19 แอนํามาใชคัดกรองวาผูรับบริการนั้นสามารถ ฉีดวัคซีนไดหรือไม  ทํางานจุดฉีด
วัคซีนจนกลุมเปูาหมายไดรับการฉีดครบ และชวงที่พยาบาลไมเพียงพอทันตแพทยแก็ไดขอความรวมมือใหไปฝึก
ฉีดวัคซีน ซึ่งตองไดไปทบทวนตําแหนงการฉีกวัคซีน  และในวันเกิด 9 ตุลาคม 2564 พยาบาลสามารถออก
ปฏิบัติงานที่จุดฉีดได 1 คน ตนเองก็เลยไดไปจุดฉีดวัคซีนใหประชาชนทั่วไป  รูสึกตื่นเตนมากฉีดไปก็ถาม
ผูรับบริการวาเจ็บมั้ยเคาบอกวาหมอมือเบา ก็รูสึกดีใจมีกําลังใจฉีดตอไปจนเสร็จ ไมคาดคิดวาจะทําไดเพราะ
เคยฉีดแตยาชาในปาก  และในชวงที่มีการตรวจหาเชื้อโควิด โดยวิธี RT-PCR ซึ่งตองตรวจโดยบุคลากรทาง
การแพทยแ ที่จุดอุนใจ บุคลากรไมเพียงพอ จพ.ทันตสาธารณสุขและนวก.ทันตสาธารณสุขก็ไดไปอยูตู ทําหนาที่ 
Swab รวมกับกลุมงานตางๆ และชวงที่มีการระบาดระลอกใหมเมื่อมีการคัดแยกผูปุวย ใหมีสวนที่ตองนอนรพ.
และกักตัวที่บาน  เกิดระบบ Call center/ HI (ดูแลผูปุวยโควิด-19ที่บาน) เดิมกลุมการพยาบาลเป็น
ผูรับผิดชอบ แตเมื่อบุคลากรมีการปุวยตองกักตัว 14 ทําใหบุคลากรไมเพียงพอ ตองมีการประชุมปรึกษาวาใคร
สามารถทําหนาที่นี้ไดบาง ทันตกรรม กายภาพบําบัด และแพทยแแผนไทย ก็ถูกเลือกใหมาทําหนาที่นี้เพ่ิมอีก 
ประชุมจัดเวรสลับกันมาขึ้นที่เวร Call center  และเวรคียแ HI/OSI  ขึ้นเวร Call center วันแรกก็เจอเคสที่
ตองใชความรูความสามารถในการประสานงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูรับบริการเนื่องจากระบบยังไมเขา
ที่ ผูปกครองโทรมาวาลูก 3 เดือนมีอาการไอมาก ไขสูง และมารอที่หนารพ.แลวจะทําอยางไร และเป็นคนไข
นอกเขต ไมมีใบสงตัวประเมินประสานหนวยงานจนผูรับบริการได Admit และรับการดูแลจากแพทยแ ทํา
สําเร็จก็รูสึกดีใจที่ไดชวย  บางที่โทรมา Call center  วาติดอยูในลิฟทแ ก็โทรแจงงานซอมบํารุงใหมาชวยดู
เหมือนมีอะไรทุกอยางจะโทรเขา Call center ตองแกปใญหาหนางานเป็นวันๆ  ในชวงการระบาดของโควิด ได
ไปทํางานในบทบาทตางๆที่เราไมเคยทํามาเลยใน 30 ปีที่ผานมาของการทํางาน ตอนแรกๆที่รับงานก็วิตก
กังวลวาจะทําไดดีมั้ย  ก็มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี ตองขอบคุณทีมงานทัน
ตกรรม กายภาพ แพทยแแผนไทย ที่ไดรวมมือกันทํางานในรูปอ่ืนนอกเหนือจากงานประจํา  อยากบอกวา เรา
เป็นทุกอยางใหเธอ ..(โควิด)..แมเธอจะไมไดเป็นอะไรกับฉันเลย.....ขอใหเธอหมดไปเสียที.. 
 
 

นางสายสุนียแ   นาคะวัจนะ 
ทันตแพทยแเชี่ยวชาญ  

กลุมงานทันตกรรม 
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“รวมพลังใจสู้ภัยโควิด” 

           ในชวง2ปีที่ผานมา โลกของเราประสบปใญหากับโรคระบาดที่รุนแรงและกวางขวางคือโรคไวรัสโควิด-
19 ซึ่งการระบาดนี้มีผลกระทบไปในหลายสวน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะดานการแพทยแ ซึ่งตอง
รับมือกับการแพรระบาดนี้ ทั้งในการตรวจคัดกรองโรค การสอบสวนโรค การรักษา และการปูองกันการ
แพรกระจายเชื้อ 

            การระบาดของโรคไวรัสโควิด19นี้ ทางโรงพยาบาลกุมภวาปีก็ไดรับผลกระทบไมนอยเชนกัน  ทําให
หนวยงานทันตกรรมเองก็ตองมีการปรับเปลี่ยนการทํางาน คือ ตองมีการงดหัตการที่ฟูุงกระจายไปกอน เพ่ือ
ลดการแพรกระจายเชื้อ แตยังคงใหบริการในรายฉุกเฉินเรงดวน ทําใหเราเริ่มมีเวลามากขึ้น จึงไดคิดหา
กิจกรรมทําเพ่ือสนับสนุนการรองรับการระบาดของโรค โดยในชวงแรกเราไดชวยกันเย็บแมสผา และทําเฟส
ชิลดแ เพ่ือแจกจายแกผูปุวยและญาติ รวมถึงเจาหนาที่ จนกระทั่งถึงชวงเวลาที่การระบาดทวีความรุ นแรงและ
มากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพแพทยแและพยาบาลตางก็มีงานลนมือในการรักษาผูปุวยติดเชื้อที่เพ่ิมขึ้น รวมถึง
เจาหนาที่เองที่ติดเชื้อ สงผลใหขาดอัตรากําลังเป็นอยางมาก หลายหนวยงานจึงจําเป็นตองออกมาชวยงานใน
จุดที่ตองการกําลังคนตามความสามารถในขอบขายวิชาชีพของแตละตําแหนง ซึ่งเจาหนาที่ทันตกรรมเองก็ได
ออกมาชวยงานอ่ืนที่สามารถทําไดในขอบขายวิชาชีพตนเองเชนกัน โดยไดรับโอกาสจากผูบริหารในการรวม
ปฏิบัติงาน ไดแก การตรวจSwabหาเชื้อโควิดในผูปุวยและกลุมเสี่ยง , การชวยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม 
เป็นตน จนกระท่ังเริ่มมีวัคซีนปูองกันโรคโควิด19 เขามา เราก็มีบทบาทในสวนนี้ โดยไดทําในจุดซักประวัติและ
บันทึกขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งเราไดชวยจัดเตรียมวัคซีน รวมถึงการฉีดวัคซีนใหแกประชาชนในทุก
กลุมเปูาหมาย โดยไดรับการชวยเหลือจากพ่ีๆพยาบาลที่ไดแนะนําวิธีและเทคนิคในการปฏิบัติงาน ทําใหเรา
สามารถทํางานไดอยางมั่นใจ ซึ่งเหลานี้ถือวาเป็นการเปิดโลกการทํางานในวิชาชีพและสรางความภาคภูมิใจใน
ชีวิตการทํางานของตนเอง วาเราถึงจะเป็นฟในเฟืองเล็กๆตัวหนึ่ง แตก็ถือวามีสวนสําคัญในการสูกับไวรัสตัวราย
นี้ได เพียงแตกาวออกมา และพรอมที่จะเรียนรูและฝุาฝในไปกับทุกคน 

             ในวิกฤติโรคระบาดไวรัสโควิด19นี้ เราจะเห็นไดวาหนวยงานสาธารณสุขสามารถบริหารจัดการกับ
โรคนี้ไดเป็นอยางดี จากการรวมแรงรวมใจ ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกภาคสวน จนกระทั่งเราจะไดพบวาสิ่ง
หนึ่งที่ประชาชนเล็งเห็นความเสียสละของเจาหนาที่ คือ การจัดตั้งโรงทานมากมาย หรือการบริจาคสิ่งของ
ตางๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ นอกจากนี้ยังพบวาเจาหนาที่หลายคนมีโอกาสไดแสดง
ศักยภาพของตนเองนอกเหนือจากงานประจําไดเป็นอยางดี เพ่ือรับมือกับการแพรกระจายของโรค การปูองกัน
การติดตอ และลดความรุนแรงของโรคลง ทั้งนี้เพ่ือใหโรคนี้ปรับเปลี่ยนเป็นเพียงโรคประจําถ่ินในอนาคต 

                    
ทพญ.ดารา  ฤทธิ์งามตําแหนง  
ทันตแพทยแชํานาญการพิเศษ    

กลุมงานทันตกรรม 
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ห้องทันตกรรม พศ. 2543-2565 

ความเจ็บปวดที่พวกเขาไดรับและความทุกขแทรมานจากการเคี้ยวอาหารลําบากเป็นสิ่งที่ขาพเจาไดพบ
เจออยูทุกวัน.  การที่ขาพเจาสามารถรักษาอาการเจ็บปวดเหลานั้นไดและทําใหผูปุวยสามารถกลับมาเคี้ยว
อาหารไดเป็นปกติอีกครั้งเป็นสิ่งที่ขาพเจาภูมิใจ ถึงแมบางวันผูปุวยเยอะอาจจะเหนื่อยลาบางแตขาพเจาก็
ยังคงปฏิบัติหนาที่ใหการรักษาผูปุวยจนถึงปใจจุบันซึ่งผานมาเป็นระยะเวลา 22 ปี 

สมัยที่ขาพเจาเขามาทํางานใหม  ไดมาปฏิบัติหนาที่อยูที่หองทันตกรรมในตําแหนง ทันตแพทยแ มี
หนาที่หลักคือ ใหการรักษาผูปุวยที่มีปใญหาสุขภาพในชองปาก วันแรกที่เขามาในหองทันตกรรมขาพเจาจําได
วาตื่นเตนมากที่ไดมีโอกาสไดเจอเพ่ือรวมงาน สมาชิกในหองทันตกรรม มี ทันตแพทยแ  3 ทาน , เจาพนักงาน
ทันตสาธารณสุข 2 ทาน ,ผูชวยทันตแพทยแ 2 ทาน. ทุกคนใจดี เพราะขาพเจาสังเกตเห็นทุกคนยิ้มใหอยางเป็น
มิตร และมองมาที่ขาพเจาดวยสายตาที่ออนโยน ทําใหขาพเจาสัมผัสไดถึงความอบอุนและเป็นกันเอง จากวัน
นั้นถึงวันนี้ ขาพเจาทํางานเป็นเวลา 22 ปี ขาพเจารูสึกวาตัวเองโชคดีเหลือเกินที่ไดมาทํางานที่นี่ เพราะ
ขาพเจามีความสุขมากที่ไดเป็นสวนหนึ่งในหนวยงานที่ไดใหการรักษาแกผูปุวย  

ในสวนของเพ่ือนรวมงาน ในเวลาที่ขาพเจามีความทุกขแหรือมีเรื่องทุกขแรอนใจไมวาจะเป็นเรื่องสวนตัว
หรือเรื่องงานขาพเจาก็ไมเคยเดียวดาย เพ่ือนรวมงานในหองตางคอยใหกําลังใจ ใหความชวยเหลือรวมถึงให
คําปรึกษาใหคําแนะนําดีๆอยูเสมอ ทําใหขาพเจารูสึกอบอุนใจคลายกับวาเพ่ือนรวมงานเปรียบเสมือนญาติหรือ
คนในครอบครัวเดียวกันที่มีหัวใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  หัวใจที่วานี้ก็คือ หัวใจที่เต็มเปี่ยมไปดวยการบริการที่
ดี 

  

ทพญ.กันทิมา  ชัยปริญญา 
ทันตแพทยแชํานาญการ 
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เรื่องเล่าของคุณหมอฟัน 

 ในการทํางานที่โรงพยาบาลกุมภวาปีขาพเจาไดพบผูปุวยที่มีขอจํากัดในการรักษาหลากหลายรูปแบบ 
แตครั้งหนึ่งขาพเจาไดมีประสบการณแทําการรักษาผูปุวยมะเร็งชองปากที่ไดรับการรักษาดวยการผาตัดและรับ
รังสีรักษา โดยภายหลังการรักษามะเร็งทําใหผูปุวยมีแผลเป็นมุมแกมขางซาย ทําใหผูปุวยอาปากไดจํากัดเพียง
ประมาณ 2 ซม. อีกท้ังผูปุวยไมเหลือฟในในชองปากทําใหมีปใญหาในการใชชีวิตประจําวัน ทั้งบุคลิกภาพในการ
ทํางาน การเขาสังคม หรือการบดเคี้ยวอาหาร ผูปุวยจึงมาขอทําฟในปลอมที่โรงพยาบาลกุมภวาปี เนื่องจากผุ
ปุวยแจงวาทางโรงพยาบาลศรีธาตุไมสามารถทําฟในปลอมใหไดจากขอจํากัดดังกลาว ทันตแพทยแที่พบผูปุวยคน
แรกจึงเริ่มการทําฟในปลอมใหผูปุวย เมื่อถึงขั้นตอนการวัดความสูงฟในปลอมในชองปากก็เกิดปใญหาจากการที่ผุ
ปุวยอาปากไดนอย ทําใหไมสามารถกําหนดความสูงฟในปลอมได ทันตแพทยแทานแรกจึงไดสงต อเคสผูปุวยมา
ใหขาพเจาทําการรักษาตอ ขาพเจาไดแจงขอจํากัดในการทําฟในปลอมของผูปุวยและความเปูนไปไดในการ
รักษา ผูปุวยเขาใจและตองการทําการรักษาตอกับขาพเจา สุดทายขาพเจาก็สามารถทําฟในปลอมที่มีทั้งความ
สวยงามและสามารถใชบดเคี้ยวอาหารแกผูปุวยได ในวันที่ ไดเห็นฟในปลอมครั้งแรก ผูปุวยยิ้มออกมาอยางมี
ความสุข ขอบคุณขาพเจาหลายครั้ง แมวาการรักษาครั้งนี้จะมีอุปสรรคหลายอยาง แตผูปุวยก็ยังสูมาตลอด ทํา
ใหขาพเจาก็รูสึกไดวาตองพยายามอยางเต็มที่เพ่ือใหผูปุวยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง และทําใหขาพเจา
รูสึกภาคภูมิใจที่สามารถชวยผูปุวยกลับมามีรอยยิ้มที่สมบูรณแไดอีกครั้งหนึ่ง 

 

ทพญ. ภัทรลภา  หลอสุวรรณศิริ 
ทันตแพทยแชํานาญการ  

ฝุายทันตกรรม โรงพยาบาลกุมภวาปี 
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โชคดี...ที่มาอยู่กุมภวาปี 

  ระยะเวลาเกือบ 1 ปีภายหลังจากการสําเร็จการศึกษา ผมไดมารับราชการ ณ โรงพยาบาลกุมภวาปี
แหงนี้ซึ่งเรียกไดวาเป็นโรงพยาบาลแหงความหวังของประชาชนแถบลุมน้ําปาว แมวาผมจะทํางานที่นี่ไดไมนาน
นัก แตมันก็มีเรื่องราวตางๆเกิดขึ้นมากมายราวกับวาอยูมาหลายสิบปีเลยทีเดียว และสิ่งที่ผมจะเลาตอไปนี้เป็น
สิ่งเล็กๆทีเ่กิดข้ึนแตมันเป็นเรื่องท่ีผมประทับใจมากมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ 

 กอนอ่ืนขอเลาประวัติของตัวเองโดยสังเขปดังนี้...พ.ศ.2558 ผมไดสําเร็จการศึกษาจากคณะทันต
แพทยศาสตรแ มหาวิทยาลัยขอนแกน และไดรับการบรรจุเพ่ือเขารับราชการ ณ โรงพยาบาลศรีธาตุ จังหวัด
อุดรธานีเป็นระยะเวลา 3 ปี หลังจากนั้นผมไดลาศึกษาตอในหลักสูตรทันตกรรมจัดฟใน และมารับราชการตอที่
โรงพยาบาลกุมภวาปีในตําแหนงทันตแพทยแเฉพาะทาง ดวยความที่แผนกทันตกรรมแหงนี้ไมเคยใหบริการใน
ดานทันตกรรมจัดฟในมากอน ผมจึงตองเป็นผูวางระบบใหมทุกอยางทั้งเรื่องการจัดหาและการเก็บวัสดุทาง  
ทันตกรรมจัดฟใน ระบบการตรวจและการเขาคิวผูปุวยจัดฟใน รวมไปถึงการสอนวิธีการชวยขางเกาอ้ีใหกับ
ผูชวยทันตแพทยแทั้ง 13 คนอีกดวย ผมคิดวาการสอนเป็นงานที่ยากสําหรับผมมากๆ เพราะไมแนใจวาจะ
สื่อสารอยางไรใหผูชวยทุกคนเขาใจและสามารถปฏิบัติงานจริงไดอยางราบรื่น ทําใหผมนึกถึงวลีที่บอกวา 
“They are what you teach” หมายความวา พวกเขาจะเกงไดก็เพราะวาผมตองสอนดี ตรงกันขามหากพวก
เขาทํางานไมไดเลยแสดงวาผมสอนพวกเขาไมดีแน 

 หลังจากที่ผมไดเริ่มสอนผูชวยทุกคนทําใหผมรูสึกประทับใจเป็นอยางมากเพราะทุกคนมีความตั้งใจที่
จะเรียนรูแมวาจะเป็นงานที่ใหมและยากก็ตาม บางคนถึงกับเอาสมุดมาจดชื่อเครื่องมือ สวนอีกคนก็วาดรูป
เครื่องมือใสกระดาษแตผมไมแนใจวาตอนนี้กระดาษนั้นยังอยูหรือไมครับ เมื่อถึงเวลาที่ผูชวยตองมาชวยขาง
เกาอ้ีก็พบวาทําไดบาง ไมไดบาง ซึ่งผมก็เขาใจดีวาการฝึกฝนเรียนรูมันตองใชเวลา และมันก็เป็นจริงครับ ผูชวย
บางสวนที่ชวยผมบอยๆ ตอนนี้เขาชวยงานจัดฟในเกงมากๆแลวครับ สามารถไปรับงานเสริมที่คลินิกเอกชนได
เลย  

 วากันวาอายุไมใชอุปสรรคในการเรียนรู ผมเห็นดวยมากๆเลยครับ เพราะมีผู ชวยคนหนึ่งที่อายุมาก
ที่สุด วันหนึ่งเขามาชวยขางเกาอ้ีงานจัดฟในกับผมซึ่งวันนั้นเขาก็หลงลืมบาง ไมสิ...ลืมเกือบทุกอยางแทบจะวา
ได ผูชวยคนนั้นไดบอกกับผมวาคราวหนาไมพลาดแนนอน ผมก็ยิ้มและคิดในใจวา “แลวผมจะรอดูครับ” สอง
วันถัดมาผูชวยคนนั้นกลับมาชวยอีกครั้ง และผมรูสึกประหลาดใจเป็นอยางมากเพราะฝีมือการชวยขางเกาอ้ี
เปลี่ยนจากหนามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวทําใหการรักษาผูปุวยจัดฟในในวันนั้นเป็นไปอยางราบรื่นและรวดเร็ว 
ผมจึงไดถามผูชวยคนนั้นวา “ไปทําอะไรมา ทําไมวันนี้ชวยดีมากๆ” ผูชวยคนนั้นยิ้มแลวตอบอยางภาคภูมิใจวา 
“พ่ีนั่งทองมาอยางดีเลยคะคุณหมอ อยากจะแกตัวจากวันกอนคะ” หลังจากที่ผมฟใงประโยคนั้นมันทําใหรูสึก
ประทับใจในความตั้งใจของผูชวยคนนี้มากๆเลยครับ ซึ่งความเป็นจริงแลวผมรูสึกประทับใจในตัวผูชวยทันต
แพทยแโรงพยาบาลกุมภวาปีทุกคน เพราะพวกเขาเหลานั้นมีความเกง ความตั้งใจและความเสียสละในการ
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ทํางานทุกคนและมันทําใหผมมีกําลังใจในการทํางานในทุกๆวันครับ ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ผมตระหนักอยู
เสมอวา “ผมโชคดีมากๆที่ไดมาทํางาน ณ แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลกุมภวาปี”  

 

นายเตชนแศิษฐแ ธนสรรวนิช 
ทันตแพทยแชํานาญการ 
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เรื่องเล่าจาก “ห้องฟัน” 

 การไดมาทํางานเป็นทันตแพทยแใชทุน ถือวาเป็นประสบการณแที่มีคาของตัวฉัน ชีวิตการทํางานที่มีทั้งดี 
ราย สุข และก็ทุก อีกทั้งมีเรื่องใหเรียนรูและปรับตัวหลายๆ อยาง การเขียนเรื่องเลาครั้งนี้จึงของแบงปใน
ประสบการณแนั้นคะ 
 การเป็นทันตแพทยแที่ดี ตามสิ่งที่ไดเรียนรูและเคยถูกสอนมากจากในรั้วมหาวิทยาลัยวา ตองเป็นทันต
แพทยแที่มีใจคิดถึงคนไข การทําคนไขตองคํานีงถืงความปลอดภัยของคนไขมาเป็นอันดับแรก การรักษา การให
ทางเลือกในการรักษา และการวางแผนการรักษาตองมีรากฐานมาจากความหวังดีตอคนไข สวนตัวดิฉันก็เคยมี
ประสบการณแที่ไดตัดสินใจในเรื่องทางเลือกในการรักษาที่ตัดสินใจไดยากนี้ครั้งหนึ่งคะ คนไขเป็นเด็กอายุ 9 
ขวบที่มารับการรักษาที่หองฟใน โรงพยาบาลกุมภวาปี ดวยอาการปวดฟในกรามลางทั้งสองขางซายขวา ในชอง
ปากพบวาฟในทั้งสองซ่ีนั้นมีรอยผุขนาดใหญ ซึ่งทางเลือกในการรักษาในกรณีนี้ เมื่อพิจารณาจากอุปกรณแที่เรามี
ใชในโรงพยาบาลก็จะมีทางเลือก 2 ทางคือ การรักษารากฟใน ซึ่งเป็นทางเลือกที่มีคาใชจายสูง อีกทั้งตัวคนไข
เองยังเป็นเด็กทําใหหลังรักษารากฟในไมสามารถบูรณะจนถึงครอบฟในใหเสร็จสมบูรณแได เกิดความเสี่ยงที่แมจะ
รักษารากฟในเสร็จแลว ฟในก็สามารถแตกหรือเกิดรอยโรคฟในผุเพ่ิมอีกได และอีกทางเลือกนึงก็คือการถอนฟใน 
และใหคนไขรอใสฟในปลอมในอนาคต แตเมื่อดิฉันมาคิดถึงประโยชนแของคนไขทางเลือกที่สามารถเลือกจะ
รักษากอนอีกทางเลือกนึงก็คือ การใชวัสดุอุดฟในที่ไมมีใชในโรงพยาบาลมาลองรักษาเป็นขึ้นตอนแรกกอน ถา
ไมประสบความสําเร็จก็คอยรักษารากฟในก็ได ในกรณีนี้ดิฉันจึงตัดสินใจที่จะใชวัสดุอุดฟในตัวนั้น ซึ่ง
ผลการรักษาคือประสบความสําเร็จ 1 ซี่ และตองถอนฟในอีก 1 ซี่ แตโดยรวมการที่ไดใชทั้งแรงกาย แรงใจใน
การรักษา รวมทั้งการไดรูสึกวาไดเสียผลประโยชนแสวนตน เพ่ือแลกกับรอยยิ้มเล็กๆ ของเด็กนอยที่เป็นคนไข
คนนั้น ดิฉันรูสึกวาเป็นการกระทําที่คุมคามากๆ และรูสึกวาอยางนอยเราก็ไดทําตามคําปฏิญาณของตนเองที่
ไดพูดไวตั้งแตตอนที่รับเสื้อกาวนแแลว 
 การที่ไดมาทํางานใชทุนในโรงพยาบาลขนาดทั่วไปที่มีจํานวนทันตแพทยแหลายคนเป็นเวลามามากกวา 
4 ปี ดิฉันมีทั้งทันตแพทยแรุนพ่ีที่ทํางานมานาน มีประสบการณแการทํางานสูง ทันตแพทยแรุนพ่ีที่เป็นทันตแพทยแ
เฉพาะทางในหลายๆ สาขา ซึ่งทันตแพทยแทุกทาน ณ ที่นี้ ยังยินดีที่จะใหความปรึกษา ใหกําลังใจ ใหคําแนะนํา
ในการทํางานของนองใหมในวันนั้น และไมเฉพาะในเรื่องของการทํางานเทานั้น รวมถึงเรื่องของการใชชีวิต 
การวางตัว ซึ่งไดสรางความประทับใจเป็นอยางมาก และไดทําใหนองใหมคนนั้น ไดกลายมาเป็นทันตแพทยแที่มี
ประสบการณแมากขึ้น สามารถเป็นพ่ีใหนองใหมรุนตอไป และกลายมาเป็นทันตแพทยแที่ดีขึ้นในวันนี้ 
ขอขอบคุณทันตแพทยแทุกทานที่ดิฉันไดพบ ไดเจอ ไดพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณแ และขอขอบคุณคนไขทุก
คนที่ไดผานเขามาเป็นอาจารยแในชีวิตนี้มากๆ คะ 

ทพญ. กุสุมา ศรีสุข 
ทันตแพทยแชํานาญการ 
 โรงพยาบาลกุมภวาปี 
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ประสบการณ์การท างานของทันตแพทย์คนหนึ่ง 

               ยอนไปเมื่อประมาณ 3 ปีกอน ดิฉันเป็นทันตแพทยแจบใหม ที่ไดรับบรรจุใหมาอยูที่จังหวัดบานเกิด
ของตนเอง นั่นคือจังหวัดอุดรธานีแหงนี้ และไดรับการจัดสรรใหมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลกุมภวาปี ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลระดับทั่วไป ซึ่งใหบริการคนไขเป็นจํานวนมาก ดวยความที่เป็นทันตแพทยแจบใหมทําใหตองเริ่ม
จากการเรียนรูงานใหมทั้งหมด ไมวาจะเป็นการใหการรักษาคนไข หรืองานหนาที่อ่ืนๆ ในฝุายทันตกรรมตามที่
ไดรับมอบหมาย 

              ในสวนของการรักษาคนไขนั้น ดิฉันรูสึกวาตนเองเป็นคนที่โชคดี เพราะถึงแมวาดิฉันจะไมไดเป็นคน
เกง อีกทั้งประสบการณแการทําคนไขก็มีนอย แตดิฉันก็ไดรับคําแนะนําและความชวยเหลือจากพ่ีๆ ทันตแพทยแ 
ในฝุายเป็นอยางดี พ่ีๆ คอยแนะนําเรื่องตางๆ ทั้งเรื่องงานวิชาการและเรื่องการใชชีวิต ทําใหดิฉันไดเรียนรูอะไร
ที่เป็นประโยชนแมามากมายในชวง 3 ปีที่ทํางานมานี้  

              สวนเรื่องงานตําแหนงอ่ืนๆ ในฝุายทันตกรรม ดิฉันไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ในการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณแท่ีตองใชในหองทันตกรรม ดวยความที่เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญและใหบริการคนไขจํานวนมาก วัสดุ
อุปกรณแท่ีตองจัดซื้อก็มีมากตามไปดวย ดิฉันไดเรียนรูการจัดทํารายการของที่ตองจัดซื้อในแตละปีงบประมาณ 
ตองระบุจํานวนการจัดซื้อ และคาดการณแปริมาณการใชใหเหมาะสมในแตละปีงบประมาณ เพ่ือจะไดระบุ
จํานวนเงินที่ตองใชจายในสวนนี้ใหใกลเคียงความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งในสวนนี้ดิฉันก็ไดรับความชวยเหลือเป็น
อยางดีจากทั้งหัวหนาฝุาย ทันตาภิบาล และพ่ีๆ ผูชวยทันตแพทยแ ทําใหสามารถทํางานสวนนี้ออกมาได ใน
บางครั้งก็เกิดปใญหาเรื่องการทํางบประมาณนอยกวาปริมาณการใชจริง ซึ่งอาจจะตองอาศัยประสบการณแที่
มากขึ้นในแตละปีเพ่ือคอยๆ ปรับแกปใญหาในสวนนี้ไป และเรื่องที่ดิฉันรูสึกวาเป็นเรื่องยากอีกอยางหนึ่ง คือ 
นอกจากจะกําหนดงบประมาณแลว ดิฉันยังตองติดตอกับบริษัทและพนักงานขายของแตละที่เพ่ือสอบถาม
รายละเอียด คุณสมบัติวัสดุ และสั่งซื้อวัสดุอุปกรณแนั้นๆ มีหลายครั้งที่มักจะเกิดปใญหา เชน เรื่องพนักงานขาย
คนเดิมยายบริษัทและไมมีชองทางติดตอพนักงานขายคนใหม หรือเรื่องวัสดุที่สั่งไปในไมมีในคลังสินคา ตองรอ
นําเขาจากตางประเทศเป็นเวลานาน หรือปใญหาเรื่องการจายเงินของโรงพยาบาลใหกับบริษัทที่สั่งซื้อของมี
ความลาชา บริษัทจึงยังไมสามารถสงวัสดุรายการใหมมาได ซึ่งทั้งสามอยางที่กลาวมานี้ ทําใหการสั่งซื้อของมี
ปใญหาและเกิดความลาชาตามไปดวย ในการปใญหาเหลานี้หลายๆ ครั้งตองอาศัยความรวมมือและการ
ประสานงานกับคนอ่ืนๆ ทําใหดิฉันคอยๆ เรียนรูและเก็บประสบการณแการทํางานรวมกับผูอ่ืนไปทีละนิด และ
ประสบการณแในตรงนี้ดิฉันก็คิดวามีประโยชนแและสามารถนําไปตอยอดกับการใชชีวิตนอกเหนือจากในหองทัน
ตกรรมไดเป็นอยางด ี

                การทํางานในฐานะทันตแพทยแคนหนึ่งของดิฉัน นอกจากการใหการรักษาคนไขแลว การดูแลเรื่อง
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณแก็เป็นหนาที่ที่สําคัญไมแพกัน ดิฉันเห็นดวยกับคําที่วา “มนุษยแเป็นสัตวแสังคม” การที่เรา
อยูรวมกับคนอ่ืนในสังคม เราตองมีการพ่ึงพากันเป็นเรื่องธรรมดา การที่เราคอยๆ เรียนรูการมีปฏิสัมพันธแกับ
ผู อ่ืน การทํางานรวมกัน จะทําใหการทํางานนั้นทําไดสะดวกขึ้น สําเร็จไดเร็วขึ้น ถึงแมบางครั้งจะเกิด
ขอผิดพลาดเราก็สามารถชวยกันหาทางออกท่ีดีได ประสบการณแการทํางานที่ดิฉันไดพบเจอใน 3 ปีนี้ อาจจะมี
ทั้งเรื่องที่ดีและไมดีบาง แตก็ถือไดวาเหลานั้นลวนคือการเรียนรู และเป็นสบการณแที่มีประโยชนแที่จะทําใหดิฉัน
สามารถพัฒนาการทํางานของตนใหดีขึ้นไดในตอๆ ไป 

นางสาวมันทนา ศิริเวชพงคแกุล ทันตแพทยแชํานาญการ 
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เรื่องเล่าจาก “ห้องฟัน” 

หลังจากปฏิบัติงานเป็นทันตแพทยแใชทุนครบ 1 ปี ก็ไดรับโอกาสในการยายเขามาปฏิบัติงานที่
โรงพยาบาลกุมภวาปี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับทั่วไป โดยมีพ่ี ๆ ทันตแพทยแ และพ่ี ๆ เจาหนาที่ใหการตอนรับ
เป็นอยางด ี

ในชวงเขามาทํางานวันแรก ๆ ก็ยังไมคุนเคยกับสถานที่ทํางานใหม แตก็มีพ่ี ๆ ทันตแพทยแ พ่ี ๆ 
เจาหนาที่ผูชวยคอยแนะนําเรื่องการทํางานในฝุายให  พาเดินดูฝุายทันตกรรม แนะนําจุดตาง ๆ ของหองฟในวา
อะไรอยูตรงไหนบาง ระบบปฏิบัติงานเป็นอยางไร พ่ี ๆ ก็คอยถามวาเราอยากทํางานอะไร ชอบทํางานไหนจะ
ไดนัดใหได และยังพาไปทานอาหารกลางวัน ทําใหรูสึกไมเหงาเลย พ่ี ๆ ทุกคนใจดีสามารถพูดคุยไดอยางเป็น
กันเอง ทําใหรูสึกไมกลัวที่จะถามหรือขอคําแนะนําในสิ่งที่เราสงสัย  หัวหนาก็คอยอํานวยความสะดวกเรื่อง
เอกสารตาง ๆ พาไปแนะนําตัวกับผูอํานวยการโรงพยาบาล นอกจากนี้ที่นี่ก็มีทันตแพทยแรุนพ่ีหลายคน และ
ทันตแพทยแเฉพาะทางหลายสาขา เราสามารถขอคําปรึกษาได พี่ ๆ กคอยสอน ใหคําแนะนํา ทําใหมั่นใจในการ
รักษาผูปุวยมากขึ้นดวยคะ อีกสิ่งหนึ่งที่ประทับใจคือที่นี่มีการแบงงาน หนาที่เป็นสัดสวน ทุกคนมีหนาที่ของ
ตัวเอง จะคอยมีกระดานรายสัปดาหแเขียนบอกวาสัปดาหแนี้เรามีหนาที่อะไรบาง ทําใหเรารูหนาที่ของตัวเองอยู
เสมอ และภาระงานไมหนักไปที่คนใดคนหนึ่ง  

 แมจะเพ่ิงเริ่มปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลกุมภวาปีไดเพียง 1 เดือน ก็รูสึกมีความประทับใจกับพ่ี 
ๆ ทุกคน และรูสึกดีใจมาก ๆ ที่ไดมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลแหงนี้ ถือวาเป็นการเริ่มตนชีวิตปีที่ 2 ของการ
เป็นทันตแพทยแที่ดีมาก ไดพบเจอผูคนใหม ๆ ทํางานที่หลากหลายมากขึ้น 

 

นางสาว กาญจนา  จารุเกษตรวิทยแ 
ทันตแพทยแปฏิบัติการ 
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ประสบการณ์การท างานของผม 

กอนอ่ืนตองเทาความกอนวาปี2565นี้เป็นปีแรกที่การบรรจุเขารับราชการเป็นทันตแพทยแสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขไมไดรับทุกคนที่สมัครเหมือนปีกอนๆเลยไดใชหลักการจับฉลากซึ่งเป็นวิธีที่ทุกคนทุกฝุาย
ยอมรับ คนที่จับฉลากไดสุดทายแลวตองผาน2เงื่อนไขสําคัญคือเรียนจบปีการศึกษา2564 และการสอบผานใบ
ประกอบวิชาชีพใหไดภายในปีนี้ ในการจับรอบแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน ผมที่มีความตั้งใจมาตลอดวาอยากจะ
รับราชการเป็นทันตแพทยแไมผานการคัดเลือกรอบแรก แตก็ไดตั้งใจใหผานเงื่อนไขทั้ง2ขางตนใหไดและ
คาดหวังกับครั้งถัดไป ซึ่งสุดทายผมก็ผานการคัดเลือกและไดมาบรรจุที่โ รงพยาบาลกุมภวาปีแหงนี้ เดิมที
จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่ผมแทบไมรูอะไรเกี่ยวกับที่นี่เลย วันที่มาถึงก็คอนขางลําบากถือกระเปาสองใบ 
ขางละใบเดินทางมาดวยรถโดยสาร ขอความชวยเหลือคนระหวางทางที่นี่อยูตลอด ชาวบานนารักมากครับ 

มาถึงที่โรงพยาบาลกุมภวาปีที่นี่เป็นโรงพยาบาลระดับทั่วไป การไดมาอยูโรงพยาบาลทั่วไปตั้งแตครั้ง
แรกท่ีจบเลยสําหรับผมถือวาเกินฝในมากๆครับ ที่นี่ถือวาเป็นโอกาสสําคัญที่ผมจะไดพัฒนาตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่
ผมใหความสําคัญท่ีสุดในชีวิตเสมอมาเพราะมีพ่ีๆที่จบเฉพาะทางใหปรึกษาใหเรียนรู แตก็มาพรอมกับความคิด
วาผมที่รูสึกวาตัวเองไมเกงอยูตลอดเวลาก็กลัววาตัวเองจะไปเป็นตัวถวงของใครหรือใหการรักษาที่ไมถูกตอง 
เพราะที่นี่เต็มไปดวยพ่ีๆที่จบเฉพาะทางและพ่ีๆที่มากประสบการณแทั้งนั้น แตก็เหมือนถูกละลายพฤติกรรม
ตั้งแตวันแรก พ่ีๆทันตแพทยแทันตาภิบาลและพ่ีๆผูชวยนารัก เป็นกันเองและใจดีมากเลยครับ ทั้งมีการพาไป
แนะนําตัวกับพ่ีๆทุกคนแลวก็ฝุายตางๆทั้งยังชวยปนะนําเรื่องตางๆดวย และสวนตัวแลวอีกอยางที่ผมประทับใจ
คือวัฒนธรรมการไปกินขาวเที่ยงดวยกันก็ทําใหรูสึกอบอุนมากเลยครับ 

ในการทํางาน1เดือนที่ผานมามีทั้งงานที่ทําไมไดบาง ไปขอปรึกษาเคสกับพ่ีๆคนอ่ืนบาง ขอใหมาดูหรือ
มาชวยทําอยูเรื่อยๆบาง ทําใหไดรูวาตัวเองมีสิ่งที่ตองเรียนรูมากกวาที่ตัวเองคิดมากมาย ในชวงแรกที่เริ่ม
ทํางานผมพยายามเรงตัวเองใหทํางานเร็วขึ้นจะไดไมเป็นตัวถวงที่ทําใหคนอ่ืนทํางานหนักแตก็เริ่มรูสึกวาตัวเอง
ทํางานไดไมดีเทาที่ควรหรือบางครั้งก็ใหการรักษาที่ไมเหมาะสม ผมเริ่มไดเรียนรูวาทํางานใหเต็มที่ไปเถอะ ทํา
ใหเต็มความสามารถแลวความเชี่ยวชาญและความคุนเคยจะทําใหเราทํางานคอยๆไดเร็วขึ้นเอง หลังจากคิดได
อยางนั้นผมก็เริ่มทําไดเร็วขึ้นแมไมไดเรงเหมือนเดิมแตก็เริ่มทําไดใกลเคียงตอนที่เรงมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงทุกวันนี้
ผมจะมีเรื่องที่ทําไมไดอีกมากมายแตผมก็ยังรูสึกสนุกและตื่นเตนที่จะได เรียนรูในการมาทํางานในทุกๆวัน ผม
เคยคิดกับตัวเองวาไฟในการมาทํางานที่มากมายขนาดนี้อาจเป็นเพราะวาผมเพ่ิงเรียนจบ ไดทํางานที่ตัวเอง
ตั้งใจและสิ่งตางๆที่เจอยังใหมอยูอีกไมนานคงเบื่อและหมดไฟไปเอง แตไมวาไฟนี้จะเกิดจากอะไรก็ชางมัน
เถอะครับ ถึงไฟนี้จะไมไดอยูกับผมตลอดไปก็เป็นเรื่องธรรมดา แตผมจะใชใหมันใหเกิดประโยชนแที่สุด จํา
ความรูสึกนี้ไวดีๆ และจะไมดับไฟนี้ดวยตัวเองอยางแนนอน 

ขอบคุณครับ 

สิทธิพล นพวัฒนแธนวงษแ ทันตแพทยแปฏิบัติการ 
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ได้งาน  ได้บุญ ...ได้ใจ  

           จากวันนั้นจนถึงวันนี้ผานมาเกือบสองปีกวาแลว...... แตเมื่อนึกถึงเหตุการณแนี้ทีไรมันทําใหเรา...รูสึกดี
ทุกครั้ง 

           การชวยเหลือเพ่ือนมนุษยแ  เราทําไดหลายรูปแบบ เชน การแบงปในขาวของ เงินทอง  หยิบยื่นโอกาส
ดีดีให  หรือการชวยเหลือทําบางสิ่งบางอยางให   โดยไมคิดถึงประโยชนแ  ไมหวังผลตอบแทนเป็นรางวัล  หรือ
คาจางใดๆโดยเฉพาะกับคนที่ยากจน  หรือคนปุวยผูยากไร  หรือคนที่ทุกขแทรมาน นั้นถือเป็นการใหที่ยิ่งใหญ
ที่สุด 

           เมื่อประมาณเดือนมกราคม  2563 ทีมเยี่ยมดูแลสุขภาพผูปุวยที่บาน (ทีมCOC) โดยทีมสหวิชาชีพ
และชุมชน จากโรงพยาบาลกุมภวาปี  ซึ่งประกอบบดวยแพทยแ  ทันตแพทยแ เภสัชกร  นักกายภาพบําบัด  นัก
วิชกการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข  อาสาสมัครหมูบาน (อสม.)  ทีมได
เดินทางไปเยี่ยมผูปุวยติดเตียงรายหนึ่ง  อยูในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.บานผือ ซึ่งดิฉันไดมีโอกาสไดรวม
เดินทางไปกับทีม  โดยหนึ่งในทีมงานนั้นมีคุณหมอหนึ่ง ซึ่งเป็นทันตแพทยแผูดูแลรพ.สต.บานผือไปดวย 

            เมื่อทีมเดินทางไปถึง  พบผูปุวยติดเตียง  เพศหญิง อายุประมาณ 65 ปี ปุวยเป็นโรคกลามเนื้อออน
แรง   รางกายคอนขางซูบผอมนอน   ปุวยติดเตียงมาประมาณ 3-5 ปี   อาศัยอยูในบานหลังเล็กๆ   เป็นบาน
ไมชั้นเดียว  โดยแตละวันจะมีลูกสาวเป็นคนแล คอยปูอนขาวปูอนขาวปูอนน้ํา  รวมถึงเรื่องสุขอนามัยตางๆไม
วาจะการอาบน้ํา แปรงฟใน การขับถาย ตองใหลูกสาวทําใหทุกอยาง   โดยที่คุณยายไมสามารถลุกนั่ง - เดิน 
หรือชวยเหลือตัวเองไดเลย  เมื่อทีมงานไปถึง  คุณหมอสอบถามอาการปุวยจากญาติ  รวมถึงใหความรูเกี่ยวกับ
การดูแลและการปฏิบัติตัวที่ถูกตองใหญาติฟใง  จากนั้นคุณหมอหนึ่งก็เขาไปบอกกับลูกสาวคุณยายวา   “หมอ
ขอตรวจฟในใหคุณยายหนอย  เผื่อมีอะไรหมอจะไดชวยแนะนําให  “ พอพูดเสร็จคุณหมอหนึ่งก็เดินไปนั่งลง
ขางคุณยาย บอก”ยายไมตองกลัวหมอนะ หมอมาเยี่ยม อยากมาดูแล คุณยายชวยอาปากหนอย หมอจะตรวจ
ฟในให  “ที่แรกคุณยายไมยอมอาปาก หมอหนึ่งก็เอามือจับแขนยายเบาๆ บอกไมเป็นไรนะ หมออยากมาชวย 
หลังจากนั้นคุณยายก็ยอมคุณหมอตรวจฟในให  จากการตรวจฟในพบวา คุณยายมีฟในผุ และเหงือกอักเสบมาก  
ลูกสาวบอกยายไมคอยยอมอาปาก เวลาแปรงฟในชอบขัดขืน บางทีเบือนหนาหนี   หลังจากตรวจฟในเสร็จ  
คุณหมอสาธิตวิธีการแปรงฟในใหดูลูกสาวดูแลว จากนั้นใหลูกสาวลองแปรงฟในใหยายจริงๆ  แตคุณยายไมยอม
อาปากเลย  พอเห็นอยางนั้นคุณหมอก็ไมละความพยายาม บอกยายๆตองแปรงฟในนะ ถางั้นฟในจะผุ ไมมีฟใน
เคี้ยวขาว กินขาวไมไดนะ หมอแปรงฟในใหนะ แปฺบเดียวฟในจะไดสะอาด พอลูกสาวไดยินก็รอง  ว฿ายยยยๆคุณ
หมอไมตองลําบากหรอกคะ แมแกไมคอยแปรงฟในฟในแกสกปรกมาก  คุณหมอบอกลูกสาวยายวาอยาพูดแบบ
นั้น หมอไมลําบากอะไรเลย หมอยินดี หมอเต็มใจชวย อยากดูแลคุณยาย ยายจะไดมีฟในเคี้ยวขาวไปนานๆ  ถา
มีฟในอยากกินอะไรอรอยๆก็กินได กินเยอะๆนะยาย ยายจะไดไมผอม  มีกําลัง จะไดแข็งแรงอยูกับลูกหลาน
นานๆ  พอหมอหนึ่งพูดกับลูกสาวยายเสร็จ  พอหันกลับมาแทบไมเชื่อสายตา ยายอาปาก รอใหหมอแปรงฟใน
ให  คุณหมอลงมือแปรงฟในใหคุณยายและพูดคุยรวมถึงใหคําแนะนําการดูแลสุขภาพชองปากใหคุณยายดวย 
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ลูกสาวถึงกับพูดวาไมอยากเชื่อวาแกจะยอมใหทํา  คุณหมอคือเกงแทคะ หนูอยากใหคุณหมอมาเยี่ยมทุกวัน
เลยคะ  พอทุกคน ไดยินถึงกับหัวเราะ  ตลกคําพูดลูกสาวคุณยาย กอนกลับคุณหมอบอกแลวจะหาโอกาสมา
เยี่ยมยายอีกนะ... 

             อีกหนึ่งสัปดาหแตอคุณหมอหนึ่งไดนําเงินสวนตัวของคุณหมอไปซื้อแปรงสีฟในทั้งแบบแปรงธรรมดา 
และแปรงสีฟในไฟฟูา พรอมทั้งยาสีฟใน  เพื่อนําไปมอบใหคุณยายที่บาน   คุณหมอบอก “ เอาไวใชแปรงฟในนะ 
ฟในจะไดแข็งแรง  ถายายขาดเหลือหรือตองการอะไร ขอใหบอกหมอไดเลย ไมตองเกรงใจนะถาชวยได หมอ
ยินดีชวยคะ  คุณยายรับไวและยิ้มหวานอยางมีความสุข  

             จากเหตุการณแดังกลาวลูกๆและญาติคุณยาย  รวมถึงคณะทีมทํางานตางชื่นชมในความเสียสละ 
และใสใจตอผ การกระทําดังกลาวถือเป็นบุญกุศลที่ดีที่ทําความดีตอเพ่ือนมนุษยแ  สงผลใหภาพลักษณแที่ดีตอ
องคแกรและหนวยงานไดงาน ไดบุญ.....  ไดใจ ทุกคน  

ภัทราภรณแ 

กลุมงานทันตกรรม 
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เรื่อง ถอนฟันแล้วเป็นประสาท 

 ผูปุวยมีปใญหาเกี่ยวกับสุขภาพชองปาก  มีอาการปวดฟในมานานหลายปีแตไมอยากสูญเสียฟใน เพราะ
ดวยความเชื่อที่คิดวา ถอนฟในแลวทําใหเกิดการสูญเสียฟในและทําใหเกิดโรคประสาทตามมา  มีสาเหตุมาจาก
การเชื่อที่ไมถูกตอง และขาดความรูเกี่ยวกับทันตสุขศึกษา 

ขณะที่ดิฉันตรวจฟในผูสูงอายุในหมูบานแหงหนึ่ง  ไดมีคุณยายคนหนึ่งถามดิฉันขึ้นพรอมกับสายตาที่
สงสัยมานานวา เวลาที่เราไปถอนฟในมันสงผลใหเราเป็นโรคประสาทไดหรือไม  ดิฉันก็ไดอธิบายใหฟใงวายาย
คือการถอนฟในเป็นการรักษา เพื่อใหหายจากอาการเจ็บปวดที่เกิดจากฟใน  ในขณะทําการรักษาหมอตองฉีดยา
ชา เพ่ือลดอาการเจ็บปวดในการถอนฟใน เมื่อฉีดยาก็จะทําใหเกิดอาการชาที่ตัวฟใน ขากรรไกร และใบหนา   
ยาชาจะออกฤทธิ์สองถึงสามชั่วโมงจากนั้นยาชาก็จะคอยๆหมดฤทธิ์  เมื่อยาชาหมดฤทธิ์ยายก็จะรูสึกปวด
บริเวณแผลที่ถอนฟในและบริเวณที่ฉีดยาชา เราตองปฏิบัติตัวตามคําแนะนําหลังถอนฟในใหถูกตองตามที่ หมอ
ใหความรู  ยายไดถามตอวาเคยเห็นบางคนถอนฟในแลวอาปากไมไดมันเป็นเพราะอะไร  ดิฉันไดอธิบายตอวา 
การที่คนไปรับบริการถอนฟในเสร็จแลวอาปากไมขึ้นเป็นเพราะคนไขมีอาการปวดแผลหลังถอนฟในมาก  เวลา
อาปากแลวทําใหรูสึกเจ็บหรือปวดแผลทําใหคนไขไมอาปาก  เมื่อคนไขไมอาปากก็จะสงผลใหขากรรไกรอาได
นอยลงกวาปกติ  ดังนั้นคนไขควรไดรับการบําบัดโดยถูกวิธีจากคําแนะนําของหมอ ยายมีสีหนาทาทางดีขึ้นเมื่อ
ไดรูคําตอบ  และดิฉันก็ไดใหคําแนะนํากับยายตอวา  เราจะลดปใญหาการสูญเสียฟใน  และเพ่ือใหยายมีฟใน
สุขภาพดีและแข็งแรงควรดูแลฟในใหถูกวิธีแปรงฟในอยางนอยใหไดวันละสองครั้ง พบทันตบุคลากรหรือไปตรวจ
สุขภาพชองปากอยางนอยปีละสองครั้งเวนละยะหางทุกๆหกเดือน ถายายทําไดตามนี้ยายก็จะมีฟในที่แข็งแรง 
และก็ลดการสูญเสียฟในไดดวย ยายยิ้มแลวบอกตอดิฉันวา ยายคงตองไปถอนฟในออกหลังจากที่กลัวมานาน    

การไดรับความรูทันตสุขศึกษาเป็นเรื่องที่สําคัญจะทําใหยายเขาใจแนวทางในการรักษาเกี่ยวกับการ
ถอนฟในมากขึ้นและแนวทางการปูองกันอ่ืนๆที่เกี่ยวกับชองปากที่  ทําใหยายเปลี่ยนมุมมอง  ทัศนคติที่ดีขึ้น
เกี่ยวกับการถอนฟในและการดูแลชองปาก เป็นตัวเป็นตัวอยางที่ดีใหกับคนอ่ืนๆ สามารถใหคําปรึกษาแก
ลูกหลานและคนใกลตัวได  

                                                                                         
    นางสาวระริสา แกวเก็บคํา 

เจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน                                                                                                                 
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การท างานในวิกฤตการณ์โรคระบาด 

 การทํางานในกระทรวงสาธารณสุข ที่นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
ที่คาดคิดไวกอนเรียนจบ กับการทํางานหลังเรียนจบที่แตกตางกันมากมายหลายอยาง ในขณะเรียนเราถูก
คณาจารยแเคี่ยวเข็ญหลักวิชาการตางๆมากมายทั้ง การทําหัตถการในผูปุวย การสงเสริมสุขภาพประชาชน
ตั้งแตอยูในครรภแ  จนถึงวัยสูงอายุ หลักการบริหาร และการทํางานในชุมชน จากวันที่เรียนจบ จนถึงวันนี้นับ
อายุงานได 5 ปี เรียกไดวาไดใชความรูที่สั่งสมมาทุกแขนง  

ยิ่งกวาการทํางานปกติคือการทํางานในสถานการณแการระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่มีการระบาดมา
ตั้งแตปี 2020 ที่สงผลตอการทํางานของบุคลากรทางการแพทยแทุกคนใหมีการทํางานที่หนักขึ้น เหนื่อยขึ้น 
กดดันมากข้ึน และตองระมัดระวังในการทํางานและการใชชีวิตมากขึ้น การทํางานในสถานการณแโรคระบาดที่
มีภาระงานตางๆเพ่ิมข้ึนมากมาย ซึ่งเราเองก็เป็นหนึ่งคนที่มีภาระงานเพ่ิมข้ึนมากมายการวิกฤตการณแการครั้งนี้ 
ทั้งการตรวจคัดกรองหาผูปุวยที่ติดเชื้อโควิด-19 การทํางานในคลินิกวัคซีน การทํางานในโรงพยาบาลสนาม 
การทํางานที่ศูนยแประสานงานผูปุวยโควิดที่แยกกักตัวที่บาน ซึ่งงานทั้งหมดที่กลาวมาเป็นการทํางานเพ่ิมเติมที่
ทําควบคูไปกับการทํางานใหบริการผูปุวยปกติ นับวาเป็นเวลาเกือบ 3 ปี ที่มีการระบาดของโควิด -19 ซึ่งกวา
จะผานการระบาดแตละระลอก การกลายพันธุแของไวรัสที่นับไมถวน สรางความ เหนื่อย ความหนัก 
ความเครียดทั้งตอรางกาย และจิตใจของบุคลากรทางการแพทยแทุกคนไมนอย แตในเรื่องราวรายๆของ
วิกฤตการณแครั้งนี้ ก็ยังมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นคือการไดเห็นการทํางานรวมกัน การรวมแรงรวมใจของบุคลากรทาง
การแพทยแทุกคนที่ตั้งใจปฏิบัติงานกันอยางสุดความสามารถ โดยมีวัตถุประสงคแเดียวกันคือควบคุมการระบาด
ของโรค และรักษาผูปุวยที่ติดเชื้อใหหายดี จากคนที่ไมเคยพบหนากันเลย หรือแคเดินสวนกันในโรงพยาบาล
ตองมาทํางานรวมกันเป็นปรากฏการณแที่เกิดขึ้นไดยากมาก แตก็เกิดขึ้นแลวและทํางานรวมกันอยางดีจน
สถานการณแเริ่มคลี่คลาย จะเห็นไดวาวิกฤตการณแในครั้งนี้ไดสรางมิตรภาพดีๆใหหลายๆคนไดรูจักกันมากขึ้น
ดวย 

ถึงแมวาในระยะเวลาเกือบ 3 ปีที่ผานมาทุกคนทํางานกันอยางหนัก แตเราเชื่ออยางหนึ่งวาหลังจาก
วิกฤตการณแครั้งนี้จบลง ทุกคนจะเป็นบุคลากรทางการแพทยแที่แข็งแกรง ทํางานตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เต็มความสามารถ ควบคูไปกับการมีความสัมพันธแอันดีตอกันของทุกคนในโรงพยาบาล เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลใหดียิ่งขึ้นไป เป็นที่พ่ึงของประชาชนในโซนลุมน้ําปาวตอไป 

                                                                                             ปนัดดา ถําวาปี 
กลุมงานทันตกรรม 
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เรื่องเล่าจากห้องฟัน “บัณฑิตยุคโควิด” 
สถานการณแที่ทุกคนตองเผชิญมาตั้งแตปี 2019 จนถึงปใจจุบันคงปฏิเสธไมไดวาสิ่งที่สงผลกระทบทั้ง

ทางดานการทํางาน การใชชีวิต คือการระบาดของ “ไวรัส COVID-19” 
สถานการณแที่ทุกคนตองเผชิญตั้งแตปี ค.ศ.2019 จนถึงปใจจุบัน คงปฏิเสธไมไดวาคือการระบาดของ

ไวรัส covid-19 ที่สงผลกระทบกับทุกคนในทุกๆดาน ทั้งทางดานการใชชีวิตประจําวัน ที่ตองสวมใสหนากาก
อนามยัเวลาออกไปขางนอก ทํางาน คงถือไดวาหนากากอนามัยเป็นอวัยวะสวนที่ 33 ของรางกายก็ได รวมทั้ง
การทํางานโดยเฉพาะสําหรับบัณฑิตปีการศึกษา 2562 อยางดิฉัน ที่ตองเปลี่ยนแปลงตัวเองจากสถานภาพการ
เป็นนักศึกษามาเป็นบุคคลในวัยทํางาน นี่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญของชีวิต เพราะนอกจากตอง
ปรับตัวเรื่องการทํางานกับกลุมบุคคลที่ใหญและการวางตัวใหดีขึ้นแลวยังตองระมัดระวังโรคระบาดที่สามารถ
ติดไดจากการทํางาน ทั้งนี้จากการระบาดของไวรัส covid-19 สงผลกระทบทําใหบุคลากรติดเชื้อจากการให
การรักษาคนไข สงผลทําใหบุคลาการทางการแพทยแไมเพียงพอ ดิฉันในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขไดเป็น
สวนหนึ่งในการดูแลโรคระบาดนี้ จากปกติเรียนในเรื่องรอยโรคในชองปาก ใหหัตถการในชองปากก็ตอง
ทําการศึกษาเพ่ิมเติม เพื่อชวยเหลือในสิ่งที่สามารถทําได ในกรณีที่บุคลาการทางการแพทยแไมเพียงพอฉันจึงได
เขาไปชวยเหลือในสิ่งที่ที่สามารถทําได เชน การซักประวัติคนไขที่จะมารับวัคซีนที่ตองทราบถึงโรคประจําตัว 
ยาที่รับประทาน ยาที่ตองงดทานกอนฉีดวัคซีนตางๆ ซึ่งดิฉันตองศึกษากอนมาทําในจุดนี้อยางดี เพ่ือที่จะไมให
เกิดปใญหากับคนไขที่จะเขารับการฉีดวัคซีน และดิฉันยังตองแจงขอควรปฏิบัติกอนและหลังการฉีดวัคซีนที่
คนไขตองทราบเพ่ือลดการเกิดขอผิดพลาดตางๆ 

จากสถานการณแที่ covid-19 ไดแพรระบาดมากยิ่งขึ้น ดิฉันก็ไดมีสวนเกี่ยวของในการไปตรวจหาเชื้อ 
covid-19  ซึ่งนี่ก็คงเป็นอีกประสบการณแหนึ่งที่ฉันตองเรียนรูวิธีและเทคนิคการแหยที่แตกตางกันไปและเป็น
การทํางานที่ตองใชความระมัดระวังเป็นอยางมากเพราะเสี่ยงตอการติดเชื้อไดตลอดเวลา 

ถึงแมจะเป็นการทํางานที่ดูหนักและยากแตก็มีความทาทายและถือเป็นประสบการณแที่นาประทับใจ
เพราะเป็นการชวยเหลือทุกคนที่ประสบปใญหาและคงหาไมไดอีกแลวในชีวิตการทํางาน 

    
 

น.ส.อนงคแนาถ เศษฐาพรมรินทรแ 
นักวิชาการสาธารณสุข 

กลุมงานทันตกรรม 
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“รอยยิ้มสร้างความสุข” 

ในแตละวันเราอาจจะเจอคนไขในรูปแบบตางๆ มีทั้งยากและงาย เราไมสามารถรูลวงหนาไดวาวันนี้
เราจะเจอกับสถานการณแแบบไหน เจอคนไขมาในรูปแบบไหน การทํางานในแตละวันตองใชสมาธิและ 
จิตวิทยาควบคูกันเพ่ือทําใหงานที่เราทําลุลวงไปไดดวยดี ในที่นี้ตองเป็นที่พึงพอใจกันทั้งสองฝุายไมวาจะเป็น
หมอหรือคนไขก็ตาม 

 เชาขึ้นเวรวันหยุด ปกติหองฟในจะรับคนไขที่ 20 คิวไมรวมคนไขนัด ดิฉันทําคนไขไปเรื่อยๆตามปกติ
ที่เคยทํามา จนถึงคิวที่ 20 ดิฉันเรียกคนไขเขาหองตรวจเพ่ือทําการตรวจฟในและซักประวัติเพ่ิมเติม คนไขเพศ
หญิง อายุประมาณ 20 ตนๆ  

ณ หองตรวจ  
ดิฉัน “วันนี้นองมาทําอะไรคะ ”  เป็นเรื่องปกติของดิฉันที่จะเรียกคนไขที่อายุนอยกวาวานองเพ่ือสรางความ
เป็นกันเองใหกับคนไข  
คนไข “มาอุดฟใน” ตอบดวยน้ําเสียงที่ไมสูดีเทาไหรนัก หนาบูดหนาบึ้ง  
ดิฉัน  “อุดซี่ไหนคะ นองมีอาการยังไงหรอ” 
คนไข “ก็มันผุจะใหบอกยังไง”  
ดิฉัน “หมายถึงมีอาการปวดหรือเสียวไหม ไหนซี่ไหนเดี๋ยวพ่ีของตรวจดูกอนนะ” พอคนไขอาปากใหดิฉันตรวจ
ปรากฏวาเป็นฟในขางหนาหักตรงปลายฟในซี่ 11 21 ดิฉันสันนิษฐานวานาจะเกิดจากการโดนของแข็ง ไมก็
อุบัติเหตุ ดิฉันเลยเอยถามคนไขไปวา “อยาวาอยางงี่เลย นองไปโดนอะไรมาบอกพ่ีมาตามตรงเพราะดูเหมือน
ไมไชฟในผุคะ เป็นฟในหักจากการโดนของแข็งถานองไมบอกพ่ีคงทําอะไรตอใหไมได เพราะนองไมพูดความ
จริง” ยอมรับวาดิฉันก็หัวเสียกับคนไขเหมือนกันแตก็ตองควบคุมอารมณแไวกอน  คนไขตอบกลับดิฉันดวย
น้ําเสียงเบาๆวา“หนูเอาฟในกัดขวดเบียรแคะ” นาทีนั้นดิฉันวางเครื่องมือปรับเตียงคนไขใหอยูในทานั่งแลวพูด
กับคนไขเกี่ยวกับหนาที่ของฟในสอนหลายตอหลายเรื่องจนกินเวลาไปนาน  ฉันกมดูนาฬิกาก็เป็นเวลา 11.00 
น. ฉันเลยบอกกับคนไขวา “งั้นพ่ีขอ x-ray ดูปลายรากกอนนะ ถาไมมีรอยโรคปลายรากคงตองไดนัดมาใน
เวลาใหหมอพิจารณาอีกทีเพราะมันเพื่อความสวยงามดวย อีกอยางตอนบายพ่ีมีคนไขนัดคะ” คนไขไดยินแบบ
นี้เริ่มทําหนากังวลหวังอยากจะทําวันนี้เลย คนไขเลยตอบวา “พ่ีหมอคะหนูไมสะดวกมาในเวลาคะหนูติดเรียน
แลวอาทิตยแหนาหนูตองไปฝึกงานดวยคะ ใหหนูวันนี้เถอะคะ  เดียวหนูกลับมาหนูจะมาในเวลาแตตอนนี้หนู
แทบจะไมกลายิ้มเลยคะอุดชั่วคราวใหหนูไปกอนก็ไดคะ  ” ดวยความที่ดิฉันเป็นคนที่ใจออนดิฉันจึงคิดและหัน
ไปถามพ่ีผูชวยวาถาจะอุดนองวันนี้ตอนบายตอจากคนไขนัดพ่ีผูชวยจะโอเคไหม  พ่ีผูชวยก็ตอบวาโอเคอุดเลยก็
ไดสงสารนอง นองอุสามาแลว  ดิฉันเลยไดใหพ่ีผูชวย x-ray ดูปลายรากฟใน ภาพ x-ray ที่ออกมาไมมีรอยโรค
ปลายราก เคาะไมเจ็บ ดิฉันเลยเริ่มคิดตางๆนาๆวาถาทําแลวอาจจะไมสวย กลัววัสดุหลุด แตมีเสี่ยววินาทีเดียว
ที่ทําใหดิฉันตัดสินใจที่จะอุด ดิฉันคิดวามันไมเกินความสามารถและประสบการณแการทํางานกวา 10 ปี ที่ผาน
มา ถาไมลองทําจะรูไดไงวาทําไดหรือไมได และปกติดิฉันก็ชอบการอุดฟในหนาอยูแลว ดิฉันจึงตัดสินใจอุดฟใน
หักครั้งแรกในชีวิติการทํางาน  พอถึงตอนบายปรากฎวาคนไขนัดดิฉันไมมาตามนัด ดิฉันจึงเริ่มทําหัตถการใช
เวลาไป 2  ชม. นิดๆ  พอเป็นที่หนาพอใจเลยปรับเตียงใหคนไขบวนปากและเอากระจกใหคนไขสอง ในขนาด
ที่คนไขบวนน้ําคนไขขมวดคิ้วนิดๆ ดิฉันก็เริ่มใจหวิวหรือวัสดุหลุด วินาทีนั้นเองคนไขไดคายสําลีที่อยูในปาก
อ อ ก ม า  ดิ ฉั น ลื ม เ อ า สํ า ลี อ อ ก จ า ก ป า ก ค น ไ ข อ า จ จ ะ เ ป็ น เ พ ร า ะ ดิ ฉั น  ตื่ น เ ต น 
และเหนื่อยลาจากการทําหัตถการ คนไขไดหัวเราะกับยิ้มแบบมีความสุขพรอมกับสองกระจกที่ดิฉันใหดูฟในที่
อุด คนไขน้ําตาซึมไมรูวาหัวเราะหรือซาบซึ้ง และคนไขไดหันมาพูดกับดิฉันวา “สวยมากเลยคะพ่ีหมอ สวยกวา
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ฟในซี่เดิมหนูซะอีกคะ ” ดิฉันไดยินแบบนี้ก็ใจชื้นเลย จากตอนแรกๆที่คนไขไมแมแตจะสบตา หนากังวลอยู
ตลอดเวลา คนไขยกมือไหวและยิ้มสวยเดินออกไปรอบัตรนัดมาติดตามอาการ และเวลาลวงเลยมาถึงวันนัด
คนไขไดมาตามนัดติดตามอาการ ดิฉันมีความกังวลอยูไมนอยกลัววัสดุอุดหลุด ปรากฏวาวัสดุอยูเหมือนเดิม 
คนไขไดบอกวา “หนูดูแลดีมากคะ ไมเอาไปกัดของแข็งที่พ่ีหมอแนะนําเลยคะ”   
  เพราะฉะนั้นฟในเป็นความสวยงามของใบหนา ไมใชแคเพียงบดเคี้ยวอาหาร หรือชวยในการออกเสียง 
ดิฉันมีความสุขที่ไดสรางรอยยิ้ม สรางความสุขใหกับคนไข และเรื่องที่ดิฉันเลามาเป็นความภาคภูมิใจอีกเรื่อง
หนึ่งที่ดิฉันไดเริ่มทําอะไรใหมๆ เริ่มทําในสิ่งที่ไมเคยทํามากอน  ไดใชสมาธิเป็นอยางมากในการทําหัตถการครั้ง
นี้ เหตุการณแนี้จะเป็นความทรงจําที่ดีอีกเรื่องของการทํางานในหองฟในตลอดไป   
 

 

นางสาวณัฐพร จันทะเสน 
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน 
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ความภาคภูมิใจในหน่วยงาน 

สมัยที่ดิฉันเขามาทํางานใหม ไดมาปฏิบัติหนาที่อยูที่หองทันตกรรม ตําแหนง ผูชวยเหลือ -คนไข มี
หนาที่หลักคือเป็นผูชวยขางเกาอ้ีใหกับทันตแพทยแ และทันตาภิบาล วันแรกที่เขามาในหองฟในดิฉันจําไดวา
ตื่นเตนมากท่ีไดมีโอกาสไดเจอเพ่ือนรวมงาน ใหม สมาชิกในหองฟในมีทันต-แพทยแ 2 ทาน ทันตาภิบาล 2 ทาน 
และผูชวย 2 ทาน ครั้งแรกที่ไดเจอทุกคนดูทาทางใจดี เพราะดิฉันสังเกตเห็นทุกคนยิ้มให อยางเป็นมิตร และ
มองมาท่ีดิฉันดวยสายตาที่ออนโยน ทําใหดิฉันสัมผัสไดถึงความอบอุนและเป็นกันเอง 

จากวันนั้นถึงวันนี้แทบไมนาเชื่อวา ดิฉันทํางานอยูที่หองฟในเป็นเวลา 24  ปีกวาๆ ดิฉันก็แอบคิด
เขาขางตัวเองเสมอวา ตัวเองชางโชคดีเหลือเกินที่ไดมีโอกาสไดมาทํางาน ที่นี่ เพราะดิฉันมีความสุขมากที่ได
เป็นสวนหนึ่งในหนวยงาน ที่ไดใหบริการแกผูปุวย หรือผูมารับบริการ เพ่ือชวยแบงเบาความทุกขแ ความ
เจ็บปวดที่พวกเขาไดรับใหอาการ เจ็บปวดเหลานั้นไดผอนคลาย และหายในที่สุด...ถึงแมบางวันที่คนไขเยอะ
อาจจะ เหนื่อยลาบาง แตก็ภูมิใจ... 

ในสวนของเพ่ือนรวมงาน ในเวลาที่ขาพเจามีความทุกขแหรือมีเรื่องทุกขแรอนใจ ไมวาจะเป็นเรื่อง
สวนตัว หรือเรื่องงานขาพเจาก็ไมเคยเดียวดาย เพ่ือนรวมงานในหอง ตางคอยใหกําลังใจ ใหความชวยเหลือ
รวมถึงใหคําปรึกษาใหคําแนะนําดีๆ อยู เสมอ ทําใหขาพเจารูสึกอบอุนใจคลายกับวาเพ่ือนรวมงาน
เปรียบเสมือนญาติ หรือคนใน ครอบครัวเดียวกัน ที่มีหัวใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หัวใจที่วานี้ก็คือหัวใจที่เต็ม
เปี่ยม ไปดวยการบริการที่ดี 

           

วาริน วงษแไทย 

                ผูชวยทันตแพทยแ 
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ประทับใจทันตแพทย์ (สายบุญ) 

คนเราทุกคนไมวาจะเป็นใครหากเป็นคนที่มีนิสัย โอบออมอารี เป็นคนที่มีนิสัยเอาใจเขามาใสใจเรา
หรือในหนาที่การงานก็ทําดวยใจจริงโดยไมไดหวังผลตอบแทนใดๆดิฉันเชื่อนะคะวาคนแบบนี้สักวันผลบุญที่เขา
ทํามามันจะตอบกลับทําใหชีวิตของเขาเจริญรุงเรืองตอไปเรื่อยๆคะเหมือนกับเรื่องเลาที่จะมาเลาใหกับเพ่ือนๆ
ฟใงนี่หละคะเรื่องก็มีอยูวามีชายอายุประมาณ40ปีซึ่งชายคนนี้เขาเป็นคนไข จิตเวช คะ และมองดูทาทางของ
เขาเป็นคนนาสงสารมากๆคะเขาเดินมาหองฟในจุดประสงคแของเขาก็คือเขาอยากทําฟในปลอม และเขาก็ทําการ
ซักประวัติเรียบรอยและทันตแพทยแก็ไดทําการตรวจชองปากใหเพื่อวางแผนทําฟในปลอมใหกับเขาและเมื่อทันต
แพทยแตรวจชองปากเสร็จก็ไดอธิบายใหคนไขฟใงวาคนไขตองมาเตรียมชองปากกอนทําฟในปลอมซึ่งมีอุด -ถอน
หลายซี่เลยทันไดนั้นคนไขก็มองหนามองหลังตัดสินใจวาครับผมจะมาทําใหหมดเลยครับและในวันตอมาเขาก็
เริ่มมาทําเรื่อยๆจนที่เรานับครั้งไดก็นาจะประมาณ7-8ครั้งไดคะและพอเขามาเตรียมชองปากเหลืออุดฟในซี่
สุดทายกับขูดหินปูนเสร็จ และในวันนั้นเราก็คิดสงสารคนไขที่เขาตองมาบอยๆซึ่งคนที่พามาตลอดก็คือแมของ
เขาและเขาก็เหมาสามลอมาทุกวันวันล200บาทและในขณะนั้นเราจึงตองไปเลาใหทันตแพทยแทานนึงไดฟใงวา
เขานาสงสารมากคะพอเลาเสร็จเดชะบุญของคนไขทันตแพทยแทานนั้นบอกวาเดี๋ยวเอามาเลยเราจะทําใหเอง
พอเราไดยินเชนนั้นเราก็รูสึกดีใจแทนคนไขจริงๆเลยคะไมคิดวาทันตแพทยแทานนี้จะทําใหทั้งๆที่วันนั้นคนไขนัด
ทานก็มีหลายคนดิฉันรุสึกดีตอใจมากๆคะทันตแพทยแทานนี้มีจิตใจที่ดีคิดสงสารคนไขทานเป็นทันตแพทยแสาย
บุญจริงๆเลยคะรุสึกประทับใจและชื่นชมที่สุดคะ 

และในที่สุดอยางนอยคนไขก็จะไดเริ่มทําฟในปลอมไดเร็วขึ้นและก็ไดลดคาสามลอลงไปอีกดวยคะ 

              

 น.ส.สมร ผายเพชร 
        ผูชวยทันตแพทยแ 
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ประสบการณ์ดีๆ 

ดิฉัน นางสาวนิตยา สนิทปะโค ตําแหนงผูชวยทันตแพทยแ ปกติก็ทํางานที่ฝุายทันตกรรมคะ แตแลววัน
หนึ่งก็มีคนไขซึ่งเป็นเด็กพิเศษ อายุราว 15 ปี ที่คุณพอคุณแมไดพามาตรวจสุขภาพชองปาก แลวพบวามีปใญหา
ชองปากมากพอสมควร คือพบวามีเหงือกอักเสบ และมีฟในผุหลายซี่ที่ตองอุดและถอน ซึ่งปกติคนไขที่เป็นเด็ก
พิเศษจะควบคุมตัวเองไมคอยได ทันตแพทยแจึงพิจารณาวาตองดมยาสลบทําและตองทําทุกอยางที่จําเป็นตอง
ทําในชองปากใหเสร็จในครั้งเดียว และเราตองเตรียมเครื่องมือ อุปกรณแในการทําหัตถการใหพรอมทุกอยาง 
เพราะเม่ือเราเขาไปในหองผาตัดแลวเราจะไมสามารถออกมาขางนอกไดจนกวาจะเสร็จเคส 

  เมื่อทุกอยางพรอม คนไขพรอม ทันตแพทยแก็ลงมือทําหัตถการ เราก็คอยชวยคุณหมอทํางานจนเสร็จ
เป็นประสบการณแดีๆ ที่เราไดสัมผัสกับการทํางานในหองผาตัดถึงสองครั้ง ไดชวยทันตแพทยแในการทํางาน 
ชวยเหลือคนไข ชวยใหคนไขมีฟในใชในการดํารงชีวิตตอไป รวมถึงการไดเห็นครอบครัว พอแม ผูปกครองของ
คนไขเขารูสึกดี เขามีความสุข เราก็ดีใจคะ 

   
  นางสาวนิตยา  สนิทปะโค 

ผูชวยทันตแพทยแ 
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“ฟันชุดที่ 3 ” 

ดิฉันเป็นผูชวยประจําอยูที่หองทันตกรรม        ในขณะนั้นดิฉันไดชวยทําคนไขอยูกับคุณหมอ   คนไข
มีความประสงคแที่จะทําฟในปลอม  บน – ลาง และบอกเหตุผล  วาไมมีฟในเคี้ยวอาหารจึงทําทองอืดและเสีย
รสชาติของอาหารทําใหไมอรอย     คุณหมอจึงไดทําฟในปลอมใหคนไขและทุกๆครั้งที่ทําการนัด  คุณยายมา
ตามนัดตลอดไมเคยผิดนัดสักครั้ง 

แตในครั้งสุดทายในการใสฟในปลอมนั้นคนไขกับไมมาตามนัด   จึงไดโทรหาคนไขอยูหลายครั้ง จนครั้ง
สุดทายมีคนรับโทรศัพทแนั้นแตกับไมใชคุณยายเหมือนในทุกครั้ง 

แตเป็นเสียงของบุตรสาวของคุณยายแทน    จึงไดทราบวาทานไดเสียชีวิตลงไดไมนาน 

จึงไมไดมาตามนัด จึงไดใหบุตรสาวของทานมาเอาฟในปลอมไปเผาสงใหคุณยายแทน 

“จึงทําใหคิดไดวาชีวิตคนเรานั้นสั้นนัก  หากคิดจะทําอะไรแลว  ตองรีบลงมือทํา” 

 

                                                                                        
นางสาว ภรณแทิพยแ    ชื่นใจ   

กลุมงานทันตกรรม 
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รอยยิ้มวันนี้ที่รอคอย 

        เรื่องเลาของดิฉันก็คือไมมีอะไรมากคะ  คือวาดิฉันรูสึกประทับใจประทับใจคนใขเคสหนึ่งอายุ 63ปี  ที่มี
ความพยายามมากในการที่จะมาทําฟในในระยะเวลาหลายเดือนติดตอกันตั้งแต ปี64 - ปี65 

อยางตอเนื่องคะ แลวก็มาตามนัดทุกครั้ง มาทําแตละครั้งก็ตองนอนทําฟในประมาณ 1-2 ชม. คุณพอมีความ
อดทนมากคะ”ดิฉันก็เลยถามคุณพอวามาทําฟในมาแตละครั้งแลวก็นอนนานๆ 1-2 ชม.รูสึกเมื่อยไหมคะ”คุณ
พอก็ตอบวาไมเม่ือยครับ คุณหมอใจดี ถาอาปากนานๆถาเมื่อยก็บอก คุณหมอก็จะใหพักแลวก็ทําฟในตอครับ” 
คือคุณพอเคสนี้มาทําฟในเตรียมชองปากเพ่ือทําฟในปลอมและครอบฟในเทียมทั้งปากทุกซี่ ก็เลยตองมาอยาง
ตอเนื่องคะ สรุปก็คือตั้งแต 

ครั้งที่ 1. 29/11/64 คุณพอตองมาแตงกระดูกดานบน 

ครั้งที่ 2. 23/12/64 คุณพอตองมาแตงกระดูกดานลาง 

ครั้งที่ 3. 13/1/65 กรอแตงฟในพรอมดวยพิมพแปากซี่ 21-23 

ครั้งที่ 4. 20/1/65 กรอแตงฟในพรอมดวยพิมพแปากซี่ 11- 13 

ครั้งที่ 5. 31/3/65 กรอแตงฟในพรอมดวยพิมพแปากซี่ 33- 46 

ครั้งที่ 6. 11/4/65 กรอแตงฟในพรอมดวยพิมพแปากซี่  

ครั้งที่ 7. 20/4/65 พิมพแครอบบน-ลางและยึดชั่วคราว  

ครั้งที่ 8. 25/4/65ใสครอบฟในบน-ลางและยึดอยางถาวร 

วันนี้เป็นครั้งสุดทายและเรียบรอยกับการทําครอบฟในเทียมทั้งปากบน-ลาง และวันนี้ดิฉันเลยพูดกับคนไขเคสนี้
วา คุณพอจะไมไดเจอคุณหมอแลวนะ พอดีคุณหมอจะยายไปโรงพยาบาลอื่นแลวคะ 

แลวคุณพอก็คุยกับผูชวยวา คุณพอมาทําฟในบอย เจอผูชวยคนนี้ตั้งแตทองจนคลอด แลวก็ถามอีกวาลูกไดกี่
ขวบแลว แลวดิฉันก็เลยตอบวา2ขวบแลวคะ แลวคุณพอก็ถามคุณหมอตอวาตอนนี้ลูกคุณหมอไดกี่ขวบแลว
ครับ คุณหมอเลยตอบวาได1ขวบครึ่งแลวครับ คุณพอแลวพูดวาผมอยูทําฟในกับคุณหมอก็นาน 2 ปี สนิททั้ง
ผูชวยและคุณหมอเลยเนาะพูดแลวก็หัวเราะ 

แลวคุณพอเคสนี้ก็บอกวาดีใจมากและประทับใจมากที่ไดมาทําครอบฟในที่โรงพยาบาลนี้ เป็นกันเองทั้งผูชวย
และคุณหมอ และยังชมอีกวาผูชวยก็เกงคุณหมอก็เกงทุกคนคะพรอมดวยขอบคุณคุณหมอที่ทําครอบฟในทั้ง
ปากใหคุณพอไดมีฟในเคี้ยวขาวกินอาหารไดอ่ิมทอง ยิ้มสวยๆยิ้มหลอๆ อีกดวยคะ        

นางสาวสุพัตรา  จันทรเสนา   ผูชวยทันตแพทยแ 
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เด็กน้อยกับการพบหมอฟันครั้งแรก  

วันหนึ่งมีเด็กอายุประมาณ 6 ปี มาตรวจสุขภาพชองปาก เมื่อตรวจแลวพบวา มีฟในหนาบนซอนเหลือ
แตราก จากที่ซักประวัติผูปกครองเด็ก คือเด็กไมเคยทําฟในมากอน นี่เป็นครั้งแรกคะ การทําฟในไมใชแคเด็กที่
กลัว แตผูใหญก็กลัวการทําฟในเหมือนกับเด็ก หลังจากที่ซักประวัติเด็กแลวก็ถึงคิวเขาหองทําฟใน เด็กไมเคยทํา
ฟในก็จะกลัวมากถึงกับรองไห เมื่อถึงขั้นตอนการถอนฟในหมอก็จะคุยกับเด็กเพ่ือใหเด็กผอนคลายไมกลัว เมื่อ
ถอนฟในเสร็จเด็กที่กลัวการถอนฟในกับเกงขึ้น จากที่เรากลัววาเด็กคนนี้จะดิ้นเด็กกับไมรองไหเลยหมอและ
ผูชวยที่ทําหัตการเสร็จก็ไดชื่นชมวาเด็กนอยคนนี้เกงมาก กอนไปรับยาและกลับบานเราก็มีของรางวัลใหเด็ก
เกง ทั้งหมอและผูปกครองก็ดีใจที่เด็กคนนี้ทําฟในไดโดยไมรองไห หมอไดถามเด็กนอยคนนี้วา ครั้งหนาวา หนู
จะมาทําฟในอีกไหม? วันนี้หนูถอนฟในแลวเจ็บไหมคะ? เด็กก็ตอบไปวาเจ็บนิดนึงคะคุณหมอ ทั้งหมอและผูชวย
ก็ดีใจที่เด็กนอยคนนี้ไมกลัวการทําฟใน 

ความภาคภูมิใจของหมอที่ทําฟในใหเด็กละผูชวยที่เขาเคสในครั้งนี้ ทําใหเด็กคนนึงรูจักการทําฟใน เพ่ือ
ที่มาทําฟในครั้งหนาจะไดผอนคลายไมกลัวมากและกลาที่จะมาทําฟในอีกครั้งตอไป 

 

                                                                                              นางสาวศิริรัตนแ เกษแกว 
                                                                                            ตําแหนง ผูชวยทันตแพทยแ 
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เรื่องเล่าจากทันตกรรม 

สวัสดีคะคุณผูอานและคุณผูฟใงทั้งหลาย ดิฉันนางสาว มนลักษณแ โพธิตา ตําแหนงและหนาที่ของดิฉัน
ก็คือผูชวยทันตแพทยแคะ ชวยขางเกาอ้ีทันตแพทยแ เริ่มตั้งแตเรียกคนไขเขาหองเตรียมเซ็ตใหกับทันตแพทยแไม
วาคนไขจะมา อุดฟใน ขูดหินปูน หรือถอนฟในและงานดานอ่ืนๆอีกซึ่งในแตละงานมีความยากงายตางกัน ก็ตอง
เตรียมเซ็ตใหพรอมกอนที่จะไปเชิญทันตแพทยแมาทําหัตถการใหกับคนไขคะ อยูในเคสไมวาทันตแพทยแจะเรียก
อยากไดเครื่องมืออะไรหนาที่ของผูชวยก็คือตองหามาใหทันตแพทยแไดอยางถูกตองและรวดเร็วคะ นี่คือหนาที่
หลักของผูชวยขางเกาอ้ีที่จะไมพูดถึงก็คงจะไมไดคือ โควิด19ที่เขามาตั้งแต พ.ศ.2563จนถึงปใจจุบัน พ.ศ.2565
โรคโควิด19ก็ยังไมหายขาดไปจากประเทศไทยเราโควิด 19เป็นโรคที่นากลัวและติดตอกันอยางงายดาย
แนนอนทันตกรรมของเรามีผลกระทบแตทันตกรรมก็มีวิธีปูองกันในชวงระยะหนึ่งที่โรคโควิดรุนแรงทันตกรรม
เราก็งดฟูุงกระจายไมอุดฟใน ขูดหินปูน ทําเฉพาะถอนฟในที่งายถาเคสไหนเสี่ยงไดแคะรากก็ตองตรวจ Rapid 
Test กอนสงทําฟในคะหนาที่ของผูชวยคือตองเช็ดทําความสะอาดยูนิตหลังการทําหัตถการทุกเคสและตองเอา
ฝอยพันที่จับโคมไฟดวยทันแพทยแ    ทันตาฯ ผูชวย ตองใสชุดรัดกุมใสN95 ใสFace Chill ใหครบเพ่ือปูองกัน
ตัวเองกันทุกคนแต ณ ตอนนี้สถานการณแโควิดเริ่มดีขึ้นและกําลังจะเป็นโรคประจําทองถิ่นไปคนทั่วประเทศ
หายใจไดคลองตัวขึ้นเยอะเลยคะกลับมาที่หองงานทันตกรรมนั้นถาเกิดวาใครเขามาทํางานแรกๆคงเหนื่อยและ
อาจจะถอดใจไดเลยทีเดียว เพราะเครื่องมือแตละชิ้นของหองทันตกรรมจะเป็นชิ้นเล็กๆ เต็มไปหมดเพราะใช
สําหรับในชองปากเวลาทันตแพทยแเรียกใชก็ใชศัพทแภาษาอังกฤษสื่อสารแตคุณผูอานอยาเพ่ิงถอดใจไปนะคะ
เพราะเราสามารถเรียนรูไดและใชความคุนเคยสนใจในการทํางานแลวดิฉันเชื่อวาทุกคนที่สนใจในการทํางาน
แลวดิฉันเชื่อวาทุกคนที่สนใจทํางานตองทําไดแนนอนคะ ดิฉันทํางานที่หองทันตกรรมมาจะเขาปีที่ 7 แลวคะ
บอกตรงๆวามีความผูกพันและประทับใจกับเพ่ือนรวมงาน คุณหมอ และทันตาภิบาลทุกคนเพราะทุกคนนารัก
ปรึกษาไดไมใชเฉพาะเรื่องงานอยางเดียวดิฉันสามารถปรึกษากับคนในฝุายไดแมกระทั่งเรื่องสวนตัว สามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรึกษากันไดในทุกเรื่องดวยความจริงใจ  

รวมไปถึงหัวหนางานของดิฉันเองทานเป็นคนที่จิตใจดีและนารักกับลูกนองมากๆเลยคะวันเกิดของ
ลูกนองในฝุายทันกรรมทานก็ซื้อเคกใหกับลูกนองเวลาทานไปเที่ยวตางจังหวัดทานก็ไมลืมที่จะซื้อของฝากมา
ฝากลูกนองใหลูกนองไดกินในฝุาย ฝุายทันตกรรมเราถึงคนในฝุายจะเยอะแตก็มีความอบอุนและเป็นกันเองกัน
ทุกคนคะ 

 

มนลักษณแ  โพธิตา  
ผูชวยทันตแพทยแ 
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การเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ของฉัน  

        เมื่อเราลองมองยอนกลับไป ประสบกราณแ เรื่องราวและสิ่งตาง ๆ มากมายที่เกิดขึ้นมานชีวิตเรา บาง
เรื่องเป็นสิ่งที่ดี บางเรื่องเป็นสิ่งที่ไมอยากใหเกิดข้ึนก็มี แตทุก ๆอยางที่เกิดขึ้นในชีวิตเราลวนสามารถเก็บมันมา
เป็นประสบการณแในชีวิต ในวันนี้ดิฉันจะมาเลาประสบการณแและเรื่องราวดี ๆที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของดิฉันและ
เป็นเรื่องราวที่ดิฉันไมเคยลืม 

        ชีวิตคนเราก็ไมไดโรยดวยกลีบดอกกุหลาบที่สวยหรู แตนั้นไมไดเป็นปใญหาสําหรับดิฉันเลยคะ ดิฉันวา
ความลําบากนี่แหละเป็นเรื่องที่ดี มันจะทําใหดิฉันเป็นคนที่แข็งแรงกวาใคร ๆมีความพยายามมากกวาใคร 
สามารถอดทนตอทุกอยางได วันหนึ่งดิฉันไดเขามาทํางานที่โรงพยาบาลในแผนกทันตกรรม ตําแหนงผูชวย
ทันตแพทยแ วันแรกของการทํางานเป็นผูชวยรูสึกตื่นเตนพรอมกับความกลัว แอบคิดวาเราจะทําไดไหม จะโดน
ดาไหม กลัวไปหมด แตก็มีพ่ีๆคอยสอนเวลาทําหัตถการตาง ๆอุปกรณแก็เยอะแยะมากมายไมรู เรียกวา
อะไรบางจําไมได เจอทั้งเลือดทั้งอะไรมากมายกวาจะผานไปแตละวัน ยิ้มสูทุกวันรูสึกเหนื่อยที่ตองเผชิญกับสิ่ง
ตาง ๆ กลับไปถึงบานก็นอนคิดวาจะไปตอหรือควรหยุด แตความจนความลําบากทําใหฉันตองสู ไปทําง านแต
ละวันตองขับรถไป-กลับเป็นรอยกิโลเมตร กับเงินรายวันในตําแหนงลูกจางรายคาบแควันละสามรอยกวา แต
เอาเถอะเราตองสู ตื่นเชามาตองเดินทางไปทํางานเป็นประจําทุกวัน ไปถึงที่ทํางานก็เจอเพ่ือนรวมงานที่ดีคอย
บอกคอยสอนสิ่งที่เราไมรู มีพ่ีๆถามวาเรียนจบอะไรมาถึงไดมาทํางานที่นี่ตําแหนงนี้ซึ้งเงินเดือนมันไมไดเยอะ
เลยนะบานก็ไกลเงินเดือนจะพอใชไหม นั่นไงพูดใหดิฉันคิดอีกแลว แตดิฉันก็ตอบไปวาทําไปกอน ถาไดงานที่
ดิฉันจบมาคอยลาออกก็ได ก็ตอบทุกคนที่ถามแบบนี้มาตลอด พอทํางานไดประมาณ 3 เดือน ก็มีฝุายบุคคล
โทรลงมาที่ฝุายวา ดิฉันไดเปลี่ยนตําแหนงเป็นลูกจางชั่วคราวแลวพ่ีที่ฝุายบุคคลบอกวาเป็นความโชคดีมากที่ได
ตําแหนงลูกจางชั่วคราวเร็วมาก ก็คิดแหละวาตัวเองมาพรอมดวง พอทํางานที่นี่เจอเพ่ือนรวมงานที่ดี เจอหมอ
ดี มีแรงจูงใจในการทํางานถึงแมเงินเดือนจะนอยก็เถอะ ถาทํางานดวยความสนุก และความสบายใจ อยู
ดวยกันเหมือนครอบครัวเดียวกันมันก็ไมเหนื่อย มีหัวหนาฝุายดีก็เลิศไปอีกสิคะ จากที่เคยคิดวาจะหางานใหมก็
กลายเป็นอยากอยูแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ซะงั้น ทํางานแบบมีความสุขมีเสียงหัวเราะทุกวันการทํางานใหแตละวันก็
ไมหนาเบื่อแลวคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลา 3 ปีแลวที่ทํางานเป็นผูชวยทันตแพทยแ การทํางานเป็นผูชวยมันก็ไมแย
ถึงแมจะโดนดาบางครั้งก็เถอะ ดิฉันก็สามารถอดทนอดกลั้นมาไดเป็นเวลา 3 ปี ชีวิตคนเรามันไมไดสวยหรู
เสมอไป อุปสรรคปใญหาทุกอยางจะสอนและเป็นประสบการณแที่ดีใหกับดิฉันเสมอ 

 

                                                                                                 นางสาวสายธาร คําพิมพแปิด 
                                                                                                ตําแหนงผูชวยทันตแพทยแ 
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“ครั้งแรกกับการท างานเป็นผู้ช่วยห้องฟัน” 

 หลังจากเรียนจบมัธยมสิ่งแรกที่เด็กทุกคนคิดไวคือการเรียนตอมหาลัยแตสําหรับดิฉันสิ่งแรกที่คิดไวคือ
การหางานทําไปดวยและเรียนไปดวยแตจะมีงานอะไรที่สามารถทํางานไปดวยไดและไมเสียการเรียนเพราะ
ดิฉันเลือกเรียนเสารแอาทิตยแและทํางานในวันจันทรแถึงศุกรแ ชวงนั้นเป็นชวงที่จบการศึกษาในวัยมัธยมปลายพอดี
และไดเห็นการเปิดรับสมัครผูชวยหองฟในจากโรงพยาบาลกุมภวาปีจึงลองสมัครงานเขามาทํางานที่นี่ดู ผล
ปรากฏวาผานการคัดเลือกไดเขามาทํางานและไดทําการทดลองงานเป็นเวลา  5 วันกอนทํางานจริง และงาน
แรกท่ีเจอในการฝึกงานคือการเจาะหนองและมีเลือดกับน้ําลายเต็มไปหมดซึ่งนี่อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาของคน
ที่ทํางานประจําที่นี่ตองเจอแตกับดิฉันเป็นครั้งแรกที่ตองเจอกับอะไรแบบนี้แตไมไดรูสึกรังเกียจหรือขยะแขยง
เลยเพราะคิดวาถาไดทํางานที่นี่คงเป็นเรื่องปกติที่จะไดเจอกับอะไรแบบนี้ในทุกๆวันถาเรารูสึกแบบนั้นในครั้ง
แรกเราจะมีความรูสึกแบบนี้ตลอดไปจึงเลือกที่จะไมสนใจเพราะนี่คือเรื่องปกติที่ทุกคนมีหลังจากเจอเคสแรก
เป็นเจาะหนอง เคสที่สองของวันตอมาที่เจอคือการผาฟในคุดแนนอนวาการเขาเคสครั้งแรกกับงานที่ไมเคยทํา
เลยนั้นลําบากเสมอแตแนนอนวาคุณหมอที่ดิฉันเขาไปทําเคสดวย 

สอนดีมากสอนวาตองมีขั้นตอนยังไงและตองเตรียมอุปกรณแอะไรบางกอนทําเคสพอเริ่มทําเคสรูสึกสนุกและ
ชอบการผาฟในคุด มากเพราะรูสึกเหมือนกับเราอยูในหองผาตัดในซีรี่ที่เคยดู หยิบจับเครื่องมือใหหมอไดรูวา
อุปกรณแชนิดนี้ชื่อวาอะไรและใชทําอะไรบางและจบการฝึกงานวันที่สองไดอยางสนุกและสมบูรณแแบบ  วัน
ตอมาไดเห็นพี่ๆเขาเคสรักษารากแตการรักษารากจะมีอุปกรณแเครื่องมือเยอะหนอยดูครั้งแรกยอมรับเลยคะงง
และปวดหัวมากการรักษารากนั้นใชเวลานานในการทําเคสยืนดูจนปวดขาเลยทีเดียว หลังจากหมดการทดลอง
งานเป็นเวลาหาวันก็ไดเวลาทํางานจริงแบบรับเงินเดือนชวงแรกๆที่ทําเหนื่อยมากๆเพราะตองจําทั้งเครื่องมือ 
วิธีการทํา และลําดับขั้นตอนของการทําเคสนั้นๆแตพอเงินเดือนเดือนแรกออกความเหนื่อยความเมื่อยก็หาย
เป็นปลิดทิ้งเลยคะ 

จนตอนนี้ดิฉันทํางานไปพรอมๆกับการเรียนเป็นเวลาเกือบ 4 ปีแลวคะการทํางานที่นี่ทําใหดิฉันโตขึ้น
เป็นผูใหญขึ้น เจอผูคนมากมายดีบางรายบางปะปนกันไปเป็นธรรมดาของการทํางานอยูในองคแกรขนาดใหญ
แบบนี้แตรวมๆแลวก็ดีคะเป็นประสบการณแชีวิตที่ถือวาดีเลยทีเดียว 

ศรณยแยา  
กลุมงานทันตกรรม 
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ฟันสวยๆ กับวัยใสๆ 

เมื่อถึงชวงกิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพ ในโรงเรียน ประจําปี  ดิฉันไดเขารวมในการทํางาน ไดไป
ตรวจฟในใหเด็กๆกับคุณหมอที่โรงเรียนมหาไถศึกษากุมภวาปี ไดตรวจฟในใหเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 
เด็กๆทุกคนนารัก สวนมากเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่ 1จะมีฟใน แทขึ้นมา2 -4ชี่ คุณหมอไดตรวจสุขภาพชอง
ปากใหเด็กๆวามีฟในทั้งหมดกี่ชี่ ฟในผุกี่ชี่ มีชี่ไหนบางที่ตองถอน และมีชี่ไหนบางที่ตองเคลือบหลุมรองฟใน เพ่ือ
ปูองกันฟในผุ  เราไดใหคําแนะนําใหกับเด็กๆแปรงฟในทุกครั้งหลังรับประทานอาหารทุกมื้อ เพ่ือฟในจะไดสะอาด 
และปูองกันฟในผุ ตอนนี้สวนมากเด็กๆทุกคนฟในน้ํานมผุกันทุกคน เราไดบอกเด็กๆวาเมื่อฟในนํานมผุและหลุด
ออกไปแลว   ฟในแทของเด็กๆทุกคนก็จะขึ้นมาแทนที่ฟในน้ํานม เด็กๆทุกคนตองรักษาความสะอาดฟในแทของ
เราใหดีที่สุดนะคะ เพราะถาฟในแทผุเราจะไมมีฟในใหเราเคี้ยวอาหารหรือยิ้มสวยๆอีกนะคะ หลังจากตรวจฟใน
เสร็จแลว เราก็ไดใหเด็กๆอมฟลูออไรดแ เพ่ือปูองกันฟในผุ ดิฉันมีความยินดีในครั้งนี้มาก ที่ไดมีสวนรวมใหเด็กๆ
ไดดูแลฟในใหสะอาดและแข็งแรง เพ่ือเด็กๆจะไดมีฟในที่แข็งแรงจะไดยิ้มสวยๆแลวไมเจอฟในผุ ใหเหมาะกับวัย
ใสๆกับฟในสวยๆของเด็กๆคะ  

                                    

 ชาลิสา วิบูลยแกุล 
กลุมงานทันตกรรม 
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วันชิลท่ีไม่ชิลเท่าไหร่ 

  สวัสดีคะ ฉันเริ่มทํางานในวัย 20 ปี ที่โรงพยาบาล กุมภวาปี แผนกทันตกรรม ซึ่งถานับจากตอนนั้นที่
เริ่มทํางาน วันแรกถึงตอนนี้ฉันทํางานไดเพียง 1 ปี 9 เดือน ไมคอยที่จะ มีเรื่องเลาอะไรมากเทาไหร แตก็ยังพอ
มีเรื่องราวที่นาจะเป็น อุทาหรณแใหทุกคนไดอานกันคะ  

ขอเลากอนนะคะวา ในวันทําการเสารแ อาทิตยแ เราจะ จํากัดคิวคือ วันเสารแเรารับ 20 คิว และวัน
อาทิตยแเราจะรับ แค 10 คิวไมรวมคนไขนัด คนไขสามารถวอลแคอินทําบัตร เขารับบริการไดเลย และในวันเสารแ
ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ฉันไดเดินทางมาทํางานในชวงเชาและมาถึงที่หองทันต กรรมก็พบกับคนไขที่มารอรับ
บริการ พอถึงฉันก็เริ่มใสชุด กาวนแและออกไปซักประวัติรอพ่ีๆทันตาฯ กอนที่จะเขารับ การทําฟใน ซึ่งวันนั้นมี
ผูสูงอายุ ฉันไดถามคนไขไปวา มีโรค ประจําตัวไหมคะ!! คนไขก็ตอบฉันกลับมาวา ไมมี อีกซักพัก เขาก็ไดพูด
ขึ้นมาวา แตไดกินยาเบาหวาน ความดันอยูนะ! ฉันก็อ้ึงไปซักพักแลวบอกวา นั่นแหละคะคือโรคประจําตัว และ
คนตอไปฉันก็ไดซักประวัติเกี่ยวกับการทําฟใน ฉันถาม คนไขไปวาคนไขเคยทําฟในไหมคะ? คนไขก็ไดตอบฉัน
กลับ มาวาไมเคยคะ เคยแตถอนฟใน ฉันก็เอ฿ะ!! ยังไงกันนะ แตนี่ก็ คงเป็นสีสันของการซักประวัติคนไขอีกแบบ
หนึ่งคะ ถึงเวลาทํางาน ฉันไดเอาคนไขเขามาทําฟใน บางคน อุดฟในบาง ถอนฟในบาง แตละคนใชเวลาไปเกือบ 
15 นาที แลวแตความยากงายของเคสนั้นๆ ซึ่งนาที่หลักๆของฉันก็ คือเตรียมอุปกรณแทําฟในใหหมอและพ่ีๆทัน
ตาฯคะ และแลว คนไขก็หมดไป เวลาลวงเลยไปจนเกือบๆจะเท่ียง ฉันและพ่ีๆ ไดมานั่งพักกันและไดถายรูปลง
สตอรี่ โดยฉันไดใสขอความ ลงไปวา “วันชิลๆ” เทานั้นแหละ เสียงสวรรคแของเราก็ไดดัง ขึ้น (เสียงสวรรคแคือ
เสียงโทรศัพทแนั่นเองคะ) สวัสดีคะจาก ER นะคะ มีเคสอุบัติเหตุ MC ชนสุนัข ฟในหนาหลุด 3 ซี่ (คนไขเป็นเพศ
ที่ 3 คะ) ฉันและพ่ีๆทันตาฯในตอนนั้นคือ เตรียมตัวรับเคส ซักพักคนไขไดสงมาจาก ER มาดวย อาการฟใน
หนาหลุดออกไป 3 ซี่ พอมาถึงฉันก็ไดพาคนไขไป X-ray เพ่ือดูภายในชองปากวามีอะไรผิดปกติอีกไหม!! พอ 
X-ray ก็พบวาฟในหนานองไดหลุดออกไปทั้งซี่ ซึ่งถานองเก็บ มาดวยก็ยังพอที่จะเก็บคืนกลับไปได แตดวย
ความที่นอง ตกใจและรีบมาโรงพยาบาลนองจึงไมไดนําฟในนั้นมาดวย เราก็ไดนํานองมาที่เตียงเพ่ือทําความ
สะอาดในชองปาก โดยการลางน้ําเกลือ และซักพักนองก็ถามขึ้นมาวาพ่ีคะ!! จมูกหนูเป็นอะไรมากไหมคะ!! ฉัน
และพ่ีทันตาฯ ก็ไดแตบอก นองวาจมูกหนูไมเป็นอะไรลูกหวงฟในกอน….. พอลางแผล เสร็จก็ไดนัดนองมาใน
เวลาทําการเพ่ือใหหมอเฉพาะทาง ตรวจดูอีกที ซึ่งเมื่อวันนัดมาถึงนองก็ไดตรวจและเริ่มสูขั้น ตอนการทําฟใน
ปลอมคะ 

 สุดทายนี้อยากฝากถึงทุกคนที่ขับขี่มอเตอรแไซคแอยาก ใหทุกคนสวมหมวกกันน็อกเพ่ือปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุและ ขับขี่กันอยางระมัดระวัง และเคสนี้คงเป็นตัวอยางของใคร อีกหลายๆ คนที่ชอบขับขี่มอเตอรแไซคแ
แตไมสวมหมวกกันน็ อกคะ #ขับข่ีปลอดภัยสวมใสหมวกกันน็อกนะคะ 

 น.ส.นริศรา อุดรพันธแ  
 พนักงานชวยเหลือคนไข แผนกทันตกรรม 
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เรื่องเล่าของเจนจิรา 

สวัสดีคะ ดิฉันชื่อเจนจิรา หรือเรียกวาเจนก็ไดคะ ฉันมาทํางานที่แผนกทันตกรรมได 1ปี 1เดือน เอา
จริงๆตอนนี้ก็ยังไมรูอะไรมาก แตก็พอทําได และลดการปรึกษาพ่ีๆนอยลงแลวคะ วันที่ฉันมาทดลองงานที่นี่วัน
แรก ฉันก็ไดเขาชวยดูดสารคัดหลั่งคนไข โดยที่มีพ่ีที่อยูประจําหองคอยสอนอยูใกลๆ ฉันจําไดวาเคสนั้นไดผา
และเลือดไหลทวมเยอะมาก ฉันหนามืด เกือบเป็นลมเพราะไมเคยเจอเลือดเยอะขนาดนี้ จนหมอก็ตกใจ แตพอ
ฉันเริ่มปรับตัวได อาการก็ดีข้ึนคะ ทุกวันนี้ฉันสูกับเลือดของคนไขไดแลว ตอนที่ฉันเขามาทํางานที่นี่แรกๆก็โดน
หมอดุ โดนหมอบนบอยเหมือนกันคะ เพราะฉันไมรูเรื่องอะไรเลย ฉันเขามาทํางานในชวงที่โรคโควิดระบาด 
ทางแผนกจึงเปิดบริการเฉพาะงานถอนฟใน ฉันเลยไมรูเรื่องเกี่ยวกับงานฟูุงกระจายและงานอ่ืนๆเลยนอกจาก
ถอนฟใน พอทางแผนกเริ่มเปิดใหบริการเต็มรูปแบบ หมอก็จัดใหฉันเขาหองกับหมอเหมือนพ่ีๆทุกคนโดยไมมีพ่ี
เลี้ยง ฉันก็ยังงงๆเอเอๆกับการอุดฟใน และการรักษาราก จนบางทีก็ทําใหหมอหงุดหงิด และโดนดุ โดนบนอยูไม
นอยเลยคะ แตก็เขาใจนะคะวาหมอก็ตองรักษาคนไขภายในเวลาที่มีอยูอยางจํากัด และคนไขก็มารักษาเยอะ
มาก ถาจะใหหมอมาสอนฉันทีละอยางชาๆมันก็เสียเวลามากๆเชนกัน ฉันก็พยายามจําและจดใสกระดาษไว วา
การรักษาแบบนี้จะตองเตรียมอะไรบาง พอมีคนไขมาฉันก็เปิดกระดาษดูเลย แตขอดีของการโดนดุก็มีนะคะ 
มันทําใหฉันจําสิ่งเหลานั้นไดเร็วขึ้น ซึ่งมันก็เป็นผลดีตอตัวฉันเอง จริงๆแลวนอกเวลางานหมอที่นี่นารักทุกคน
นะคะ ใจดี ไมดุเลย พ่ีๆในแผนกก็คอยบอกคอยสอน และชวยเหลือฉันดีมากๆ ทําใหฉันกลาที่จะถามในหลายๆ
เรื่องท่ียังไมรูและไมเขาใจ ก็ขอบคุณพ่ีๆทุกคนมากๆเลย และฉันก็รูสึกวาการมาทํางานของฉันในแตละวันตั้งแต
วันแรกจนถึงปใจจุบันนี้มันดีขึ้นกวาเมื่อกอนเยอะเลย อาจจะไมถึงกับดีมาก แตฉันก็รูสึกวาฉันมีการพัฒนาขึ้น
เรื่อยๆ สามารถทํางานไดเร็วขึ้น สามารถจัดเตรียมของไดครบมากขึ้น สามารถตอบคําถามคนไขในคําถาม
ทั่วๆไปได และอีกหลายๆอยาง ฉันพรอมที่จะเรียนรู และฉันคิดวาฉันจะสามารถทําไดดีขึ้นเรื่อยๆคะ ฉันดีใจนะ
คะที่เวลามีหมอมาบอกใหฉันชวยทํานั้นทํานี่ให เพราะฉันรูสึกวาหมอคนนั้นไวใจ และคิดวาฉันทําได และก็ถือ
วาเป็นการฝึกของฉันไปในตัวดวย 

แตถึงแมวาฉันจะมาทํางานท่ีนี่ไดไมนาน ฉันก็มีความประทับใจกับคนไขที่มารักษาอยูเหมือนกันนะคะ   
ครั้งหนึ่งมีคุณยายตัวเล็กๆ ผอมๆนั่งรถวีลแชรแมารอรักษา ฉันเลยไดเขาไปชวยพยุงคุณยายเขาหอง คุณยาย
นารักมากๆเลยคะ ยิ้มแยม พูดเพราะ พอคุณหมอรักษาคุณยายเสร็จ ฉันก็ชวยพยุงคุณยายเดินไปนั่งวีลแชรแ
เหมือนเดิม แลวคุณยายก็ยกมือไหวขอบคุณฉัน แลวพูดวา "ขอบคุณนะลูก เจริญๆนะลูกนะ" ฉันก็ยกมือไหว
ขอบคุณคุณยาย แลวไปทํางานตอ ในใจตอนนั้นฉันดีใจและมีความสุขปนๆกัน ดีใจที่ไดรับพร และมีความสุขที่
ไดชวยคุณยายดวย แตฉันก็มีเรื่องใหปวดหัวกับคนไขบอยเหมือนกันนะคะ คนไขบางคนก็พูดไมรูเรื่อง จนบางที
ฉันก็แอบคิดเหมือนกันนะวาเป็นเพราะฉันที่สื่อสารไมรูเรื่องหรือเปลา คนไขบางคนก็หูไมไดยิน จะคุยกันแตละ
ทีไดรองดังลั่นแผนก คนไขคนอ่ืนๆก็นั่งขําหัวเราะกันไป คนไขบางคนก็ตอบไมตรงคําถาม มีคนไขคนหนึ่งเป็น
คุณตา อายุประมาณ70ปี มาถอนฟใน ฉันก็ถามวา "คุณตาจะรับยากลับบานไหม?" คุณตาก็ตอบฉันวา "ตากิน
ขาวมาแลว" แตก็สนุกดีนะคะ มีเรื่องใหไดหัวเราะ คลายเครียด 
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จริงๆแลวการทํางานในโรงพยาบาล ไมวาจะตําแหนงไหนก็ตาม ฉันคิดวาเจาหนาที่ทุกๆคนไดบุญ
เหมือนกันหมด ถึงแมวาจะไมไดเป็นคนที่รักษาคนไขโดยตรงก็ตาม เพราะถึงยังไงเจาหนาที่ทุกคนก็มี
จุดประสงคแเดียวกันอยูแลว คือชวยใหคนไขหายปุวย ชวยใหคนไขหายจากโรคที่เขาเป็นอยู หรือชวยใหคนไข
เหลานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น ฉันเชื่อวาการหายปุวยของคนไขแตละคน การที่เห็นรอยยิ้ม การไดรับคํา
ขอบคุณจากญาติๆของผูปุวยที่เราไดรักษาใหกับคนที่พวกเขารักจนหายดี จะทําใหเจาหนาที่ที่ใหบริการมี
ความสุขและดีใจไปกับคนไขดวย 

การทํางานในโรงพยาบาลไมไดนากลัวอยางที่คิดนะคะ แคเราทําใจใหสบาย จดจออยูกับงานที่เรา
จะตองทําในแตละวัน แคนี้เราก็สามารถผานมันไปไดแลวคะ ขอบคุณประสบการณแดีๆที่แผนกทันตกรรมได
มอบใหฉันนะคะ และตราบใดท่ีฉันยังทํางานอยูที่นี่ตอไป ฉันก็จะพยายามพัฒนาตัวเองใหทํางานดียิ่งขึ้นคะ 

 

น.ส.เจนจิรา ศรีกงพาน 
ผูชวยทันตแพทยแ 
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ความประทับใจของคนไข้ 

 ในเชาวันจันทรแที่ 13 มิถุนายน 2565 เชาสดใสแรกของวันทํางาน 

ดิฉันเป็นเวรจุดสกรีนคนไขทําหนาที่ซักประวัติคนไขมีแม ลูกคูหนึ่ง แมเป็นคนไขนั่งรถเข็นมา ลูกเป็น
คนเข็น ซึ่งเป็นคนไขท่ีมาประจําที่จะตองเคลียชองปากกอนผาตัด ซึ่งดิฉันก็จะเห็นคนไขเป็นประจํา วันนี้คนไข
มาซักประวัติเพื่อทําการอุดฟใน แลวตองตรวจ ATK กอนทําหัตถการทุกครั้ง ลูกก็จะเข็นคนไขลงไปขางลางเพ่ือ
ตรวจ ATK ซึ่งเป็นระยะทางไป กลับ คอนขางหลายครั้งแตลูกคนไขก็ไมเหนื่อย ไมบน ซึ่งดิฉันมองดูดวยความ
ประทับใจและรูซึ้งในความพากเพียร กตัญโูของคนไขมาก ทําใหดิฉันประทับใจมากคะ  

 
ยลดา 

หองฟใน 
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เมื่อเด็กหลังห้องกลายมาเป็น “อาจารย์’’ 

ยอนกลับไปประมาณ ปี พศ. 2549-2555 ผมเขาเรียนคณะทันตแพทยแ ตอนนั้น ก็เรียนสนุก ทํา
กิจกรรม ใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย คิดแควา เอาจบตามเวลาก็พอ ไมไดมีเปูาหมายระยะยาว และเรายังไมรูจัก 
สาขาเฉพาะทางมากนัก แตมารูตัวตอนปี 5 วา เกรดตัวเองต่ํามาก จนมีโอกาสไดฟใงรุนพ่ีพูดคุยกันวา คนที่
อยากเรียนตอตองมีเกรดเฉลี่ยสูงๆ  จะมีโอกาสเรียนตอไดมากกวาเด็กที่เกรดเฉลี่ยต่ําๆเมื่อเขาปี 6 เราก็
พยายาม ทําคะแนน เรงเกรด เพราะตอนนั้นคิดวาเผื่อเอาไวกอน เผื่อเราเปลี่ยนใจในอนาคต แตสุดทายก็ไม
ทัน เราจบดวย เกรดที่ต่ํากวา 3.00 ซึ่งต่ํามากสําหรับคนจะไปเรียนตอ แตก็นั่นแหละ เราไดทําตามเปูาหมาย
ระยะสั้นแลว คือ จบ ตามเวลา 6 ปี และพรอมออกไปเผชิญโลกกวางแลว  

จุดเริ่มตนของการเรียนตอของผม คงเริ่มจากตรงนี้คือตอนใชทุน ผมไดมีโอกาสไปใชทุน ที่อําเภอน้ํา
โสม จ.อุดรธานี ซึ่งหางจากตัวเมือง 100 กิโลเมตร คือที่รพ.น้ําโสม มีนโยบายวาทําหมดทุกเคส เพราะการเขา
เมืองไกลมาก เป็นภูเขา คนไขเดินทางยาก เราก็มีโอกาสไดรักษาผูปุวยเยอะมาก ทั้งทําไดและทําไมได หลาย
ครั้งตองใหรุนพี่มาชวย บางเคสยากมากจนตองสงตอ ตอนนั้นเราเริ่มเขาใจคําวางานเฉพาะทางมากขึ้น เพราะ
หัวหนามีประสบการณแหางกัน 10 ปี เราก็คิดวา มันยากมากแนๆ เพราะปกติหัวหนาทําหมดทุกงาน จนมี
โอกาสไดพูดคุยกันจริงจัง วางานเฉพาะทางเป็นแบบนี้ งานนี้ตองการหมอศัลยแ เราก็เหย “หมอศัลยแ’’ ฟใงดูเท
นะ มีคลาส ทําใหเรานึกถึง อาจารยแประจําภาควิชาศัลยศาสตรแชองปากๆ ขึ้นมา และตอนนั้น จังหวัดอุดรธานี 
ก็มี หมอเฉพาะทางสาขานี้เพียงคนเดียว จึงตัดสินใจ “หรือเราจะกลับไปเรียนดีนะ’’ 

สมัยนั้น พอใชทุนครบ 2 ปี ก็สามารถไปเรียนตอได เราก็ทําเรื่องขอไปเรียนตอและไดเรียนตอทันต
แพทยแเฉพาะทางสาขา ศัลยศาสตรแชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล วันแรกที่ไปเรียน อาจารยแ ก็ยังแซววา “เหย 
ไอเบนซแ เอ็งมาเรียนกับเขาดวยรึ หนักนะ พยายามเขา’’ เราก็คนพบวาการเรียนตอในสาขานี้ยากมาก มีความ
ลําบากกวาตอนเรียนป.ตรีมากๆ ทั้งความรับผิดชอบ การดูแลเอาใจใสตอคนไข เพ่ือนรวมงานและอาจารยแ ซึ่ง
อาจารยแแตละทานก็พยายามเคี่ยวเข็ญหวังวาเราจบไปจะสามารถรักษาคนไขได มีทั้ง สุข สนุก ทุกขแ น้ําตา 
ครบทุกอารมณแ สุดทายเราก็เอาตัวรอดมาได สอบบอรแด ผาน แบบลุนๆ ตามประสาเด็กหลังหอง แตเราคน
พบวา มันดีจริงๆ มันทําใหเราพัฒนาขึ้นเยอะมาก แบบกาวกระโดด  

หลังจากเรียนจบ ปีพศ. 2560 เราก็มาใชทุนที่รพ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ไดรับความไววางใจจาก
หัวหนาและเพ่ือนรวมงานอยางมาก ไดรับการคอนซัลตแตลอดเวลา เราก็รักษาคนไขตามความรูที่ไดร่ําเรียนมา 
จนกระทั่ง ปี พศ. 2564 เราก็ไดรับบทบาทใหมคือการรับนักศึกษามาฝึกงาน ซึ่งเป็นนักศึกษาหลังปริญญา 
เฉพาะทางศัลยกรรมชองปาก (หลักสูตร 1 ปี) ตอนนั้นก็กังวลใจเพราะเราจะสอนดีมั้ย เคสจะดีรึเปลา จึงเขา
ไปถามหัวหนาวา รพ.เรารับเด็กฝึกงานดีมั้ย ซึ่งหัวหนาก็ใหกรสนับสนุนเต็มที่ ใหเราสามารถเซ็ตระบบไดเลย
ตามใจชอบ ทําเคสไดตามตองการ อีกท้ังยังไดรับการสนับสนุนจากเพ่ือนรวมงานคนอ่ืนๆอยางดีเยี่ยม  

 เด็กรุนแรก หรือลูกศิษยแ 2 คนแรกของเรา เป็นเด็กที่เกง ขยัน และ กระตือรือรนมาก เรียกไดวาบาพลังมาก 
ทํางานทุกอยางไดอยางรวดเร็ว ครบถวน และมีการถามตอบปใญหากันอยางสนุกสนาน เราก็ไดรับคําชมเชย
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จากอาจารยแมหาวิทยาลัยวาทําไดดี แตเด็กรุนที่สองตางกันโดยสิ้นเชิงเป็นเด็กไมเกง ไมขยัน มีความตอตาน มี
ความอดทนต่ํากวารุนแรกชัดเจน เราก็เริ่มเหนื่อยทอ ก็มีรุนพ่ีใหกําลังใจวา “การสอนเด็กที่ไมเกง ใหเกง ถึงแม
จะยากและเหนื่อย แตเชื่อเถอะวามันจะทําใหเด็กๆเขาเติบโต ทํางานเขาจะคิดถึงเรา’’   

หลังจากผานมา 2 รุน (4 คน) ก็ทําใหเราเปิดมุมมองเกี่ยวกับการเป็นอาจารยแมากขึ้น และคนพบวา
การที่อาจารยแที่พร่ําสอนเรามานั้นเหนื่อยยากลําบากขนาดไหน มีทั้งสุข ทุกขแ สนุกสนานเชนเดียวกับตอนที่เรา
เรียน บางครั้ง เราก็ทักไปถามนองๆรุนแรกวาจบมาแลว 1 ปีเป็นอยางไรบาง ก็ไดคําตอบวา “ดีคะ ขอบคุณพ่ี
มากคะ สรางแรงบันดาลใจและไดความรูมากคะ อยากไปเรียนซ้ําอีกคะ’’ ทําใหเรามีกําลังใจตอไป สุดทายก็คง
พยายามจะเป็นอาจารยแตอไป ในแบบฉบับเด็กหลังหอง และก็อยากจะขอบพระคุณอาจารยแทุกทานที่สอนให
เรามีวันนี้ 

 

นายภาณุพงษแ ภิญโญ  
ทันตแพทยแชํานาญการ  
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จดหมายถึงหมอ 
 

เมื่อชวงฤดูหนาวตนปี 2565 ขณะที่ดิฉันกําลังใหบริการผูปุวยตามปกติที่  OPD กายภาพบําบัด 
สายโทรศัพทแสวนตัวก็ดังขึ้น ปลายสายเป็นเสี่ยงคนที่คุนเคยกันดี พ่ีพยาบาลจาก รพ.สต.แหงหนึ่ง… 

พ่ีพยาบาล : ทิพยแพ่ีปรึกษาหนอย มีผูปุวยในเขตพ่ีอัมพาตขา  2 ขางออนแรงเดินไมไดครอบครัว
ยากจนมาก ไมมีเงินพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลอยากใหชวยประเมินใหหนอยจ฿ะ 

ทิพยแ : ปกติตองนําผูปุวยมา รพ.นะคะพ่ี แพทยแตองตรวจประเมินและออกเอกสารประเมินความ
พิการคะ 

พ่ีพยาบาล : ชวยหนอยนะนองทิพยแ ผูปุวยยากจนมากอยูกับแมแกๆและลูกชายวัย 10 ขวบ เชาบาน
อยูเดือนละ 500 ไมมีรายไดอะไรเลย มีแคเงินคนชราของยาย.... 

ในขณะนั้นดิฉันก็ครุนคิดวิธีการที่ชวยเหลือผูปุวยรายนี้ ดวยความเห็นใจในสภาวะที่เคากําลังเผชิญนั้น
คงไมสามารถมา รพ. ไดแนนอน แตการที่จะประเมินวาใครพิการนั้นไมสามารถออกเอกสารใหไดดวยหากไม
เคยเห็นผูปุวยมากอนไดเพราะผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ อีกอยางในตอนนี้ยังไมไดอนุมัติแผนออกเยี่ยมบาน
ของปีงบประมาณนี้ หากปลอยไวนานความเดือดรอนของผูปุวยคงมีแตเทาทวีคูณ และแลวก็คิดไดวาอยากจะ
ชวยเหลือผูปุวยรายนี้ จึงไดโทรกลับไปหาพี่พยาบาลและใหทาง รพ.สต.ใหถายวิดีโอผูปุวยในขณะทาทางตางๆ
ที่ใชในการประเมิน เชน การยกแขน ยกขา การนอน การพลิกตะแคง การนั่ง การเดิน แลวสงเขามาใหทางเรา
ประเมินเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งถายรูปสภาพบานและครอบครัวของผูปุวยดวย และขอใหเจาหนาที่ชวยมาเดิน
เอกสารทําประเมินความพิการใหถูกตองตามระบบของโรงพยาบาล พรอมกับนัดวันเขามาประเมินอีกครั้ง 
  3 วันตอมาพ่ี อสม.ที่ดูแลในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเขามาติดตอ พรอมเลาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผูปุวย 
พรอมทั้งนํา “จดมายนอย 1 ฉบับ” จากคนไขที่เขียนฝากมาใหดิฉัน ดิฉันอานจดหมายฉบับนั้นและนั่งฟใง อสม. 
เลาเรื่องราวชีวิตของคนไขดวยความตั้งใจและเกิดความเห็นอกเห็นใจอยางมากเขาใจในคําวา “ตนทุนชีวิตเรา
ไมเทากัน” ทําใหยอนนึกถึงวัยเด็กที่ยากลําบากของตัวเองรูซึ้งวาความจนมันโหดรายในสภาวะรางกายปกติ
แลว แตไมสามารถจิตนาการไดเลยวาจะเลวรายแคไหนในวันที่รางกายพิการ และสภาพจิตใจที่ย่ําแย แตก็ตอง
มีชีวิตอยูตอไป....เรื่องราวในจดหมายนอยฉบับนั้น นั้นมีใจความดังนี้ 

“ผูปุวยประสบอุบัติเหตุ ตกหลังรถกะบะเอาหลังลง และเคยขี่มอเตอรแไซคแไปชนกับรถขนไมยูคาทําให
รถลม เคยรักษาท่ีโรงพยาบาลกุมภวาปี สงตอไปที่โรงพยาบาลอุดรธานี ผูปุวยไดไปรักษาในระยะแรก พอระยะ
หลังที่หมอนัด ผูปุวยไมไดไปตามนัดเนื่องจากไมมีคาใชจายในการเดินทาง เพราะอาศัยอยูกับแมที่แกมากแลว
และลูกชายยังเด็ก อาการปุวยชวงลางขา 2 ขางเดินไมได ขยับไมไดเลย ตอนนี้เริ่มมีแผลกดทับ อาการปุวย
เป็นมา 1 ปี 4 เดือน”  

อสม.เลาเสริมอีกวา หลังจากปุวยไมนานบานก็ถูกยึด ภรรยาก็หนีไป ทิ้งลูกชายวัย 10 ขวบไวและแม
แกๆวัย 70 กวาปี คอยดูแลกันตามมีตามเกิด ตองเชาบานอยูเดือนละ 500 หองเชาที่อยูเป็นลักษณะไมเกาที่ผุ
พัง รายไดมาจากเบี้ยคนชราของยาย สวนอาหารอาศัยกินกับชาวบานที่หยิบยื่นใหเป็นครั้งคราว  บอยครั้งที่
อาหารไมเพียงพอ ยายจะยอมอดเพ่ือใหลูกและหลานไดกินอ่ิม ลูกชายตัวนอยวัย 10 ขวบที่ตองออกจาก
โรงเรียนมาชวยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการดูแลพอ ถึงจะตัวเล็กแตก็แข็งแรงชวยงานแบงเบาภาระใหยายได
มาก ดิฉันไดแตคิดชื่นชมในความกตัญโูแตก็อดคิดไมไดวาเด็กวัยนี้ควรไดเรียนหนังสือและสนุกสนานกับเพ่ือน
แลวอนาคตนองจะเป็นยังไง... 
 หลังจากดูวิดีโอ สอบถามขอมูลจนครบถวนดิฉันจึงไดมอบเอกสารรับรองความพิการแก อสม.ไปยื่น
เรื่องที่ พมจ.อุดรธานี จากนี้ไปคนพิการจะไดเบี้ยคนพิการเดือนละ 800 บาท ดิฉันหยิบเงินในกระเปายื่นใหพ่ี 
อสม.ไป 1,000 บาท พรอมบอกวาฝากไปชวยครอบครัวคนพิการรายนี้ดวยนะคะพ่ี ขออนุญาตคนพิการแชรแ
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เรื่องราวนี้เผื่อมีผูใจบุญอยากชวยเหลือเพ่ิมเติมอีก ซึ่งตอมาคนพิการก็อนุญาตใหเผยแพรเรื่องราวชีวิตได ดิฉัน
จึงนําเรื่องราวของคนพิการรายนี้ลงในเฟสบุ฿คสวนตัวดวยความปราถนาดีที่อยากใหคนพิการไดรับการ
ชวยเหลือมากขึ้น จากนั้นก็มีผูใจบุญหลายทานติดตามไปเยี่ยมที่บานเชาของคนพิการพรอมมอบสิ่งของจําเป็น 
ปใจจัยในการดํารงชีวิต ผูนําชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดเขาไปชวยเหลือ เพ่ือนๆของดิฉันเองทั้งในไทย
และตางประเทศมีการสงสิ่งของจําเป็นและปใจจัยมาชวยเหลือ เชน เงินสดจํานวนหนึ่ง ที่นอนลมกันแผลกดทับ 
เกาอ้ีรถเข็น ผาออมผูใหญ ขนม นม ผาหม หมอนขาง ขาวสาร อาหารแหง เป็นตน  
 ปใจจุบันคนพิการยังอาศัยอยูบานเชาที่เดิมตามอัตภาพ แตที่แตกตางไปคือไดรับการดูแลแบบองคแรวม 
จากผูนําชุมชน อสม. รพ.สต. และนักกายภาพบําบัดไดออกติดตามเยี่ยมฟ้ืนฟูที่บาน มีกายอุปกรณแที่จําเป็นใน
การดํารงชีวิต มีเบี้ยยังชีพคนพิการ เขาถึงบริการคนพิการที่รัฐจัดให อาจจะไมสมบูรณแแบบแตก็ดีขึ้นกวาเดิม
มาก จากเรื่องราวที่ดิฉันไดสัมผัสมาดวยตัวเองทําใหเรารูสึกอ่ิมใจที่เป็นฟในเฟืองเล็กๆที่ทําใหสังคมนาอยู  
จากจดหมายถึงหมอฉบับนั้นทําใหเกิดเรื่องราวความชวยเหลือแผในวงกวางผานโลกโซเชี่ยล แคเราเริ่มใหกอน
แลวสงตอพลังแหงการใหไปสูผูอ่ืนใหทําความดีตอจากเรา Power of giving ยอมทําใหเกิดพลังแหงความสุข 
Power of happiness ตอทั้งผูใหและผูรับเชนเดียวกับเรื่องราวนี้ 
 
 

สูขวัญทิพยแ กาญจนแเบญญาภา 
นักกายภาพบําบัดชํานาญการ 
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บ้านรวมใจ 

เชาวันหนึ่งชวงฤดูฝน ณ หมูบานที่หางไกลมากจากชุมชน เป็นชวงเวลาที่นักกายภาพบําบัดไดลงพ้ืนที่
ออกชุมชนเยี่ยมผูพิการตามปกติ ซึ่งการลงพ้ืนที่ในแตละครั้งเราก็จะไดพบสภาพแวดลอมความเป็นอยู การ
ดํารงชีวิตในแตละวันของผูพิการวากินอยางไร อยูอยางไร และใชชี วิตอยางไร ก็ทําใหเราพบวาแตละรายมี
ปใญหาซอนอยูแตกตางกันไป และหนึ่งในนั้นฉันไดพบคุณยายทานหนึ่ง อายุราว 80 กวาปี สภาพรางกายคือ
หลังคอม และกระดูกหลังคดงอ รางผอมเล็ก มีขาท่ีออนแรง กําลังเดินโดยใชไมไผพยุงตนเองเพ่ือมาตอนรับทีม
เยี่ยมบาน และนี่คือจุดเริ่มตนของเรื่องราวที่ฉันจะเลาดังตอไปนี้ 
 หลังจากคุณยายไดเดินมาตอนรับทีมนักกายภาพบําบัดและเจาหนาที่จากรพ.สต.เหลาหมากจันทรแ 
คุณยายก็ไดพาเราเดินเขามาใตชายคาบานเพ่ือหลบแดด ฉันก็ไดซักถามประวัติเกี่ยวกับความเป็นอยูของคุณ
ยายพบวา คุณยายอาศัยที่บานหลังนี้อยูเพียงลําพัง ซึ่งพ้ืนที่ที่ปลูกบานนั้น ไมใชที่ของยาย เป็นของญาติๆที่ให
อาศัยอยู แลวบานที่ยายอยูนั้นสรางมาเป็นเวลานานแลว โครงสรางก็เริ่มไมแข็งแรง ระหวางที่เราไดนั่งพูดคุย
กันนั้น ฉันก็ไดมองสํารวจไปรอบๆบาน บานคุณยายเป็นบานไมยกใตถุนสูง หลังคาและรอบๆบานบุดวยสังกะสี
เกาๆที่มีรอยสนิมเต็มไปหมด ทางขึ้นบานเป็นบันไดไมเกาๆสองสามขั้นเพ่ือเดินขึ้น ซึ่งเราที่แข็งแรงดียังเดินขึ้น
ลําบาก สวนคุณยายที่ใชไมค้ําเดิน คงทะลักทุเลพอสมควร เดินขึ้นมาดานบนบานคุณยาย บนพ้ืนไมที่ผุพังเต็ม
ไปดวยขาวของเครื่องใช ตูเสื้อผาเกาๆ และมีที่นอนในมุมเล็กๆกับมุงสําหรับกันยุง   หลังจากสํารวจบานคุณ
ยาย ฉันมานั่งพักสักครูพรอมกับครุนคิด ก็รูสึกสงสารคุณยายอยางจับใจที่อายุราวนี้แลว ยังตองดิ้นรน
ชวยเหลือตนเองอีก เลยถามคุณยายวา ‘ลูกหลานไปไสเบิดคุณยาย เขาคือบมาอยูนํา’ ยายจึงตอบกลับมาวา 
‘ลูกเขาไปเฮ็ดงานกรุงเทพ ผูนึงกะอยูนําเมีย เมียเขาบคอยอยากใหยายอยูนํา ยายเกรงใจเขากะเลยมาอยูนี่ผุ
เดียว’ หลังจากฟใงคําตอบ ฉันก็คิดวาความสัมพันธแในครอบครัวยายอาจไมคอยดีนัก จะดวยเหตุผลใดๆก็ตาม 
ยายก็เลือกจะอาศัยอยูที่นี่ สิ่งที่เราทําไดคือใหคําแนะนํา และการชวยเหลือตามที่พอจะทําได จึงไดแนะนําเรื่อง
การดูแลตนเอง คุณยายมีปใญหาปวดหลังเพราะหลังคอมจากการทํางานหนักในอดีต และขาทั้งสองขางเริ่ม
ออนแรงเดินลําบาก ใชไมไผที่พอหาไดมาค้ํายันตนเอง ฉันจึงแนะนําการออกกําลังกายเพ่ิมความแข็งแรงที่ขา  
และการบรรเทาอาการปวดดวยการประคบอุน พรอมทั้งทําเอกสารเพ่ือขอไมเทากานรมใหคุณยาย เนื่องจาก
ไมไผที่ยายใชอยูนั้น ไมคอยปลอดภัยตอการใชงาน ฉันใหคุณยายลองลุกยืนเดินใหดู และถามถึงหองน้ําที่ใช
งาน คุณยายจึงไดพาฉันเดินไปยังหองเล็กๆที่อยูถัดไปจากบานคุณยาย เจอหองน้ําที่เป็นสวมซึมทําใหลุกนั่ง
บาก หลังจากสํารวจรอบๆบานเสร็จ ฉันก็ไดนั่งคุยกับแม อสม.และพ่ีเจาหนาที่รพ.สต. ฉันคอนขางเป็นหวง
ความเป็นอยูของคุณยายที่ตองอยูลําพัง จึงไดขอมูลเพ่ิมเติมวากอนหนานี้รายการ ‘สกรู฿ปชีวิต’ ไดติดตอเขามา
วาจะชวยเหลือคุณยายโดยการสรางบานหลังใหมให และไดนําเสาปูนมาไว แตจากนั้นปีแลว ปีเลา ก็ไมมีวี่แวว
ที่จะเขามาทําบานใหยายเลย ฉันมองไปที่หนาคุณยายมีสีหนาที่สิ้นหวัง คุณยายก็ไดแตเอยกับฉันวา ‘คุณหมอ
เอย..ซอยยายแหน กะสิเป็นบุญหลายๆเดอ’ ฉันไมกลาแมแตจะสบตาเพ่ือรับปากคุณยาย เพราะกลัววาถาไม
สามารถทําตามคําขอคุณยายได แลวจะทําใหยายผิดหวังซ้ําๆอีก หลังจากฟใงเรื่องราวตางๆของคุณยายเสร็จ ก็
ลาคุณยายเพ่ือเยี่ยมบานอื่นๆตอไป 

จบจากการเยี่ยมบานในวันนั้น ฉันทบทวนเรื่องราวตางๆของคุณยาย ก็เกิดความคิดตีกันในหัววา มี
อะไรที่เราจะสามารถชวยไดอีกบางนะ ถาเราจะชวยคุณยายสานฝในใหสําเร็จโดยการสรางบาน ก็ดูจะเป็นงาน
ใหญ เกินกําลัง คิดทบทวนไปมา จึงไดไปขอคําปรึกษาจากพ่ีๆในแผนกกายภาพฯ พ่ีทานนึงที่ เคยมี
ประสบการณแในการเป็นจิตอาสาชวยเหลือชุมชนอยูบอยครั้ง จึงไดบอกวา ‘เอาสิ ถาอยากทําไมยากเลย พ่ีมี
เครือขายที่ชอบในการทําบุญอยูแลว เรื่องเงินไมตองหวงเลย สวนเรื่องแรงงานแคขอจิตอาสา มีคนพรอมมา
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ชวยอยูแลว’ ความรูสึกฉันตอนนั้น เหมือนมีแสงสวางสองลงมาในที่ๆมืดมิด นึกไปถึงหนาคุณยาย จะตองดีใจ
มากๆแนนอน 

หลังจากนั้น ทุกอยางก็ดําเนินไปอยางรวดเร็วมาก พวกเราสามารถระดมทุนจากผูมีจิตศรัทธา รวม
บริจาคเงินเพ่ือสมทบทุนในการสรางบานใหคุณยาย โดยฉันมีหนาที่ประสานงานกับชางในพ้ืนที่ เกี่ยวกับการ
สรางบานคุณยายหลังเล็กๆ ขนาดที่สามารถหลบฝน หลบพายุได จะตองใชวัสดุอุปกรณแอะไรบาง และเป็นเงิน
เทาไหร ชางคํานวณออกมาอยูราวๆ 20,000 บาท และเราโชคดีไปอีกเพราะชางที่จะมาทําบาน อาสาทําบาน
ใหคุณยายโดยไมคิดคาแรงใดๆ ชางบอกถือวาเป็นการทําบุญดวยกัน เรารวบรวมเงินทําบุญมาไดประมาณ 
30,000 บาท ก็ดําเนินการสั่งของเพ่ือเตรียมสําหรับทําบานใหยาย การจะทําบานใหยายนั้นดูเหมือนจะราบรื่น
ดวยดี แตแลวก็มีอุปสรรคเขามาใหเรารับมือ คือ ฟูาฝนที่เราไมสามารถควบคุมได ทําใหการทําบานหยุดชะงัก
ไป แตฟูาหลังฝนยอมดีเสมอ หลังจากพายุผานไป พวกเรารวมทีมไดจิตอาสามากมายไมวาจะเป็น นัก
กายภาพบําบัด พีพ่ยาบาล และบุคคลากรหลากหลายอาชีพท่ีมีจิตอาสาอยากมาชวยทําบานใหคุณยาย รวมถึง
ผูใหญบาน ชาวบานในชุมชน ตางยื่นมือเขามาชวยคนละเล็ก คนละนอย ทั้งงานผสมปูน กออิฐ ฉาบปูน ทาสี 
เดินสายไฟ หรือจะเป็นนสวนแมบาน แมอสม.ที่อาสาทําอาหารอรอยๆใหทีมงานไดเติมพลัง กอนจะดําเนินการ
ทําบานจนเสร็จสมบูรณแ เป็นภาพที่นาจดจํามาก และยอมรับวาเกิดขึ้นไดยากในยุคที่ทุกคนตองดิ้นรนทํางาน
ของตนเอง แตยังสละเวลาเพ่ือมาชวยกันทําบานหลังนี้ใหสําเร็จได เมื่อทุกอยางเสร็จสิ้นรวมเป็นเวลา 1 
สัปดาหแ พวกเราเหลาจิตอาสาทุกคนไดทําการรับมอบบานหลังนี้ใหคุณยายดวยความปลื้มปิติ และยังมีเงิน
บริจาคเหลือจากการทําบาน จึงไดซื้อขาวของเครื่องใชตางๆที่จําเป็นใหคุณยาย และมอบเงินสวนที่เหลือไวให
คุณยายใชดํารงชีพ เมื่อเห็นสีหนา แววตาคุณยาย แมไมไดเอยออกมา ฉันก็รับรูไดวา คุณยายดีใจมากๆ ที่ไม
ตองหลับๆตื่นๆดวยความระแวง ในวันที่ลมฝนพายุเขามา จากวันนั้นมา แตละปีที่เราไดลงพ้ืนที่ก็จะแวะเวียน
ไปเยี่ยมคุณยายอยูเรื่อยๆ ฉันดีใจที่เป็นสวนหนึ่งที่ทําใหเรื่องเลาที่คุณยายจะเลาใหคนอ่ืนๆฟใงไมใชแคการตัด
พอถึงโชคชะตาท่ีทุกขแระทม แตยังมีเรื่องราวดีๆ ที่นาจดจําที่เกิดข้ึนในชีวิตคุณยาย 

แมเหตุการณแนี้จะผานมานานหลายปี แตสําหรับฉันยังไมเคยลืมวาครั้งหนึ่งไดมีโอกาสชวยเหลือคุณ
ยาย ถึงแมวาในความเป็นจริง เราไมอาจจะเขาไปชวยทุกคนใหมีชีวิตที่ดีขึ้นได แตอยางนอยก็เป็นสวนเล็กๆ ที่
ทําใหเห็นวา น้ําใจเพ่ือนมนุษยแ ยังมีอยูรอบขางเรา และทําใหโลกนาอยูมากขึ้น เหมือน ‘บานรวมใจ’ หลัง
เล็กๆหลังนี้ สุดทายนี้ คุณยายไดใชชีวิตในบานหลังนี้เป็นระยะเวลาประมาณ 4-5 ปี ก็ไดลาจากเราไปอยางไมมี
วันกลับดวยโรคชรา ในการนําเรื่องราวนี้มาเขียนเป็นเรื่องเลา ฉันขออุทิศส วนกุศลใหคุณยาย.....ไปสู
สัมปรายภพที่ดีดวยเทอญ สาธุ.... 

 
 

        สวรรยา  คําแกว 
                   นักกายภาพบําบัด 
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Transpor ที่รัก 

คุณยายทานหนึ่งแกมีอาการปวดหลังมาหาหมอที่รพ. คุณหมอวินิจฉัยแลวจึงสงทํากายภาพบําบัด  
เนื่องจากแกเป็นโรคปวดหลังสวนลางเรื้อรัง  ตอนซักประวัติคุณยายแกเลาใหฟใงวาแกไปรักษามาหลายที่  ทั้ง
กินยา ฉีดยาที่คลินิก     ไปหาหมอนวดดังๆที่วารักษาหายก็แลว  กินยาสมุนไพรหลายแขนงก็ยังไมมีทีทาวาจะ
หายขาด หมดเงินไปก็เยอะกับการรักษาอาการปวดหลัง มีคนแถวบานแกแนะนําใหมาทํากายภาพบําบัด 
เพราะเขาเคยมาทําแลวหาย แกเลยลองมาดู เมื่อนักกายภาพซักประวัติเสร็จเรียบรอยก็เริ่มทําการรักษา 
โปรแกรมการรักษาของแกก็จะมีดึงหลัง  อัลตราซาวดแลดปวด และติดกระตุนไฟฟูาลดปวด ซึ่งในขั้นตอนการ
ติดกระตุนไฟฟูามันจะตองใชพลาสเตอรแใสหรือเรียกวาTranspor  ติดขั้วกระตุนใหแนบกับผิวคนไขตรงบริเวณ
ที่ปวด นั้นคือแผนหลัง2ขางของคุณยาย หลังจากรักษาเสร็จ นักกายภาพก็ถามถึงอาการวาเป็นยังไงบางรูสึกดี
ขึ้นไหมคะคุณยาย แกก็บอกวาไมดีขึ้นเลย งั้นคุณยายตองมาตามนัดตอเนื่องสักอาทิตยแดูกอนนะคะ ถาอาการ
ปวดไมดีขึ้นเลยก็จะไดแนะนําเพ่ือหาวิธีรักษาอยางอ่ืน แกเลยบอกวาจะลองมาสักอาทิตยแดูเผื่อดีขึ้น  ซึ่งคุณ
ยายแกก็มาทํากายภาพตามนัดทุกวัน ตามโปรแกรมรักษาเดิม  หลังการรักษาเสร็จ นักกายภาพก็จะถาม
ติดตามอาการปวดหลังของแกทุกวัน วาดีขึ้นบางไหม แกก็ยังคงตอบทุกวัน เชนกันวา ไมดีขึ้นเลย จนกระทั่ง
การรักษาเขาสูวันที่ 6 โปรแกรมการรักษาองคุณยายก็ยังดําเนินไปเหมือนเดิมตามขั้นตอน คุณยายก็ยังไมมีที
ทาวาจะดีขึ้นเลย จนถึงวันที่รักษาทางกายภาพจะครบอาทิตยแคุณยายก็ยังมาทํากายภาพตามนัดเหมือนเดิม 
เมื่อถึงข้ันตอนการอัลตราซาวลดปวด เลยจัดแจงทาทางใหแกนอนทาตะแคงตัวเพ่ือรออัลตราซาวดแที่หลัง2ขาง 
แตพอเปิดเสื้อขึ้นก็เจอพลาสเตอรแTransporที่ติดตรงกลางกระดูกสันหลังเป็นแนวยาว เมื่อวันกอนอาจจะดึง
ออกไมหมดแตมันก็ดันไปติดตรงกลางหลังของคุณยายพอดิบพอดี จึงถามคุณยายวา คุณยายไมเคืองเหรอค ะ
ทําไมไมดึงออก คุณยายบอกวานึกวาคุณหมอติดใหเลยไมกลาเอาออก จนขามวัน คุณยายพูดตอวา แตมันดี
มากเลยนะหมอที่หมอติดใหยาย ยายหายปวดหลังเลย ยายวาจะขอมาวันนี้เป็นวันสุดทาย ยายหายแลว 
เพราะพลาสเตอรแที่คุณหมอติดตรงกลางหลังใหยาย  รักษามาเกือบทั้งอาทิตยแแตคุณยายบอกหายเพราะ
Transpor ที่บังเอิญดึงออกไมหมด แอบขําเหมือนกันนะแตไมเป็นไร เพราะปลายทางเหมือนกันคือคุณยาย
หายปวดหลัง อาการดีขึ้น อืม ฉันก็ไดแตสงสัยวาใครนะ เป็นคนแกะ Transpor ในวันนั้น  

                                                                                                    

     
พิชญาภัค ดอนพันเมือง   

ผูชวยเหลือคนไข 
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“ชีวิตที่สอง” 

ฉันและสามีคบหาดูใจกันตั้งแตสมัยเรียนมัธยมตอนปลาย( ม.4)ขณะที่เราทั้งสองคบกันครอบครัวของ
เราตางทราบดีถึงความรักของสองเรา พอจบจากระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแลว ฉันก็ไดเขาเรียนมหาวิทยาลัย
ที่มีชื่อแหงหนึ่งในภาคอีสาน เราทั้งสองไดตั้งใจศึกษาเลาเรียนและไดประคับประคองความรักของเราจนสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จากนั้นเราทั้งคูก็ไดแตงงานกันและไดรวมกันสรางธุระกิจรับสงผลไมและตั้งแผง
ขายผมไมที่ตลาดดวย วันแลววันเลาที่เราทั้งคูไดรวมกันสรางเนื้อสรางตัวรวมกัน 4ปีหลังจากที่เราไดแตงงาน
ฉันไดตั้งครรภแนํามาซึ้งความปราบปลื้มยินดีแกเราทั้งสองครอบครัว ขณะที่ฉันตั้งครรภแฉันก็ยังชวยสามีขาย
ผลไมตอไปและไดรวมเดินทางกับสามีเพ่ือไปรับผลไมที่ตลาดรับสงผลที่ใหญที่สุดในจังหวัดอุดรธานีฉันหวัง
เพียงวาลูกที่เกิดมาจะไดไมลําบาก ฉันเขาใจดีวาสามีของฉันทํางานอยางเหน็ดเหนื่อยฉันจึงอยากเป็นกําลังรวม
เดินทางไปกับเขา  

 ขณะที่ฉันตั้งครรภแได28สัปดาหแฉันยังรวมเดินทางไปกับสามีสุดที่รักของฉันโดยกิจวัตรประจําวันของ
เราคือออกเดินทางไปเลือกซื้อผลไมในตัวจังหวัดตั้งแตตีสามและขับรถกลับมาถึงตลาดประจําอําเภอเพ่ือ
กระจายผลไมไปยังรานคาปลีกที่เรารับสงใหในเวลาหกโมงเชา ผลไมอีกสวนเราก็ไดนํามาขายที่แผงของตนเรา
ขายผลไมดีมากคะ  

 สิ่งที่ไมคาดคิดไดเกิดข้ึน วันนั้นฉันกับสามีไดออกเดินทางไปรับผลไมแตเชามืดเชนเคย แตสิ่งที่แตกตาง
กันก็คือวันนั้นสามีฉันเหนือยจากที่ทํางานอยางมากจึงยังมีอาการเพลียอยูประกอบกับความรีบเรงเพ่ือไปเลือก
ผลไมที่ดีที่สุดใหกับลูกคา สามีของฉันไดขับรถไปชนกับรถบรรทุก10ลอที่จอดพักรถอยูขางทาง รถของเราได
พลิกคว่ําไปหลายตลบและกระเด็นไปตกยังขางทางลังผลไมเปลาไดตกกระจัดกระจายทั่วทองถนน สามีฉันติด
อยูในซากรถ สวนฉันที่ทองแกและไมไดคาดเข็มขัดนิรภัยจึงไดกระเด็นทะลุกระจกหนารถออกมาหางจากรถถึง
10เมตรโดยประมาณฉันไดหมดสติไปทันที 

จากนั้นพลเมืองดีไดนําเราทั้งคูไปยังโรงพยาบาลศูนยแอุดรธานีเคราะหแดีที่สามีฉันไมไดเป็นอะไรมากมี
เพียงแผลถลอกตามตัวเทานั้น แตฉันยังหมดสติแพทยแจึงไดทําการรักษาฉันตามมาตรฐานวิชาชีพอยางดีรวมทั้ง
ไดทําการSCANสมอง พบวามีเลือดออกที่สมองจํานวนมากจําเป็นที่จะตองผาตัวดวน ทีมแพทยแจึงไดปรึกษา
สามีและครอบครัวของฉันเรื่องการผาตัด ในขณะนั้นสัญญาณชีพของฉันลดลง แพทยแไดถามครอบครัววาให
เลือกระหวางฉันกับลูกจะใหใครรอด การตัดสินใจนี้สําหรับครอบครัวที่หนึ่งชีวิตจะสิ้นสุดลงและอีกชีวิตจะได
ไปตอนั้นครอบครัวจึงไดใหคําตอบกับแพทยแวาหากเป็นไปไดอยากใหทั้งสองแมลูกไดมีชีวิตไปดวยกัน จากนั้น
ทีมแพทยแไดทําการรักษาโดยการใสทอชวยหายใจใหกับฉันและไดพาฉันไดยังหองผาตัดโดยที่ครอบครัวของเรา
ไดรอใหกําลังใจนอกหองผาตัด หลายชั่วโมงผานไดทีมแพทยแไดออกมาแจงวาเด็กชายตัวนอยไดออกมาลืมตาดู
โลกอยางปลอดภัยดี สวนแมเด็กอาการยังนาเป็นหวงเพราะการใหญทั้งสองเป็นไปดวยความยากลําบาก แพทยแ
จําเป็นตองติดตามอาการอยางใกลชิด สวรรคแเด็กชายตัวนอยเกิดออกมานมซักหยดจากออกมารดาก็ไมไดกิน
ตองกินนําสําเร็จรูปเพราะแมยังไมฟ้ืน การใสทอนานถึง2สัปดาหแทีมแพทยแไดเปลี่ยนการรักษามาเป็นการเจาะ
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คอเพ่ืองายตอการดูแลรักษา หลังจากที่ฉันไดนอนโรงพยาบาลเป็นเวลา 1 เดือนฉันเริ่มรูสึกตัวและอาการ
โดยรวมเริ่มดีขึ้นปาฏิหาริยแไดเกิดขึ้นแลว แพทยแไดปรึกษากับนักกายภาพบําบัดเพ่ือวางแผนการรักษาแกฉัน 
นักกายภาพบําบัดไดแนะนําฉันกับครอบครัวเรื่องการทํากายภาพบําบัด เมื่อครอบครัวทําไดดีแลวจึงใหฉัน
กลับไปดูแลตัวเองที่บาน 

ฉันจึงเป็นผูปุวยติดเตียงชวยเหลือตัวเองไมได สวนลูกฉันแมพอเป็นผูดูแล สวนฉันเองมีอาการแขนขา
ขางซายออนแรง เนื่องจากไดผาตัดสมองขางขวา วันคืนไดดําเนินไปอยางเชื่องชา ฉันหวังวาจะมีใครซักคนจะ
มาหยิบยื่นชีวิตที่สองใหกับฉัน สองสัปดาหแตอมาไดมีทีมสหสาขาวิชาชีพมาเยี่ยมฉัน ฉันดีใจมากที่มีทีม รพ มา
เยี่ยม หนึ่งในนั้นคือ หมอนัท นักกายภาพบําบัด ไดมาตรวจประเมินและแนะนําการดูแลใหกับฉัน พรอมทั้งได
นัดใหฉันเขามาทํากายภาพบําบัดในโรงพยาบาล  

สามีสุดที่รักไดบรรจงอุมฉันขึ้นรถและเดินทางมาแผนกเวชศาสตรแฟ้ืนฟูโรงพยาบาลกุมภวาปี หมอนัท
ไดรับฉันเป็นคนไขในการดูแลของเขา หมอนัทไดทํากายภาพบําบัดตามมาตรฐานวิชาชีพและไดนัดใหฉันมา
สัปดาหและ 2 ครั้ง 

ตลอดระยะเวลากวา 1 ปี ที่ฉันไดเป็นคนไขของหมอนัท เขาไดใหคําแนะนําและใหกําลังใจกับฉันและ
ครอบครัว หลายครั้งที่ฉันดื้อฉันเหนื่อยนอกจากครอบครัวแลวยังมีทีมคุณหมอที่หองกายภาพบําบัดคอยให
กําลังใจและรอยยิ้มอันอบอุนเสมอมาบอยครั้งที่ฉันไดโทรไปขอกําลังใจจากคุณหมอนัทเขาไดใหคําแนะนําที่ดี
และอยูเคียงขางฉันมาโดยตลอด 

วันนี้ความพยายามของเราก็สําฤทธิ์ผล ฉันสามารถลุกนั่งยืนและสามารถเดินไดโดยใชไมเทาสามขา 
โดยมีครอบครัวมองดูฉันพยายามชวยเหลือตัวเองอยางใกลชิด 

ฉันไดมาถายทอดถึงประสบการณแชีวิตของฉันที่ไดรับตั้งแตตนจนถึงปใจจุบัน ฉันขอขอบคุณครอบครัว
และทีมงานสหสาขาวิชาชีพที่ไดติดตามเยี่ยมฉันที่บาน และที่ขาดไมไดคือนักกายภาพบําบัดโรงพยาบาลกุม
ภวาปีที่ไดใหการรักษาแนะนําการปฏิบัติตัวคอยใหกําลังใจที่อบอุนดุจบานที่สองของฉัน ตอจากนี้ไปฉันจะใช 

ของฉันใหสมกับความมุงมั่นพยายามที่ไดรับอยางดี “ชีวิตที่สอง” 

 

นายณัฐพล สายบุญมี  
นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ  

 
 
 

 
 
 



ห น า  | 67 
 

งานพัฒนาคุณภาพและบริการ                                                เรื่องเลา...โรงพยาบาลกุมภวาปี  2565            
 

เวลาชีวิต 
 

เราทุกคนมักชอบกลาวกันวามีเวลาเทากัน คือ 24 ชั่วโมง ก็ใชอยูเพราะมันเป็นเวลาสากลบนโลกใบนี้ 
แตในทางกลับกันเวลาชีวิตของคนเรานั้นมีไมเทากัน “ความตาย” เป็นสิ่งที่ใครตอใครก็ไมอยากพบเจอ ไม
อยากสัมผัส อยากหนีไปใหไกลแสนไกล แตในความเป็นจริงแลวนั้นไมมีใครหลีกหนีจากความตายไปได ไมวา
จะตัวเราเองหรือคนรอบขางสักวันก็ตองตายจากกัน เพียงแตวาถามีโอกาสเราจะเลือกหรือวางแผนการตายนั้น
อยางไร มันจะเป็นการดีกว่าไหม? ถ้าเราเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้าและรับมือกับมันอย่างมีแบบแผน 
เพื่อให้คนที่เรารักมีวิธีการรับมือและไม่ต้องกังวลกับเรื่องดังกล่าวจนเกินอันควร 
 นองมายดแ เด็กผูหญิงวัยนารัก สดใส อายุพึ่งจะยาง 10 ขวบ อาศัยอยูกับพอแม ซึ่งครอบครัวอบอุนรัก
ใครกันดี ชีวิตของนองมายดแกําลังเติบโตตามวัย แตโชคชะตาชางโหดรายกับนองเหลือเกิน เมื่อวันหนึ่งไดพบวา
นองมายดแปุวยดวยโรคมะเร็งที่กานสมองระยะสุดทาย นองผานการรักษามาทุกรูปแบบ ทั้งฉายแสง ใหยาคีโม 
และผาตัด นองมีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจเป็นอยางมาก อดทนตอการรักษาทุกรูปแบบ มีความหวังวา
จะหายกลับมาอยูกับครอบครัวอยางมีความสุขเหมือนเชนเดิม แตเหตุการณแที่ไมคาดคิดก็เกิดขึ้น วันหนึ่งนอง
มายดแมีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้น ตอมาอาการของนองเริ่มทรุดลง จนสุดทายนองไดเขารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลกุมภวาปี และเวลานี้ก็มาถึงคือนองตองเขาสูการรักษาในรูปแบบของการเป็นผูปุวยในระยะสุดท้าย 
(palliative care ) อยางที่กลาวไปแลววานองมีความเขมแข็งมาก รับรูและเขาใจในความเจ็บปุวยของตนเอง 
พยายามใชเวลาที่เหลืออยูอยางมีคุณคามากที่สุด ซึ่งความตองการที่เหลืออยูในขณะนั้นของนองคือตองการไป
เที่ยวที่ภูฝอยลม แตจากสภาพรางกายที่ทรุดลงทําใหนองไมสามารถไปได จึงเหลือเพียงความตองการในเรื่อง
การเปุาเคกวันเกิด นองอยากกินเคกช็อคโกแลต และอยากไดตุ฿กตาสักตัว ทางทีมงานที่ดูแลนองไมวาจะเป็น 
นักกายภาพบําบัด พยาบาลประจําตึก ตลอดจนพยาบาลที่ดูแลงาน  palliative care ไดมีการพูดคุยวางแผน
เพ่ือที่จะเซอรแไพรสแใหกับนองเป็นครั้งสุดทาย โดยแอบวางแผนไปหาสิ่งที่นองตองการมาให ซึ่งทําใหนองมี
ความสุขมากๆ (จากอาการยิ้มทั้งน้ําตา) นองกอดตุ฿กตาไวแนน ชิมเคกช็อคโกแลตทั้งๆ ที่ไมรูวาลิ้นยังรับ รสได
หรือเปลา อีกทั้งมีพ่ีๆ รองเพลง Happy birthday ใหพรอมกับรอยยิ้มแหงความสุขความเอ็นดูที่ทุกๆ คนมีให
นอง (ทั้งที่เบื้องหลังแลวทุกคนตองมาแอบรองไหในภายหลัง) ในความเศราของบายวันนั้น ก็ยังมีความอ่ิมเอม
ใจของผูปุวยและเจาหนาที่ฯ อยางเราๆ ที่ไดทําหนาที่ใหกับผูปุวยจนถึงวาระสุดทาย หลังจากวันนั้นนองมายดแ
ก็ไดกลับบานพรอมกับยาระงับความเจ็บปวด และไดใชเวลาชวงสุดทายอยางคุมคาทุกวินาทีกับครอบครัว
จนถึงวาระสุดทายของชีวิต 
 เคสนองมายแทําใหดิฉันเองไดยอนคิดถึงบุคคลอันเป็นที่รักคนหนึ่งที่ไดจากไปอยางไมมีวันหวนกลับ 
บุคคลทานนั้น คือ พอของดิฉันเอง ทานไดตรวจพบวาเป็นมะเร็งตับระยะสุดทาย (หลังจากที่รูวาเป็นโรคนี้ มี
ชีวิตอยูไดปีกวา) ในวัยที่เพ่ิงเกษียณอายุราชการแทนที่จะไดใชชีวิตอยางสงบไดอยูกับลูกหลาน แตตองมาตอสู
กับโรครายที่พรอมจะคราชีวิตไปวันไหนก็ไมรู มันเป็นชวงเวลาชีวิตที่คอนขางทุกขแทรมานจิตใจของคนใน
ครอบครัวเป็นอยางมาก เพราะเราตางก็รูอยูแกใจแลววาโรคของพอ ไมมียาชนิดใดรักษาใหหายขาดได มีแต
เวลาชีวิตที่เหลืออยูพอไดประคับประคอง รักษาตามอาการและรอวันจากไป มันเป็นความรู สึกที่บีบคั้นหัวใจ
ของทุกคนมาก ดิฉันนั่งคิดวาทําอยางไรเราจึงจะใชเวลาชีวิตในวาระสุดทายของพออยางมีคา มีความสุขเทาที่
จะทําได ซึ่งดิฉันไดมีโอกาสปรับทุกขแและปรึกษาเรื่องอาการเจ็บปุวยของพอ กับเจาหนาที่พยาบาล palliative 
care (พ่ีแจเว) ทําใหดิฉันและครอบครัวไดคิด ไดตัดสินใจวางแผนเวลาชีวิตของพอ โดยพูดคุยใหพอเป็นคน
ตัดสินใจดวยตัวเอง ไมวาจะเรื่องการใสทอชวยหายใจ การปใ๊มหัวใจ การเจาะคอในกรณีที่อาการทรุดหนัก ซึ่ง
รอบแรกที่คุยกันพอยังไมคอยเขาใจเทาไหรกับโรคที่เป็นอยู กับการตองมีเครื่องพันธนาการรางกายจนพูดไมได
ถาใสทอชวยหายใจ พอเลยตอบวาใสทอชวยหายใจสิ จะไดหาย (พอยังคิดวาถาใสทอชวยหายใจแลวจะกลับมา
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หายได ซึ่งความเป็นจริงมันเป็นเรื่องที่คอนขางโหดรายมากที่จะบอกกับผูปุวยวา มันคือเวลาชีวิตสุดทายกอน
การจากไป) จนพ่ีแจเวตองชวยอธิบายอีกรอบ ซึ่งงาน palliative care จะมีเทคนิคในการพูดคุยกับพอ อีกทั้ง
เป็นคนกลางที่ชวยคุยกับพอในเรื่องนี้ หลังจากท่ีพ่ีแจเวไดอธิบายทําความเขาใจกับพอ พอก็เขาใจและไดจัดการ
วางแผนเวลาชีวิตของตัวเองในเรื่องตางๆ ที่พอยังคางคา เชน จัดแจงหาคนอานประวัติในงานศพของตัวเอง 
(ซึ่งนอยคนจะมีโอกาส) ไดบอกญาติๆ เพ่ือนๆ วาตัวเองอยากใสชุดอะไรในวันเผา รวมทั้งตระเตรียมเอกสาร
ตางๆ ไวใหคนในครอบครัว ในตอนนั้นดิฉันก็ยังแอบคิดเลยวาจะรีบเตรียมอะไรขนาดนั้น แตเวลาชีวิตมันชาง
ผานพนไปเร็วเหลือเกิน วันที่ทุกคนไมอยากพบเจอก็มาถึง วันที่พออาการทรุดลง พอไดเขารับการรักษาที่
โรงพยาบาล จากวันเวลาที่ไดพูดคุย ไดมีการทําความเขาใจ และวางแผนมาแลว ครอบครัวจึงตอบหมอไป
อยางไมลังเล วาพอเราไมตองการใสทอชวยหายใจ ไมปใ๊มหัวใจ ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ไมค างคาใจ ไมมีความ
ลังเล เพราะครอบครัวไดคุยเรื่องนี้มาแลว เราไดมีโอกาสอยูดวยกันที่หองพิเศษในโรงพยาบาล เป็นเวลา 5 วัน 
ไดอยูดวยกัน ไดดูแลรางกายที่ไรการตอบสนอง ไดกราบขอขมา ไดบอกกลาวกับพอวาไมตองเป็นหวงอะไร
ทั้งสิ้น ใหจากไปในที่สงบหมดหวง และสุดทายพอก็จากไปอยางสงบ ไมมีใครเห็นตอนพอจากไป (พอคงไม
อยากใหเราเห็นภาพติดตา) รูอีกทีก็ตอนที่เจาหนาที่มาวัด vital sign พอตอนตีหา และบอกกับญาติๆ วาพอ
จากไปแลว จากเหตุการณแนี้หากเราไมมีการจัดการกับเวลาชีวิตที่เหลืออยู เราคงทําตัวไมถูกวาควรจะตัดสินใจ
แบบไหนดี ฉันคิดวามันเป็นเรื่องที่ดีและจําเป็นมากๆ ถาใครคนใดคนหนึ่งไดมีโอกาสจัดการกับเวลาชีวิตชวง
สุดทายของตัวเอง ไดตัดสินใจเลือกทางเดินดวยตัวของเขาเอง  

หลังจากเหตุการณแนี้ เราไดมาคิดทบทวนในเรื่อง ชวงสุดทายของเวลาชีวิต วาอยากไดรับการดูแลแบบ
ไหนจากคนที่คุณรักหรือคนที่ดูแลคุณ คําตอบของแตละคนอาจจะแตกตางกันไป บางคนอาจจะเคยนั่งคิด แต
สําหรับบางคนก็ยังมองวา ความตาย เป็นเรื่องที่ยังไกลตัว ซึ่งในความเป็นจริงแลว ความตายมันอาจจะอยูใกล
ตัวของเรามากจนเรามองขามมันไป แลวถาวันหนึ่งความตายเกิดขึ้นกับคนที่คุณรัก คุณจะทําอยางไร และจะมี
วิธีการดูเขาอยางไร ใหความทุกขแทรมานและความเจ็บปุวย ที่เกิดขึ้นกับคนที่เรารัก ซึ่งมันมักจะทําลาย
ความรูสึก และบั่นทอนจิตใจของคนเราเสมอ เรื่องของเวลาชีวิตกับความตาย ตอใหเราฝึกฝนหรือพบเจอ
ตรงหนาบอยแคไหน ก็ไมมีใครไมรูสึกเสียใจ และเคยชินกับการสูญเสียได แตสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนสามารถทําไดก็
คือ การเตรียมพรอมที่จะเผชิญหนาและรับมือกับมันอยางมีการวางแผน เพื่อใหคนที่เรารักมีวิธีการดูแล และไม
ตองกังวลเรื่องเหลานี้ ฉันจึงคิดวาการดูแลผูปุวยแบบประคับประคอง หรือการดูแลผูปุวยระยะสุดทายนั้นมี
ความสําคัญและจําเป็นมากไมนอยกวางานอ่ืนๆเลย เพียงแตผูรับผลงานโดยตรงไมไดมีโอกาสมาบอกกลาว มี
แตผูรับผลงานโดยออมที่เชื่อวาคุณคาของงานมันสุขลนอยางที่ไมเคยคิดมากอน  
 ซึ่งปใจจุบันการดูแลผูปุวยระยะสุดทาย (palliative care ) ไมไดหมายความถึง การดูแลผูปุวยที่อยูในชวงของ
การใกลเสียชีวิตแตเพียงอยางเดียว แตรวมถึงการดูแลผูปุวย การเยียวยาจิตใจของญาติ โดยมุงที่จะทําให
คุณภาพชีวิตของทั้งผูปุวยและครอบครัว ซึ่งเผชิญหนากับโรคที่คุกคามตอชีวิต  ไมวาจะเป็นโรคใด โดยเนนที่
การดูแลรักษาอาการที่ทําใหทุกขแทรมาน ทั้งอาการเจ็บปุวยทางกาย ปใญหาทางจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
แบบองคแรวม ตลอดจนควรใหการรักษาดังกลาวตั้งแตระยะแรกที่เริ่มวินิจฉัยวาผูปุวยเป็นโรคระยะสุดทาย 
จนกระท่ังผูปุวยเสียชีวิต รวมถึงการดูแลครอบครัวของผูปุวยหลังจากการสูญเสีย 
  ดังนั้น มันจะดีกวาไหมถาเราเริ่มจากการดูแล ใสใจ วางแผนเวลาชีวิตรวมกันกับคนที่เรารักและคนใน
ครอบครัวตั้งแตเนิ่น ๆ ดีกวาปลอยใหวันนั้นมาถึงแลว กลับมานั่งเสียใจวา ทําไมเราไมดูแลคนที่เรารักใหดีกวา
นี้ เราอาจจะเริ่มจากบทสนทนางายๆ กับคนใกลตัว เชน เห็นขาวตามสื่อโทรทัศนแที่เกี่ยวของกับภาวะความ
เจ็บปุวย ก็อาจจะมีการพูดคุย หรือตั้งคําถามชวนคิดงายๆ เชน วันหนึ่งถาคุณแมปุวยจนไมสามารถชวยเหลือ
ตัวเองได คุณแมอยากใหหมอบอกคุณแมเลยไหมวาปุวยเป็นอะไร หรือจะใหบอกกับลูกหลานวาคุณแมอยากให
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ดูแลคุณแมอยางไร อยากใหคุณหมอใสสายใหอาหารไหม อยากใหเจาะคอ หรืออยากใหทําการรักษาดวยยา
เพียงอยางเดียว ดานจิตใจ คุณแมอยากใหทําอะไรใหคุณแมบาง หรือคุณแมชอบอะไร อยากไปไหน อยากเจอ
ใครเป็นพิเศษ อยากกินอะไรไหม ซึ่งการสอบถามแบบนี้ทางการแพทยแเราเรียกวิธีนี้วา Advance care plan 
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําใหเราสามารถวางแผน เผชิญหนา และเตรียมรับมือกับความตายไดอยางมีระเบียบ แบบ
แผน รวมถึงสามารถวางแผนรวมกันกับผูปุวยและครอบครัวของผูปุวยได ตลอดจนยังสามารถชวยใหครอบครัว
หรือผูดูแลมีแนวทางในการวางแผน และเล็งเห็นเปูาหมายของการรักษาไปในทิศทางเดียวกันกับผูปุวย ดังนั้น 
การดูแลผูปุวยระยะสุดทาย สิ่งที่สําคัญนอกเหนือจากการทําใหเวลาที่เหลืออยูของผูปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แลว ยังตองรับฟใงความตองการที่แทจริงของผูปุวยอีกดวย  “เวลาชีวิตของคนเรามีไมเทากัน ทําทุกวันใหดี
เหมือนเป็นเวลาสุดทายของชีวิต เมื่อวันใดชีวิตไมมีเวลาจะไดไมตองมานั่งคิดเสียดายในภายหลัง” 
  
          

ธนิตา  ธิวะโต 
                   นักกายภาพบําบัด 
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สิ่งท่ีประทับใจในที่ท างาน 
 

 คนเราทุกคนลวนมีความประทับใจและความสุขในชีวิต ไมวาจะเป็นเรื่องความรัก ครอบครัว การ
ทํางาน การทองเที่ยวไปในที่ตางๆ ลวนเป็นประสบการณแท่ีนาประทับใจ และประสบการณแก็มีทั้งความสุขและ
ความทุกขแปะปนกันไป ขึ้นอยูกับวาเราจะจดจําสิ่งไหนเทานั้นเอง 

 แตวันนี้ ดิฉันจะมาเลาถึงความประทับใจ เพ่ือนรวมงานของดิฉันคะ   ดิฉันชื่อนางสุจิตตา ประสงคแ
สุข  ทํางานตําแหนงพนักงานผูชวยเหลือคนไขอยูแผนกกายภาพบําบัด  รพ .กุมภวาปี สามสิบกวาปีชีวิตการ
ทํางานในรพ.กุมภวาปีของดิฉัน เรียกไดวามีท้ังสุขและทุกขแปะปนกันไป  แตดิฉันก็เลือกที่จะจดจําเอาแตสิ่งที่ดีๆ
ที่ดิฉันเห็นและสัมผัสไดจากเพ่ือนรวมงานของดิฉัน  คือการให  การใหในที่นี้ของเพ่ือนรวมงานดิฉัน คือ ใหใจ  
ใหความรัก  ใหความเมตตาตอเพ่ือนรวมงานและผูมาใชบริการทุกทานทุกคนที่แผนกกายภาพบําบัดอยางเทา
เทียมกัน สิ่งนี้แหละคะที่ทําใหดิฉันทํางานไดอยางมีความสุขและประทับใจมากๆคะ  เพราะเพ่ือนรวมงานที่ดี
เขาสอนใหเรามองขามสิ่งที่ไมดีของคนอ่ืนและฝึกมองแตสิ่งดีๆ ที่คนอ่ืนเขามี  การสอนของเพ่ือนรวมงานของ
ฉันเขาไมไดใหมานั่งเรียนมานั่งสอนเหมือนครูสอนนักเรียนในหองหรอกคะ แตเขาทําใหเราเห็น ดิฉันคือผูที่
อาวุโสสุดในแผนกคะ แตดิฉันยอมรับนะคะ วานองที่แผนกเขาเป็นครูที่ดีของฉันมากๆเลยคะ และดิฉันยอมรับ
นะคะวาสามสิบกวาปีที่ รพ.กุมภวาปี ดิฉันมีความสุขและสนุกกับการทํางานที่แผนกกายภาพบําบัดมากเลยคะ 
ดิฉันคิดวาดิฉันโชคดีมากๆคะ ที่ไดเจอเพ่ือนรวมงานที่ดี นารักทั้งกายและใจ   ดิฉันมักจะไปเลาไปชมเพ่ือน
รวมงานใหกับสามีดิฉันฟใงบอยๆ จนสามีดิฉันรูสึกคุนเคยกับคนในแผนกโดยอัตโนมัติ  ดิฉันคิดวาการเลาแตสิ่ง
ที่ดีๆของที่ทํางาน และเพ่ือนรวมงานใหคนใกลตัวเราฟใง นอกจากเราจะสุขใจแลว คนที่เขารักและหวงเรา เขา
ก็จะไดสบายใจไมเป็นกังวลวาเราจะมีปใญหาในที่ทํางาน ดิฉันอยากจะใหคนที่อานเรื่องเลาของฉันมารูจักเพ่ือน
รวมงานทีดีท่ีนารักของฉันจังคะ ดิฉันจะขออนุญาตเอยนามและความนารักของเพ่ือนรวมงานฉันคะ  หนึ่ง
นองทิพยแหัวหนางาน ที่สวย เกง ใจดี  สองนัตตี้ คนงามผูที่มีปากเป็นเอก ฝีมือทําอาการหารเป็นเลิศ สรรหา
ของอรอยมาทําใหเพื่อนกินเสมอๆ สามนองเปูง หลอเขมรักสุขภาพ ขยัน สรรหาความรูใหมๆมาแบงปในเพ่ือน
รวมงานใหรูทันโลกทันเหตุการณแ  สี่นองบุเม และนองขิมคนสวย นางฟูาประจําแผนกมองโลกในแงดี ใจเย็น หา
นองเมยแ  และนองตั๊ก คนสวยคนงาม เกง ชอบสนุกสนาน เฮฮา หกนองเครือคนสวยรักสุขภาพ และผูมีจิต
อาสา ไมมีอิดออดเลย  เจ็ดนองแอน ครูคนสวยใจบุญทุมเทดูแลเด็กพิเศษ อยางตั้งอก ตั้งใจ แ ป ด น อ ง
เฟิรแน คนนารัก พูดไพเราะน้ําเสียงเสนาะหูนาฟใงใจดี เกานองฟินคนหลอ ผูมีจิตอาสา ทําใหคนพิการขาขาด
เดินได มีกําลังใจตอสูชีวิตตอไป นอกจากความนารัก ที่มีอยูในตัวของนองๆแตละคนแลว  ความมีน้ําใจ 
ความเป็นหวงเป็นใยเพ่ือนรวมงาน ยามเจ็บปุวยไมสบาย ดูแลซึ่งกันและกันดวยใจเสมอมา นี่แหละคะสิ่งที่
ประทับใจดิฉันในที่ทํางานของฉัน  ก็คือเพ่ือนรวมงานที่แสนดีของดิฉันเองคา 

 
 

 
นางสุจิตตา ประสงคแสุข   

     พนักงานผูชวยเหลือคนไข 
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พลังแห่งชีวิต 

  หากจะพูดถึงความรักคงจะมีอยูหลายรูปแบบ ไมวาจะเป็นความรักแบบเพ่ือน ความรักแบบคนรัก 
หรือแมแตความรักท่ีมีใหกับสัตวแเลี้ยง แตเมื่อเวลาผานไปความรักบางรูปแบบก็อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือจืดจาง
ลงไปตามกาลเวลา แตจะมีความรักอีกรูปแบบหนึ่งที่ไมวาเวลาจะผานไปนานเทาไหร ความรักนี้ก็จะไมวัน
เปลี่ยนแปลงหรือจืดจางลงเลย ความรักท่ีวาก็คือความรักจากพอและแมของเรานี้เอง เป็นความรักที่เกิดขึ้นแม
จะยังไมรูจัก ความรักที่แทจริงและบริสุทธิ์ และยังเป็นความรักที่ไมหวังผลตอบแทน เพราะลูกคือพลังแหงชีวิต 
พอและแมหวังเพียงใหลูกนั้นมีความสุข มีสุขภาพที่แข็งแรงอยูเสมอ แมวาลูกนั้นจะเติบโตมากสักเพียงใดใน
สายตาของพอและแมก็ยังเห็นลูกนั้นเป็นเด็กอยูเสมอ เชนเดียวกันกับพอและแมของนองจารุวรรณ 

 ครั้งแรกที่ฉันไดพบกับนองจารุวรรณ เป็นการที่ฉันไดออกไปไปเยี่ยมบาน COC (Continuity of care) 
กับกลุมสหวิชาชีพ กรณีของนองจารุวรรณเป็นเคสที่ไดรับการประสานจากโรงพยาบาลศูนยแอุดรธานี ใหกลุม 

สหวิชาชีพเขาไปดูแลตอเนื่องหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาล ทางกลุมสหวิชาชีพจึงไดประสานงานกับพ้ืนที่ 
เพ่ือติดตามอาการปุวยของนองจารุวรรณ หลังจากพูดคุยก็ทราบเหตุการณแที่เกิดขึ้น ฝในรายของครอบครัวของ
นองจารุวรรณก็ไดเกิดขึ้น วันนั้นนองจารุวรรณประสบอุบัติเหตุทางรถยนตแพุงชนเสาไฟฟูา ตัวนองจารุวรรณ
ไดรับบาดเจ็บสาหัสถูกสงตัวเขาหองผาตัด พบวามีกระดูกตนขาและขอเทาซายหัก หลังจากรักษาตัวอาการ
ของนองจารุวรรณพนขีดอันตรายจนสามารถกลับไปฟใกฟ้ืนที่บานตอได วันนี้ที่ไดพบกันนองจารุวรรณภาพแรก
ที่ฉันไดเห็นคือพออุมนองจารุวรรณจากรถยนตแมานั่งที่รถเข็นซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจของฉันมาก ทําใหฉันได
เห็นความรักท่ีพอมีตอลูกสาว ไมวาจะยากลําบากแคไหนพอและแมพรอมจะทําทุกอยางเพ่ือใหลูกนั้นไมลําบาก 
จนนึกยอนไปถึงตอนเราเด็กๆที่มีพอและแมคอยอุมเราเวลาไปไหนมาไหน คอยชวยเหลือฝึกฝนใหเรานั้นทํา
อะไรตางๆไดไมวาจะเป็นการนั่ง การยืน และการเดินได หลังจากนั้นเราไดกลาวทักทายและพูดคุยกันนองจารุ
วรรณดูเป็นเด็กที่อัธยาศัยดี ออนนอมถอมตนมากเลยที่เดียว ปใญหาที่มีในตอนนี้  คือนองจารุวรรณยังไม
สามารถลุกยืนและเดินไดเวลาไปไหนมาไหนจะตองนั่งรถเข็นหรือพอตองอุมตลอด รวมกับอาการปวดที่เขา
และขอเทาขางซาย ฉันไดแนะนําการปฏิบัติตัว การฝึกออกกําลังกายเบื้องตนและไดประสานในกลุมสหวิชาชีพ
และแนะนําการเขาไปรักษาตอเนื่อง เพ่ือใหครอบคลุมปใญหาที่เกิดขึ้นกับนองจารุวรรณ และเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตใหกับผูปุวยและผูดูแลใหสามารถกลับมาใชชีวิตไดเป็นปกติหรือใกลเคียงกับปกติไดมากที่สุด จึงไดแนะนํา
วาควรที่จะมาทํากายภาพบําบัดเพ่ือลดปวด และฝึกการยืน เดินตอไป กอนกลับนองจารุวรรณไดถามฉันวา 
“หนูจะกลับไปเดินไดไหมคะ” ฉันไดใหกําลังใจกับนองจารุวรรณวามีโอกาสที่จะกลับมาเดินไดแตตองไดรับการ
ฝึกที่ถูกตอง และยังมีอีกหนึ่งคําถามที่แมถามนักโภชนาการที่ทําใหฉันนั้นอดยิ้มไมไดเลยคือ”นองสามารถกิน
สมตําใสปลาราไดรึยัง” ทําใหไดเห็นความใสใจของแมที่มีตอลูกสาว จนทําใหนึกถึงวาคนเป็นพอเป็นแมแคเห็น
ลูกกินอ่ิม นอนหลับ ก็ทําใหมีความสุขและมีพลังสูชีวิตตอไปแลว 
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 หลังจากนั้นไมนานฉันก็ไดพบกับนองจารุวรรณอีกครั้ง นองจารุวรรณไดเขามาทํากายภาพบําบัด ใน
การมาทํากายภาพบําบัดทุกครั้งจะมีพอและแมมาสงและรอใหกําลังใจในการฝึกยืนและเดินเสมอ หลังจากการ
รักษาลดปวดในระยะแรกดีข้ึน ในวันแรกที่ไดทําการฝึกยืนและเดินนองจารุวรรณตองใช walker (โครงเหล็กสี่
ขา) ในการชวยเดิน ระหวางการฝึกนองจารุวรรณมีทั้งความตั้งใจ ความหวัง และความอดทนจนนองจารุวรรณ
สามารถยืนและเดินไดโดยใช walker (โครงเหล็กสี่ขา) และฉันก็ไดเห็นความดีใจเก็บเอาไวไมอยูของพอและแม
ที่เห็นลูกสาวกลับมายืนและเดินไดอีกครั้ง ใบหนาเต็มไปดวยรอยยิ้ม อาการของนองจารุวรรณก็ดีขึ้นตามลําดับ
จนสามารถเดินไดเองโดยไมตองใชอุปกรณแชวยเดินแลว สุดทายความสุขของพอและแมก็คือความสุขของลูก ไม
วาลูกจะทําอะไร เป็นอยางไร พอและแมนั้นยอมรับไดเสมอเพราะลูกคือพลังชีวิตของพอและแม ความรักที่
บริสุทธิ์ รักที่ไมมีเงื่อนไขก็คือความรักของพอและแมนี้เอง 

นางสาวนันทิยา เกิดแสง 
นักกายภาพบําบัด 
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“น้ าตาแห่งความยินดี” 

เมื่อเดือน พฤษภาคม ผมไดรับมอบหมายใหออกหนวยทําขาเทียมพระราชทานรวมกับทางมูลนิธิขา
เทียมเชียงใหม ที่ จังหวัด ชัยภูมิ และไดรับมอบหมายใหทําขาเทียมใหกับ เด็กหญิงอายุ 14 ปี คนหนึ่ง           
ซ่ึงเด็กหญิงคนด่ังกลาวถูกตัดขาดวยสาเหตุ ปุวยเป็นโรคมะเร็งกระดูกและยังตองเขารับการทําเคมีบําบัด(คีโม) 
สําหรับคนไขที่ยังทําการรักษาดวยเคมีบําบัดนั้น จะมีการยุบและบวมของสภาพตอขา ซึ่งนั้นหมายความวา
อุปสรรคในการทําเบาขาเทียม(socket) นั้นทําไดยากมาก แตผมก็พยายามทําใหดีที่สุดจนสามารถทําเบาที่ใส
ไดพอดีสําหรับตอขาของเด็กหญิงคนดังกลาว เป็นเบาที่ใสดี สบายไมมีจุดกดเจ็บใดๆ และเกิดปใญหาขึ้นอีกขอ
หนึ่งในระหวางที่ฝึกเดินอยูนั่นคือ คนที่ยังอยูในระหวางการรักษาดวยเคมีบําบัดนั้น จะมีอาการเหนื่อยหอบงาย
และนองก็ยังคงพยายามเดินและเดินจะเหงื่อออกมาเต็มใบหนา แตผมก็เห็นถึงความพยายามของเด็กหญิงคน
ดังกลาว และพูดกับนองวา “เมื่อไหร่ที่คนเรายอมแพ้ เราจะไม่มีทางพบเจอกับความส าเร็จ” นองก็พยายาม
จนสามารถเดินไดเองโดยไมตองมีคนพยุงอีก เมื่อคุณแมของนองไดเห็นวาลูกสาวกลับมาเดินไดอีกครั้ง น้ําตา
แหงความปีติยินดี ก็ไหลผานแกมของคุณแม เมื่อผมมองไปเห็นภาพนั้นมันทําใหหัวใจของผมพองโตและผมได
สัญญากับตัวเองไววาเมื่อผมไดรับหนาที่มาทํางาน ณ ตรงนี้ผมจะพยามทําใหดีที่สุด  

ในอีก 3 วันจะถึงขั้นตอนการนัดหมายมารับขาเทียมโดยจะมีพิธีการมอบขาโดย สมเด็จพระกนิษฐา   
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และในตอนที่ผมบอกวิธีการดูแลขาเทียมอยูนั้นคุณพอและคุณแม
ของนองไดเดินมามอบเงินใหกับผมจํานวนหนึ่ง ผมบอกกับคุณแมวา “เงินจํานวนนี้ที่คุณพอคุณแมใหผมมา ถือ
วาผมไดรับไวแลวเป็นน้ําใจที่คุณแมมอบใหกับผม แตผมขอมอบเงินจํานวนนี้ไวใหนองไดดูแลรักษาตัวและใชใน
การไปโรงเรียนตอไปนะครับ” ผมเห็นน้ําตาของคุณแมไหลมาอาบแกมอีกครั้ง คุณพอและคุณแมของนองไดมา
ขอกอดผมและไดขอถายรูปรวมกับนองซ่ึงก็เป็นสิ่งที่ทําใหประทับใจในการเป็นชางทําขาเทียม เมื่อครั้งเสร็จสิ้น
แลวนั้นผมไดบอกกับนองวา “ขอให้น้องมีหัวใจนักสู้แบบนี้ตลอดไปอย่ายอมแพ้ต่อโชคชะตา” หรืออุปสรรค
ที่จะผานเขามาในชีวิต แลวผมก็ไดเดินทางกลับมาทํางานดวยความประทับใจและความรูสึกที่ดีและบอกกับ
ตัวเองวาผมจะทําตอไป ผมจะเนนย้ําและบอกคนไขของผมทุกคนเสมอ “ไม่ว่าคุณจะตกอยู่ในสภาพใดก็ตาม 
ขอแค่คุณอย่ายอมแพ้และจงก้าวเดินไปข้างหน้าจะมีวันที่ดีรอคุณอยู่เสมอ คุณนั้นพิการแค่ร่างกาย
ภายนอก แต่จงอย่าให้หัวใจของคุณพิการ” เมื่อคุณไมมีขาเทียมหรือขาเทียมคุณชํารุดเสียหายใหนึกถึงผม
แลวผมจะทําใหคุณเดินไดอีกครั้ง  ซึ่งดวยเรื่องราวเหลานี้ไดหลอเลี้ยงความรูสึก จิตสํานึกของผมเสมอมา 
“ขอบคุณครับ” 

    

        นายชาติเชื้อ  ประทาน 
        ชางเครื่องชวยคนพิการ 
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ลูกสะใภ้ยอดเยี่ยม (เยี่ยมมากค่ะ Sis(ter)) 

หนึ่งบทบาทสําคัญของนักกายภาพบําบัดในการดูแลฟื้นฟูผูปุวยใน คือการแนะนําและใหความรูในการ
ทํากายภาพบําบัดแกผูดูแล เมื่อผูปุวยกลับบาน การที่ผูปุวยจะดีขึ้นหรือแยลงหลังจากนี้ ผูดูแลถือวามีบทบาท
สําคัญเป็นอยางมาก ตองใชทั้งแรงกาย แรงใจและสละเวลาเพ่ือดูแลผูปุ วยคนหนึ่ง ดังนั้นการเตรียมความ
พรอมใหกับผูดูแลโดยทีมสหวิชาชีพจึงสําคัญมาก  

เชาวันหนึ่ง ที่นักกายภาพบําบัดสาวอยางดิฉันตองขึ้นไปปฏิบัติงานบนตึกผูปุวยในอยางเชนทุกวัน   
บรรยากาศบนตึกผูปุวยในที่ดิฉันขอใชคําวา “ครึกครื้น” ผูปุวยที่เต็มทุกเตียงแมกระทั่งเตียงเสริมที่เราเรียกกัน
สนุกๆวา วิทยาเขตหนาลิฟตแ วันนี้ผูปุวยรายหนึ่งของดิฉันคือหญิงสูงอายุ ดิฉันขอเรียกวา  “ยายดา” ยายดา
เป็นผูปุวยปอดอักเสบที่ไดรับการเจาะคอ แขนขาทั้งสองขางออนแรง ติดเตียง โดยยายดาไดรับการดูแลฟ้ืนฟู
จากนักกายภาพบําบัดมาหลายวันแลว และแพทยแพิจารณาวางแผนจะจําหนายใหกลับบานไดเร็วๆนี้ ดังนั้น
ตองเตรียมความพรอมใหกับผูดูแล  โดยนองพยาบาลเจาของเคสไดนัดหมายใหแลว ดิฉันทราบเบื้องตนวาเป็น
ลูกชายและลูกสะใภที่เป็นชาวตางชาติ หลังจากอานชารแตผูปุวยเสร็จก็เขาไปที่เตียงยายดา พบคนที่รออยู มี
หญิงสาวเพียงคนเดียว เธอทักทายดิฉันดวยคําวา “ซาวัดดีคา” แบบที่ชาวตางชาติพูดกัน ตอนนั้นคิดแลววา 
เธอคงเป็นลูกสะใภชาวตางชาติที่พูดถึงสินะ  ดิฉันก็แนะนําตัว และพูดคุยวาจะมาแนะนําการทํากายภาพบําบัด
ใหคุณยายดานะคะ ดวยคิดวาเธอคงสามารถฟใงภาษาไทยไดบาง เธอนิ่งไปสักพักแลวพูดวา I’m sorry I can 
speak and listen Thai นิดหนอย can you speak English? เอาละ ความบันเทิงมาถึงดิฉันแลว ไหนละลูก
ชายยายดา คิดในใจวา ‘เจาไปไสนอพอใหญ’  ดิฉันผูที่ความสามารถดานภาษาอังกฤษที่ไดใชบอยก็คือเวลาดู
ละครเกาหลีซับอังกฤษเพราะรอซับไทยไมไหว กับการฟใงเพลงสากลเอามวน ความหมายไวทีหลัง ดังนั้นการ
สนทนาของเราจึงเป็นคํางายๆ ประโยคสั้นๆ ที่เนนการแสดงทาทางสาธิตเสียสวนใหญ เรียกไดวาจับมือทํากัน
เลยทีเดียว และที่เธอบอกพูดไทยฟใงไทยไดนิดหนอย ก็ดูจะนิดหนอยจริงๆ วันนั้นการทํางานจึงสนุกสนานทา
ทายไปอีกแบบ  

ที่ดิฉันเลายาวๆมาทั้งหมดตอนตนไมไดอยากจะนําเสนอเรื่องราวภาษาอังกฤษงูๆปลาๆของดิฉัน แต
เป็นความประทับใจของดิฉันที่มีตอลูกสะใภชาวตางชาติคนนี้ของยายดา  ดิฉันเรียกเธอวาซิส ที่ยอมาจาก 
Sister ที่แปลวาพ่ีสาว ดิฉันขอเรียกเธอแบบนั้นเพราะสารภาพเลยวาจําชื่อยาวๆของเธอไมได ครั้นจะใหถาม
บอยๆก็เขินอยูเหมือนกัน ซิสเป็นสาวชาวฟิลิปปินสแที่แตงงานกับลูกชายของยายดามาหลายปี ความสัมพันธแ
ของครอบครัวจากคําบอกเลาก็ถือวาดี ในวันที่ยายดาลมปุวยแลวลูกชายตองทํางานเพ่ือดูแลคาใชจายภายใน
บาน หนาที่ดูแลยายดาสวนใหญจึงตกเป็นของเธอ เธอมีความตั้งใจและใสใจในการเรียนรูวิธีการทํา
กายภาพบําบัดในวันนั้นมาก แตดิฉันก็แอบกังวลวาเธอจะเขาใจและจําไดทั้งหมดหรือไมดวยเวลาที่จํากัดเพราะ
มีผูปุวยที่ตองดูแลอีกมาก จึงตั้งใจวาจะไปคนหารูปภาพและคลิปที่มีคําบรรยายที่เป็นภาษาอังกฤษมาพูดคุย
แบงปในกับเธอในวันถัดไป  แตวันที่สองที่เราไดมาพบกันบนตึก ซิสไดนําสมุดบันทึกเล็กๆของเธอมาใหดิฉันอาน 
โดยเธอไดจดวิธีการทํากายภาพบําบัดที่ไดเรียนรูเมื่อวาน เขียนจํานวนครั้ง และเวลาที่เธอจะทํากายภาพบําบัด
ใหยายดาอยางละเอียด เพ่ือใหดิฉันชวยดูความถูกตองใหและทบทวนใหอีกครั้ง นอกจากนี้เธอยังใชเวลาวาง
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จากการดูแลยายดา ศึกษาดูคลิปการทํากายภาพบําบัดตางๆเพ่ือมาซักถามดิฉันวาสามารถทําตามไดมากนอย
แคไหน แบบไหนที่เหมาะสมกับแมสามีของเธอ ที่เธอเรียกวา “แม”ทุกครั้ง  ดิฉันรูสึกประทับใจและตื้นตันใจ
แทนยายดาและลูกชายที่มีสะใภและภรรยาที่เอาใจใสขนาดนี้ อุปสรรคดานภาษาไมสามารถขัดขวางความ
ตั้งใจดีที่อยากจะดูแลยายดาของเธอ เมื่อเห็นเธอพยายามจะเรียนรู ทําใหดิฉันก็พยายามที่จะเรียนรูเพ่ือมา
สื่อสารและแนะนําเธอเชนกัน นอกจากนี้เธอยังจดวิธีการดูดเสมหะ การใหอาหารทางสายยางดวย ดิฉันไดพบ
กับซิสสี่ครั้ง หลังจากวันหยุดยาว ดิฉันก็ไดเปลี่ยนเวียนตึกก็ไมไดพบกับซิสอีก ทราบขาววายายดาไดกลับบาน
แลว ดิฉันก็หวังวายายดาจะดีขึ้นตามลําดับและซิสก็คงทําหนาที่ของเธอไดดี หวังวาคงไดออกเยี่ยมบานกับทีม
COC สักวัน  ดีวันดีคืนนะคะ ยายดา 

เรื่องราวของซิสกับยายดา สะทอนใหดิฉันคิดไดหลายอยาง ไดเห็นทั้งความมุงมั่น และความตั้งใจ
ศึกษาในเรื่องใหมๆ แมจะมีอุปสรรคในดานภาษาก็ตาม ทําใหดิฉันอยากพัฒนาตนเองในจุดนี้มากขึ้น อยาก
จัดทํา จัดหาสื่อวิธีการทํากายภาพบําบัดผูปุวยที่เป็นภาษาอังกฤษที่ เขาใจงาย เหมาะสําหรับผูปุวยและญาติที่
เป็นชาวตางชาติ แมวานานๆจะเจอทีแตก็หวังวาจะเป็นประโยชนแไมมากก็นอย และหวังวาครั้งหนา
ภาษาอังกฤษงูๆปลาๆของดิฉันจะพัฒนาขึ้นบาง ชวยเป็นกําลังใจใหดิฉันดวยนะคะ... 

 
นางสาวรัตนาภรณแ คุรุวงศแ 

     นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ 
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เรื่องเล่า.............ยายผู้ก่ออิฐ 

ตั้งแตฉันไดเขามาทํางานในโรงพยาบาลกุมภวาปีแหงนี้ ก็ไดทํางานสวนใหญเกี่ยวกับผูรับบริการเด็ก  
ที่มีพัฒนาการลาชา ไมวาจะเป็นกลุมออทิสติก การพูดสื่อสารลาชา พัฒนาการลาชา เด็กสมองพิการ เป็นตน 
ซึ่งเด็กกลุมนี้ในแตละคนก็จะมีปใญหาที่ตางกัน ทั้งปใญหาทางดานรางกาย การเขาสังคม ปใญหาพฤติกรรม 
ปใญหาการเรียนรู และอีกหลากหลายปใจจัยที่สงผลกระทบตอพัฒนาการในเด็กแตละคน  

ครั้งนี้จะกลาวถึงเรื่องราวของนองอิฐ ตา และยาย(นองอิฐเรียกยายวาแม) ที่นองอิฐเรียกยายวาแม 
เพราะวายายเป็นผูเลี้ยงดูอิฐมาแตเล็กๆจนมาถึงทุกวันนี้ ยายจึงรักอิฐมากเป็นดั่งแกวตาดวงใจของยายมา   
โดยตลอด แตเมื่อนองอิฐถึงวัยเริ่มเขาเรียนอนุบาล 1 ยายเริ่มสังเกตวาอิฐมีพัฒนาการที่ลาชา ยังไมพูดเป็นคํา    
ไมสบตา เรียกชื่อไมหัน ไมนิ่ง ยุกยิก มักจะชอบวิ่งตลอด ทําใหมีปใญหากับการเรียนในโรงเรี ยน คุณครูเริ่มคุย
กับผูปกครองวานองไมสามารถเขาเรียนกับเพ่ือนได ไมทํากิจกรรมในชั้นเรียนกับเพ่ือนเลย  ยายจึงเกิด    
ความกังวล กลัวครูหรือโรงเรียนจะไมรับนองอิฐเขาเรียน  ยายจึงพานองอิฐมาปรึกษาคุณหมอกุมารแพทยแ     
ที่โรงพยาบาลกุมภวาปี คุณหมอรับเขาคลินิคพัฒนาการเด็ก และมาที่หองกิจกรรมบําบัดเพ่ือฝึกกระตุน
พัฒนาการ โดยชวงแรกจะนัดเดือนละ 2 ครั้ง เพ่ือความตอเนื่องในการฝึก และประสิทธิภาพในการกระตุน
พัฒนาการที่ดี ยายกับตาจะเป็นผูพาอิฐมาฝึกกระตุนพัฒนาการตรงตามนัดตลอด และจะรับการบานไปฝึกตอ
ที่บานเพ่ืออิฐจะไดมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ทุกครั้งที่มาถึงยายจะเลาพฤติกรรมตอนที่อิฐอยูที่บาน เลนกับเพ่ือนวา
อิฐเป็นยังไง มีปใญหาแบบไหนแลวเราจะเอาปใญหานั้นมาชวยกันคิดแกไข เพ่ือยายจะไดลดความเครียดและ
วิตกกังวลลง  วันเวลาผานไปอยางรวดเร็ว 1 ปี อิฐนิ่งขึ้น สามารถนั่งโต฿ะเรียนกับเพ่ือนไดเริ่มเขียนตัวอักษร
ตามรอยประได พูดสื่อสารเป็นคําๆแยกสวนกันได ยายมีความภูมิใจ ดีใจที่สามารถพัฒนานองอิฐไดถึงจุดนี้ 
ยายบอกวา “ยายไมใหเลนโทรศัพทแเลยนะคุณหมอ การแตูนยายก็ไมใหดู ยายใหไปเลนกับเด็กขางบานแทน    
ดีขึ้นอยูคะหมอ นัดนองอิฐอีกนะคะ ยายสิพามาตลอดบใหขาด ยายกลัวนองอิฐเรียนไมทันเพ่ือน” เราจึงเห็น
ถึงความใสใจและรักที่ยายมีใหนองอิฐ ตลอดจนความพยายาม ความเขาใจ ความใสใจ การเล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการกระตุนพัฒนาการและความรักในครอบครัวเป็นสิ่งที่ชวยหลอหลอมเด็กคนหนึ่งให           
มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกดานไดอยางมีประสิทธิภาพจริงๆ   

จนกระทั้งเกิดสถาณการณแโควิด-19 ระบาดหนัก โรงเรียนหยุดเรียนแบบon site งานกิจกรรมบําบัด
งดใหบริการคนไข OPD นองอิฐจึงขาดการมารับการกระตุนฝึกกิจกรรมบําบัด เราจึงไมไดมาเจอกันบอยนัก 
สวนมากก็ 3-4 เดือนครั้งเพ่ือมารับยาเทานั้น ยายจึงมีความกังวลใจกลัววาอิฐจะไมไดกระตุนพัฒนาการ   
อยางตอเนื่องเหมือนแตกอน ทางนักกิจกรรมบําบัดจึงมีการติดตามทางโทรศัพทแบางบางครั้ง บางเวลาที่ยายมี
ความกังวลมากหรือมีปใญหาที่ตองการคําแนะนํายายก็จะโทรมาปรึกษาเพ่ือรับ home program และนําไป
ปรับใชที่บานเพ่ือฝึกพัฒนาการนองอิฐใหตอเนื่องเทาท่ีจะทําได  

 ตอมาเมื่อสถานการณแของโรคระบาดดีขึ้น นักกิจกรรมบําบัดไดพบกับคุณยายนองอิฐอีกครั้งที่คลินิก
พัฒนาการ ยายเลาวา ตอนที่เรียนออนไลนแ ยายตองนั่งเรียนดวยตลอด “ตองคอยกํากับคะ ยายคงไดเรียน  
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จนจบ.6 คะคุณหมอ แตก็ดีขึ้นอยูคะ นั่งเขียนชื่อตัวเองพอไดแลว” เดี๋ยวนี้เปิดเรียนไปโรงเรียนแลว อีกทั้งยัง
คุยสื่อสารกับลุงที่ขับรถมาสงไดดี สามารถนั่งเรียนกับเพ่ือนได  ตอนอยูที่บานยายก็ใหนองอิฐไปเลนกับเพ่ือน
ในหมูบานซึ่งเป็นเด็กปกติ ยายเลาวา “เด็กๆก็เลนกันเป็นประจําแตก็มีเด็กบางคนที่ชอบหยอกลอนองอิฐวา 
“อิฐมันเป็นบา!” แตอิฐตอบเขาไปวา   “อิฐบแมนคนบา....อิฐเป็นเด็กพัฒนาการชาเฉยๆ”” เมื่อยายไดยิน     
ก็เกิดความรูสึกจุกในใจ สงสารหลาน ยายเลาออกมาดวยเสียงสั่นเครือเล็กนอย และเลาตอวา “ยายก็รูสึกดีใจ 
ภูมิใจที่อิฐมีพัฒนาการดีขึ้นกวาเมื่อกอนที่มาเยอะอยูคะ อิฐไมวิ่งแลว ยุกยิกลดลงหลาย เขียนชื่อตัวเองได 
สื่อสารบอกความตองการตัวเองได เรียนกับเพ่ือนไดถึงแมจะชากวาก็ไมเป็นไร  ยายดีใจมากๆ ที่สูกับหลานมา
จนถึงทุกวันนี้ ยายขอบคุณคุณหมอทุกคนที่ใหคําแนะนําดีๆเป็นกําลังใจใหยายสูไปดวยกัน  ถายายไมยอมรับ
วาหลานยายพัฒนาการลาชาไมยอมพามาโรงพยาบาลอิฐก็คงไมมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแบบนี้ ยายยังนึกสงสารแลว
ก็เสียดายกับยายขางบานอยูนะท่ีเขาไมพาหลานเขามาหาหมอพรอมกัน ตอนนี้เขาก็ยังขังหลานในบานทําอะไร
ไมเป็นเหมือนนองอิฐนะคะ เขายังไมยอมรับวาหลานเขาชา ยายเสียดายเนาะยายบอกเขาพามาแลวเขาไมพา
มา ยายจะไปคุยกับเขาใหมอยูคะอยากใหเขาพาหลานมา จะไดชวยเหลือตัวเองได พูดสื่อสารไดไมตองโดนขัง
คงไมสายไปเนาะคุณหมอ” เราเลยตอบไปวา “ไมมีคําวาสายหรอกคะยาย ไปคุยใหเขาพาหลานมานะคะ     
จะไดมาคุยกันวางแผนแกไขปใญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน เพ่ือหลานเขาเองหละคะ”  ยายนองอิฐตอบรับคําตกลง
พรอมพยักหนายินดี 

ในปใจจุบันถึงแมจะมีการสรางความรูความเขาใจใหคนทั่วไปไดตระหนักและยอมรับภาวะพัฒนาการ
ลาชาของเด็ก แตก็ยังมีคนอีกสวนที่ยังไมเขาใจและยังไมเปิดรับสิ่งเหลานี้วามีอยูจริง จึงทําใหเด็กบางกลุม   
เสียโอกาสในการกระตุนพัฒนาการและโอกาสในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการที่ดีขึ้นอยูอีกมาก เราในฐานะ
คนทํางานบางครั้งมีถอดใจบาง ทอบางในการทํางานที่เจอในทุกๆวัน แตตองขอขอบคุณพลังใจ พลังบวกจาก  
ผูมารับบริการ ไดเห็นรอยยิ้ม ไดยินเรื่องเลาดีๆ เห็นเด็กที่มารับบริการที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ก็ทําใหเรา         
มีกําลังใจ เสริมสรางพลังบวก ใหกับเราไดทํางานและพัฒนางานทั้งเชิงรุกและเชิงรับใหดีขึ้น เพ่ือสรางโอกาสให
เด็กๆที่พัฒนาการลาชาใหมีพัฒนาการที่ดีขึ้นซึ่งเด็กๆเหลานั้นเองก็จะเติบโตขึ้นไปเป็นผูใหญที่ดูแลตัวเองได 
ดูแลคนในครอบครัวได และดูแลสังคมของเราใหดีขึ้นตอไปได    

 

    ชนิสรา  รัตนพงศแ  
นักกิจกรรมบําบัดชํานาญการ 
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“ฤดูฝนอันอบอุ่น” 
 

เสียงฟูารอง เปรี๊ยงๆ  ดังลั่นบาน   
เสียงสายลมพัด ลอดมาตามรอยรั่วของบาน 
เสียงหยดน้ําที่ปลอบประโลม ลงบนพ้ืนไมที่ขรุขระ 
เสียงสั่น ก็อบแก฿บของกระดูก ที่สั่นตามความหนาว ...  
มีเพียงแสงจากตะเกียงที่คอยใหแสงสวางยามคืน และคอยใหความอบอุน แกคุณยาย  “เฮือนหลังนี้ 

กับขอย ไผเซิไปกอนกันนอ” ฟูาใหมฝนใหมมาที บานก็สั่นคลอน  “เงินซอมบานจะมีที่ไหน เงินจะกินยังไมมี” 
เสียงอันสั่นเครือของยายยู ที่บนออกมาดวยความนอยใจ เรื่องนี้นองนักกายคนหนึ่งเลาใหผมฟใง วายายนา
สงสาร ไปชวยยายกันหนอย 

เชาวันตอมา ผมและทีมเยี่ยมบานไดพบคุณยายยู คุณยายถามวา มาเยี่ยมบานเยี่ยมคนพิการเอาไรมา
ใหยาย ผมก็ไดแตบอกวาเอาแตวิธีรักษา บรรเทาโรคภัยมาฝาก แตยายไมตองการ ยายตองการ แคอ่ิมทอง กับ
ที่ซุกหัวนอน รักษายายไมรักษาหรอกยายบมีเงิน!! 

ไดยินคุณยายยู พูด ผมก็เกิดความคิด “ คนเราถาปากทองยังไมอ่ิม เคาไมสนใจเรื่องสุขภาพหรอก”  
ทําไงดีนะ จะชวยยายได ซักนิดหนอยก็ยังดี โทรถามหนวยงานที่รูจัก พี่เคาบอกวาไดทําเรื่องขอบานใหยายแลว 
รองบประมาณ รอหลังเลือกตั้ง พอถามยายยายบอกรอมาหลายปี  
 

เอาวะ!!! ลองซักตั้ง!!! ลองหางบสรางหองนอยๆ พอใหยายนอน พอฝนไมรั่ว บานไมพัง ลองอธิฐานดู 
ลองๆทําดูเผื่อมีคนชวย ใจเราก็เชื่อวาจะมีคนชวย คนแถวนี้ก็อยากชวยยายแตไมมีคนเป็นตัวตั้งตัวตี เราก็เลย
ลองประสานชุมชนขอแรงชวยกัน และโพสขอบริจาค มีคนสนใจบริจาคกันมากทั้งเพ่ือนๆนักปใ่น นักวิ่ง ทีมงาน
เยี่ยมบาน ไดทั้งเงิน ไดทั้งของ ทั้งหลังคาเกา ประตู หนาตางมือสอง เราเอาหมด ไดงบมาพอสมควร คาวัสดุ
พอไดอะ แตคาแรงคงตองลงมือทําเอง เงินที่มีจางชางไดคนเดียว  
 ในชวงแรกที่วัสดุมาลง คนแถวนั้นก็งงๆ พอวันที่สาม ชาวบานก็เริ่มมาชวยกัน ที อาหารกลางวันที่
ชาวบานเอามารวม ชาวบานก็เริ่มมาชวยกันมากขึ้น มีทั้งพัดลม ทีวี ขาวสาร อาหารตางๆก็ตามมา บานรวมใจ
หลังนี้ก็คอยๆสําเร็จ  
 ยายยูครับ ฝนนี้ยายไมเปียกแลวนะ!!! ยายไมพูดอะไร มีแตยิ้มทั้งน้ําตา 
 เอาละสําเร็จแลว บานรวมใจ มันสําเร็จแบบที่เราก็ไมคาดคิด!!! นับตั้งแตนั้นมา ชาวบานแถวนั้น ใครมี
อาหารอะไรอรอยๆ  เคาก็นํามาแบงยายยูเสมอ ชุมชนเกิดการแบงปใน สามารถดูแลกันเองได นี่เป็นสิ่งที่ไม
คาดคิด  
 ปใจจุบันบานหลังนี้ ยายยูไดอยู หลับนอนถึง 3 ปี กอนที่ยายจะจากไปดวยโรคชรา  

บั้นปลายชีวิตคนเราแคมีที่ซุกหัวนอน ไดกินอ่ิมนอนหลับ มันก็เป็นความสุขสิ่งที่ยิ่งใหญได  
คนเรามีเทียนความดีในตัว ถาเทียนหลายๆเลมมารวมกัน ก็สามารถเผาผลาญอุปสรรคที่เขามาในชีวิต

ไดเชนกัน 
นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมภูมิใจที่ไดรวม ไดสรางและเป็นขอย้ําเตือนจิต ย้ําเตือนใจเสมอ การดูแลคนไข อยา

ดูแลแคเพียงรางกาย เพราะคนเรา อยากสุขภาพดีกันทุกคน แตคนเราความพรอมไมเทากัน หากสรางใหชุมชน
สามารถดแูลกันเองได นั่นเป็นสิ่งที่ประสบความสําเร็จของผมแลว 
  

           เมธี พบบุญ 

นักกายภาพบําบัดชํานาญการ 
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“สู้ไปด้วยกัน” 

เวรบายวันหนึ่งไดรับสายจากแผนกหองฉุกเฉิน มีผูปุวยชายอายุประมาณ 60ปี มาดวยแขนขาขางขวา
ออนแรงลิ้นแข็งพูดไมชัด  จึงรับเขามานอนบนตึกอายุรกรรมหญิง ฉันผูเป็นพยาบาลเจาของเคสนี้ ไดรับเขามา
ดูแลในแผนก stroke unit. ขณะนอนรับการรักษาผูปุวยไดมีอาการชักเกร็งกระตุกทั้งตัว 2 รอบ รายงาน
แพทยแลงมาตรวจเยี่ยมอาการทุกครั้งและแพทยแไดแจงโรคและการรักษา หลังจากชักเกร็ง ผูปุวยมีระดับความ
รูสึกตัวลดลง มีเสมหะในลําคอ แขนขาออนแรงมากขึ้น จนขยับไมไดเลย แพทยแไดพูดคุยกับญาติเรื่องโรคและ
แผนการรักษาของแพทยแ  แนวโนมโรคและการใสทอชวยหายใจการกดนวดหัวใจ ตอนนั้นญาติที่มากับผูปุวย
คือผูหญิงและผูชายแกคนหนึ่ง สีหนากังวล พยาบาลจึงถามวา ไมทราบวาเป็นอะไรกับผูปุวยคะ  ญาติผูหญิงจึง
บอกวา เป็นหลานสาวและนี่คือนองชายผูปุวยคะ เเลวคุณตามีลูกหรือภรรยามั้ยคะ ญาติบอกมีลูกชายสามคน 
3 คนไปทํางานกอสรางตางจังหวัด2 คน มีลูกชายคนเล็กเลี้ยงคุณตาที่บาน แตตอนนี้นอนรอผาตัดที่ รพ.ศรี
นครินทรแ ไปเมื่อวานนี้ พอไดยินเรื่องนี้คือสะทอนใจมาก ทําไมชีวิตคนเราตองเจอเรื่องแยซ้ําซอนขนาดนี้ แตไม
เป็นไรเราในฐานะผูใหบริการและผูรักษา จึงอธิบายชาๆและใหคําปรึกษาลูกชายและนองชายของผูปุวยเพ่ือ
วางแผนการรักษารวมกัน สรุปญาติเดินมาแจงพยาบาลขอเซ็นตแปฏิเสธการกดนวดหัวใจและใสทอชวยหายใจ
ดวยสีหนาที่เศราดวยเหตุผลสวนตัวและหลายๆดานของครอบครัวผูปุวย ฉันจึงบอกกับญาติวา “ไม่เป็นไรไม่
ว่าจะตัดสินใจอย่างไร ถึงไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ แต่แพทย์และพยาบาลจะรักษาและให้ยาอย่างเต็มที่ ให้
ความม่ันใจและก าลังใจแก่ผู้ป่วยและญาติ เราจะสู้ไปด้วยกัน” เชื่อมั้ยคําพูดแคนั้นทําใหญาติสีหนาดีขึ้น คืน
นั้นทั้งคืนญาติและพยาบาลเฝูาผูปุวยอยางใกลชิด พอเชามาผูปุวยดีขึ้นผานพนชวงวิกฤตนั้นไปได ผูปุวยตื่นรูตัว
รูเรื่อง แขนขาขยับได มีแคเเขนขางขวาออนแรงเล็กนอย สิ่งแรกที่พยาบาลไดยินจากผูปุวยคือ  “ ผมดีใจ ผม
รอดแล้ว  ขอบคุณมากครับ ” 

แคคําวาขอบคุณจากผูปุวยมันคือสิ่งตอบแทนที่มีคาสําหรับเรามาก เจาหนาที่ทุกคนรับรูเรื่องราวคุณ
ตา และไดดูแลคุณตารวมกัน ทุกคนดีใจมากที่คุณตา กลับบานไดปกติ ดวยสีหนายิ้มแยม ฉันรูสึกดีใจที่มีเพ่ือน
รวมงานที่ดี ดีใจที่ รพ.เรามีเครื่องมือการรักษาที่พรอมเพ่ือผูปุวย สิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งเล็กๆแตมีคุณคากับทุกชีวิต
ของผูปุวย  ทุกชีวิตและทุกครอบครัวมีความแตกตางกัน แตเชื่อไดวามาตรฐานการรักษาเทาเทียมกันสําหรับ
ที่นี่  Stroke unit รพ.กุมภวาปี 

 

                นส.ปาริฉัตร  ศรีจันทรแ  

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

หอผูปุวยอายุรกรรมหญิง   
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ความในใจ...วัยกระเตาะ 

กอนอื่นตองบอกกอนวาดิฉัน เป็นคนที่กลัวการคลอดมาก ตั้งแตสมัยเป็นนักศึกษาในหัวเต็มไปดวยคา
วากลัว “นากลัว นากลัว นากลัว” ไหนจะความเจ็บของวาที่คนเป็นแมที่มารอคลอด ทั้งรอง ทั้งเจ็บ ทั้งทรมาน 
แลวไหนจะเด็กทารกที่เกิดมาอีก เรามีแตความกลัว  

วันแรกที่ไดมาเยือนหองคลอด บรรยากาศดี ปลอดโปรง หองพ้ืนที่สะอาด พ่ีๆยินดีตอนรับ วันแรกที่
เดินชมสถานที่ในใจก็ยังคิดวิตกกังวล แตก็คิดวา เอาวะ! เป็นไงเป็นกันคงไมนากลัวอยางที่เราคิดหรอกมั้ง 
ชวงแรกจะไดเขา Case ทาคลอดรวมกับพี ่ฝึกความเคยชินฝึกเทคนิคตางๆ ของพ่ีแตละคน  

และวันนี้ก็มาถึง...วันที่ฉันดิฉันไดเขาทาคลอดเอง โดยที่พ่ีเพียงแคดูอยูเทานั้น เรากังวลมากจากที่
ความกังวลเริ่มคลี่คลายไปแลวเพราะชวงนั้นเขาคลอดกับพ่ีๆ กลายเป็นความกลัวกลับเขามาจูโจมอีกครั้งความ
กังวลบวกกับความกลัวที่เขาแทรก เหงื่อไหล ใจเตนแรงมาก ทั้งดวยความตื่นเตนปนกันไปหมดขณะที่แมยายผู
คลอดเขามาในหองคลอด จัดทาคลอด ดิฉันซึ่งกาลังลางมือ ใสชุด ใสถุงมือ พรอมเขาคลอด ผูคลอดก็รอง
ครวญครางดวยความเจ็บปวด พอตั้งสติไดเลยบอกผูคลอดวา “คุณแม ถาทองปใ่นแข็งหรืออยากเบงใหยกหัว
ขึ้นขางชิดอกเบงลงกนกันนะคะ เอา! อ้ืดดดดด!!!” ในขณะที่ถึงขั้นตอนการตัดฝีเย็บ ดิฉันวิตกกังวลมาก กลัววา
จะไปตัดโดนเสนเลือดของผูคลอดหรือไม จะไปโนนศีรษะของทารกหรือไม แตในวินาทีนั้นดิฉันสูดหายใจและ
ตัด ศีรษะทารกออกมาและตามดวยตัวของทารกออกมา พรอมขาน “คลอด!!” พรอมบอกเวลาเกิด ในขณะที่
อุมทารกใหผูที่มารับชวงตอในการ Care ทารก ตอนนั้นรูสึกโลงมาก เราทาได เราทาได!! ตอมาเราตองมา
ประเมินแผลและทาคลอดรก หลังจากรกคลอด เราจะสอนผูคลอดนวดคลึงมดลูก จากนั้นก็เย็บแผล สาหรับ
การเขาคลอดเองคนเดียวครั้งแรกผานไปดวยดี แฮปปี้มากคะ  

มันจะมีบางครั้งหรือชวงเวลาหนึ่งที่เรารูสึกกลัวๆ วิตกกังวล แตเมื่อเราไดกาวขามความรูสึกนั้นเราจะ 
รูสึกภูมิใจ และยิ่งตอนที่อุมทารกใหแมเขาดู และแมเขายิ้มดวยความยืนดี เราก็ดีใจไปดวย วินาทีปลื้มปริ่มของ
ผูคลอดและไดเห็นทารกที่นารัก ทุกอยางอยูที่ใจเรา “กังวล กาวขาม ปลื้มปริ่ม” 

จากเราชาว LR รพ.กุมภวาปี (นางสาวหทัยกานต์ นาระกูล)  
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บันทึกไม่ลับฉบับLR 

           ดิฉันเป็นคนนึงที่ไมชอบอะไรเกี่ยวกับการคลอดกับเด็กเลยตั้งแตสมัยเรียน เป็นวิชาที่รูสึกวายาก โหด 
ตอนฝึกงานก็คือไมไดเลย เจอเคสก็คือเป็นลมตลอด เป็นอะไรที่รูสึกวาไปไมรอด 

           พอมาอยูหองคลอดจริงๆ แรกๆคือทอมากอยากยายรูสึกวาจะมาอยูกับสิ่งที่ตัวเองไมไดเลือกและไมได
ชอบกลัวอยูไมได พ่ีที่ทํางานคือดี  ชวยเทรนและชวยงานตลอด ทําใหผานมาได 1 ปีแรกพอปรับตัวไดเริ่มอยู
ตัว 2 , 3 ,4 เริ่มรูสึกชิน สนุก แตก็เครียดเมื่อเจอสถานการณแยากๆ  บางเคสเจอแตในทฤษฎี  ยังไมเคยเจอ
ของจริงก็ไดเจอ เชน case Prolaps cord คือวันนั้นอยูเวรบายกับเพ่ือนมีเคสรอคลอดปกติ คนไขดู Severe 
มาก แตติด NST คือดี Cat I พอคนไขบอกน้ําเดินเพ่ือนไป PV พบ Cord  คือตกใจมาก  เพราะเคยเจอเคส
แรกในชีวิต แตดีที่ยัง Set  Case ทัน แตเด็กยังมีปใญหาอยูตอนแรกเกิด  และเจอเคสชัก Severe  PIH คนไข
มารอคลอด ไมมีประวัติวาความดันสูง   ความดันแรกรับก็ดี  แตมีบวม กดบุเม 2+  Sign อยางอ่ืนไมมี   รอ
คลอดปกติ แตเป็นชวงโควิดเราจึงไดแยกโซนคนไขเพ่ือลดการแพรกระจายเชื้อ แตมีพยาบาลอยูใกลชิดตลอด
อยูดีๆคนไขชักบนเตียงลมลง  วัดความดันสูง  consult สูติแพทยแ และแพทยแเวรมาดูทัน   คนไขเริ่มรูสึกตัวดี
ขึ้น จังไดยากันชักไป แลว Refer ทัน ความดันก็คอยๆลดลง ก็เป็นเคสที่นาตกใจมากเชนกัน เพราะเราตั้งตัวไม
ถูก  แตถึงจะมีเรื่องเครียดๆ เราก็เจอเรื่องขําๆอยูทําใหเป็นสีสันของหองคลอด  เชนคนไขมาดวยลูกดิ้นนอย 1 
วันพอมาถาม คนไขบอกลูกดิ้นแลวตอนเจอหนาพยาบาล   พอติด NST ก็ดิ้นดีจริง  คนไขบอก อยูบานดิ้น
นอยลง  จากเดิม 23-30 ครั้ง ดิ้นเหลือ15 ครั้ง อันนี้ก็ทําใหรูวา คนไขยังไมทราบการนับลูกดิ้น และแปลผลไม
ถูก ไมเขาใจวาการดิ้นนอยลง คือยังไง 

          จนถึงตอนนี้ก็ทําใหเรามีประสบการณแเกี่ยวกับหองคลอดเยอะขึ้น  เริ่มเห็นอะไรหลายๆอยาง  เริ่มรู
แนวทาง  และการปฏิบัติตองาน ตอคนไข  ทําใหเราตองมีการพยาบาลศึกษาเรื่องตางๆเพราะหนางานเรา
จะตองรับมือกับคนไขใหได 

สุดทายเราก็ไดหลายอยางจากประสบการณแชีวิต  การทํางาน  หองคลอดจากวันแรกที่ยืนยันไมชอบ
ไมอยูหองคลอด  ปใจจุบันคือก็อยูได พอได รูสึกวาการทํางานที่ไหนก็คงเหมือนกัน ตองมีการปรับตัว  ตองมี
ความพยายาม และถึงแมหองคลอดจะมีเรื่องเครียดมากมาย แตเราก็มีวิธีการคลายเครียด และมีพ่ีๆเพ่ือนๆให
กําลังใจรอบตัว รูสึกโชคดีท่ีเวลาเห็นตคนไขและญาติไดรอยยิ้มกลับไปและไดเป็นสวนหนึ่งของการเกิดมา ตาม
นิยามหองคลอด  “ลูกเกิดรอด  แมปลอดภัย’ 

  เรื่องเลา ของLR  รพ.กุมภวาปี  นางสาวสุพวรรณ  ชะนะภู 
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เรื่อง  เกือบหลวมตัวเป็นลูกค้าซะแล้ว  

           เมื่อพูดถึงหองคลอด ความคาดหวังของคนไขและญาติยอมตองการมารดา ทารกหลังคลอดที่สุขภาพ
แข็งแรง กลับบานพรอมหนาพรอมตา  แตดวยสังคมสมัยนี้ที่มีการใชสารเสพติดแมกระทั่งในมารดาตั้งครรภแ  
แมจะทราบถึงผลกระทบ และเรื่องที่จะกลาวถึงวันนี้ ไมรูจะฮา  หรือจะปวดหัวกับมารดาตั้งครรภแดี  เคสที่วาก็
คือมารดาตั้งครรภแทอง 3 สงตอมาจากรพ. วังสามหมอ เพราะเป็นมารดาครรภแเสี่ยงสูง อายุมาก และมีการใช
สารเสพติดขณะตั้งครรภแ แรกรับที่หองคลอดก็บันเทิงสิคะ ฮา  ฮา  ฮา  .....รูตัวแตไมรูเรื่อง ยังมีอาการของการ
ใชยาแตบอกไดวาตนเองเพ่ิงใชมาไมก่ีชั่วโมงกอนมาโรงพยาบาลดวยอาการเจ็บครรภแคลอด  มีอารมณแขันใน
บางชวง พอซักประวัติการใชสารเสพติดหลักจากมารดาเริ่มคุยรูเรื่อง จึงไดทราบวามารดาทั้งเสพและขายไป
ดวย สามีแนะนําใหทําเป็นรายไดเสริม  โอ....พระเจาชวย ขณะที่ซักประวัติมารดา ยังโฆษณาขายยาเสพติดให
ดวย  ล้ํามากคุณแมขา และตัวเราเองก็สงสัยวาหาซื้องายขนาดนั้นเลยหรอ คุณแมกลาวตอวาฉันเอาไปใหเคา
ลองกันกอน เด็กแถวบาน ติดใจก็แวะมาซื้อ  ซึ่งการเขาถึงยาเสพติดงายกวาการเขาถึงบริการทางสุขภาพเสีย
อีก เพราะคนไขไมตระหนักถึงผลกระทบนั่นเอง  เรานี่คิดหนักเลย  เพราะมารดาไมมีความตระหนักในการ
ดูแลทารกในครรภแและยังใชสารเสพติดตอเนื่องทุก 3 วัน ญาติใกลเคียงที่มาดวยก็ลําบากใจวาหลังคลอดจะ
ดูแลลูกไดหรือเปลา มันสะทอนถึงปใญหาครอบครัว ปใญหาสังคมหลายๆดาน  ซึ่งงานหองคลอดที่เราชอบ
บางครั้งก็สรางความเครียดในขณะทํางาน หนักใจแทนมารดาครอบครัวผูดูแล และสงสารทารกแรกเกิดที่ตอง
อยูในครอบครัวที่มีปใญหายาเสพติด แตดวยความที่เป็นเพ่ือนมนุษยแ และเจาหนาที่ก็ไดใหการดูแลมารดาและ
ทารกตลอดกระบวนการการดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ แตมากกวานั้นคือความเห็นอกเห็นใจ หลังคลอดมี
ติดตอประสานงานกับโรงพยาบาลตนสังกัด นัดเขาพบเจาหนาที่ “คลินิกฟูาใส”  เพ่ือบําบัดรักษาอาการตอด
สารเสพติดตอไป  ถึงจะไมไดชวยทุกกระบวนการเพราะเป็นไปไมได แตอยางนอยเราไดชวยเบื้องตนก็ยังดี  
สวนตัวชอบการทํางานในหองคลอดมากๆ นอกจากจะทาทายในการชวยคลอด ชวยทารกแรกเกิด และที่
ตื่นเตนมากกวาเดิมคือพบมารดาที่ใชสารเสพติดขณะตั้งครรภแนี่แหละ แตยังหวังใหมีมารดาที่ใชสารเสพติด
ลดลง จนไมมีเลยจะดีที่สุด 

                                               

    เรื่องเลาชาวLR นางสาวภริญพัทธแ  สายทอง 
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เฝ้ารอ... ความหวัง...ความสุข 

หากเอยชื่อถึงคําวา....หองคลอด...แลวนั้น...หลายคนคงนึกถึงภาพบรรยากาศที่เต็มไปดวยเสี่ยง
โหยหวน..ครวญครางดวยความเจ็บปวดของบรรดาวาที่คุณแมที่นอนบนเตียงเพ่ือรอคลอด...สายตา..แววตา
ของเหลาญาติพ่ีนองที่รอบริเวณดานนอกของหองคลอด...แววตาที่ปนไปดวยความวิตกกั งวล  บางหวงความ
ปลอดกับของแมจากการคลอด...หวงการทนตอความเจ็บปวด...ลุนวาลูกหรือหลานนอยจะครบ 32 หรือไม   
ทุกความรูสึก  ทุกสิ่งอยางคือ การเฝ้ารอ  ดวยความกังวลอยางปฏิเสธไมได  พรอมกับ  ความคาดหวัง   
มาหนึ่งคนตองกลับไปสอง หรือสาม  หากเป็นแฝด สิ่งเหลานี้ลวนเป็นความกดดัน แตมีความทาทายอยูในที 
ที่ชาวเราหองคลอดจะจัดการกับสถานการณแนี้อยางไร  ภายใตองคแความรูวิชาชีพของเรา 

ทวาแตวาในหลายๆสิ่งที่หลายคนมองวานากลัวนั้น   ไดแอบแฝงไปดวยความปลื้มปริ่ม....เปรมปรีดิ์....
ในวินาทีแรกพบระหวางแม-ลูก  บางครั้งน้ําตาที่ไหลออกมาอาบแกมไมใชน้ําตาจากความทุกขแเสมอ  หากแต
มันคือน้ําตาของแมที่หลั่ งออกมา เป็นน้ําตาแหงความดีใจ  โลงใจและความยินดี  กับอีกหนึ่ งชีวิต  
ที่เกิดมาอยูบนออมอก....ประทับเกิดเป็นรอยยิ้มปนคราบน้ําตาอาบแกม ระยะเวลากวา 40 สัปดาหแที่เฝูารอ  
วันนี้มันคือ ความสุข ที่ประเมินคาไมได 

นั่งนึกภาพ...ตามเสนทางความสุขระหวางคลอด...ภาพมารดานอนบนเตียงคลอดปลอดเชื้อ  พยาบาล
ผูทําคลอดสวมชุดสีเขียว สายตาของเจาหนาที่ทุกคนเพงมองไปยังมารดาเพ่ือเสริมเป็นกําลังใจสรางพลังบวกให
มารดา  เสียงเชียรแเบงดังสนั่นคลายกําลังดูการแขงขันกีฬาบางชนิด  เสียงเชียรแดังมาเป็นระยะตามจังหวะการ
หดรั ดตั ว มดลู ก   ภ าพแม บ า นช ว ยซั บ เห งื่ อบน ใบหน า ขอ งม ารด า    ผู ช ว ย เหลื อคน ไข ช ว ย  
สงเสียงเชียรแ “คุณแมเบงคะ....อ๊ืดดดด...อ๊ืดดดดด  ไมหยุดคะ เบงอีกคะ อ๊ืดดดดดด” พยาบาลชวยคลอดอีก
คนเตรียมยาฉีดชวยมดลูกหดรัดตัวหลังคลอด  พรอมฟใงเสียงหัวใจทารกเป็นระยะ  เพ่ือใหแนใจวาลูกนอยของ
เราปลอดภัยดี  เมื่อเสียงพยาบาลผูทําคลอดดังขึ้น “หัวโผลแลวคะ  คุณแมเบงอีกนิด อู฿ดดด...คลอด !!!!!!!!”  
เสียงอุ฿แว฿ ดังขึ้น พรอมกับเสียงขานเวลาเกิด และเพศของลูก โดยที่ทุกอยางเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ 

แนนอนวา ความสุข เหลานั้น ไมไดเกิดขึ้นกับคนที่เป็นแมหรือครอบครัวเพียงเทานั้น แตความสุข
เหลานั้นไดแผซานมายังเจาหนาที่หองคลอดทุกๆคน ไมวาจะเป็นแพทยแ  พยาบาล  ผูชวยเหลือคนไข  แมบาน  
ทุกคนลวนมีสวนรวมสรางความสุข ชวยเหลืออีก1ชีวิตไดเกิดมาดวยความปลอดภัย สอดคลองดังเปูาหมายของ
เรา คือ “ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย” 

.. จากชาวเรา LR กุมภวา....นางธนาภรณ์  กิติราช 
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ห้องคลอด   เรื่องเล่า : ท าคลอดที่ Cohort ward 
 

ในเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ดิฉันไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติงานที่ cohort wardซึ่งเป็นตึกที่รับ
admit ผูปุวยที่ติดเชื้อ covid -19 ที่เป็นทั้งผูปุวยติดเชื้อทั่วไปและหญิงตั้งครรภแนี่ติดเชื้อดวย ในวันที่เกิด
เหตุการณแดิฉันเวรเชาตอบาย ดิฉันไดรับมอบหมายใหดูแล Case Preterm Labour ที่ได Inhibit ดวยยา 
Nifedipine ไดรับยาครบ dose Plan ใหผูปุวย Home Isolation ในวันถัดไป ซึ่งอาการในเวรเชาผูปุวยปกติ 
ประเมิน Uterine contraction ดวยเครื่อง NST ผลไมพบ Uterine contraction จึงดูแลผูปุวยตามมาตรฐาน
ผูปุวยติดเชื้อทั่วไป และเนื่องจากบริบทของward พยาบาลไมสามารถเขาไปหาผูปุวยไดตลอดเวลา แตก็จะ
สอบถามอาการผูปุวยทางโทรศัพทแ ซึ่งเหตุการณแดูปกติตลอดทั้งเวร 
         เวลาประมาณ 23.30 น. เสียงโทรศัพทแดังขึ้นพรอมกับเสียงผูปุวยโทรมาแจงวา ขณะนี้มีอาการปวด
ทองคลายทองเสีย ถาย2ครั้ง ไดยินดังนั้นดิฉันจึงตัดสินใจเปลี่ยนชุดเขาไปหาผูปุวย เขาไปประเมิน
contraction ติด NST ซึ่งพบวาผูปุวยมี contraction ถี่ จึงตรวจภายในพบวาปากมดลูกเปิดแลว 3 cm  
จึงโทรรายงานสูติแพทยแและแจงหัวหนาเวรประสานหองคลอด รถ Ambulance เพ่ือยายผูปุวยไปหองคลอด
แตหลังจากวางโทรศัพทแ ผูปุวยมีอาการกระสับกระสายมากขึ้น ดิฉันตรวจภายในอีกครั้งพบวาปากมดลูกเปิด
เพ่ิมเป็น8 cm ในเวลาประมาณ5นาที ดิฉันคิดวาถาหากจะรอยายผูปุวยไปหองคลอดคงจะไมทัน จึงตัดสินใจ
จะทําคลอดที่หองผูปุวย รีบประสานหองคลอดใหนําset ทําคลอดมาที่ cohort ward ทันที แจงพยาบาลตึก
หลังคลอดมารับทารกแรกเกิด ไมนานsetทําคลอดมาถึงดิฉันตรวจภายในพบวาปากมดลูกเปิด10 cm 
และศีรษะทารกเคลื่อนต่ําจน Head seen ดิฉันทําคลอดหารถออกมาอยางปลอดภัย สงทารกใหมารดาดู  
และสงตอใหทีมรับเด็กดูแลตอ จากนั้นดิฉันก็ดูแลในสวนของแมตอและสงตอใหพยาบาลเวรดึกดูแล 
หลังคลอด2 ชม. 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือ มีการคุยกันในทีมถึงการจัดการ การคลอดฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นคือจัด
หอง1หองสําหรับกรณีมี case ฉุกเฉินที่ไมสามารถยายลงไปคลอดที่หองคลอดไดจัด Set คลอด 
อุปกรณแดูแลทารกแรกเกิดใหพรอมใช และท่ีสําคัญคือการปูองกันเหตุการณแไมใหเกิดขึ้น การแนะนําการสังเกต
อาการเจ็บครรภแจริงใหผูปุวยเขาใจ โดยเฉพาะผูปุวยครรภแหลัง ที่มีประวัติเจ็บครรภแคลอดมา ในหองผูปุวยมี
กลองวงจรปิดและพยาบาลที่ข้ึนปฏิบัติงาน ตองโทรสอบถามอาการผูปุวยเป็นระยะ 
 
 
 

น.ส.รติกรณแ  ศรีปะโค  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
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เมื่อฉันได้มาทางานที่ห้องคลอด 
 

เมื่อชีวิตของการเป็นนักศึกษาพยาบาลไดจบลง ชีวิตจริงของการทางานก็ไดเริ่มตนขึ้นกับฉัน กับการ
ทางานที่หองคลอด ที่โรงพยาบาลกุมภวาปี กาวแรกของการทางาน ความรูสึกแรกเมื่อรูวาตัวเองตองทางานที่
หองคลอดคือตกใจ อยากจะรองไหเพราะไมชอบหองคลอด ตั้งแตตอนเรียนมหาวิทยาลัย ตอนฝึกงาน ไมชอบ
หองคลอดไมมีความประทับใจ ไมมีความทรงจาดีๆ เกี่ยวกับหองคลอดเลยดวยซา ตอนเรียนจึงสัญญากับ
ตัวเองวาถาเรียนจบแลวจะไมมีทางไปทางานที่หองคลอดเด็ดขาด!! แต.....การที่เป็นกาวแรกของการทางาน ไม
วาใครก็ตองผานและเผชิญ “กับกาวแรกของการทางาน จุดแรกของการทางาน”  
ดวยความที่ตอนนั้นฉันยังเป็นเด็กใหม ดวยหนาที่การทางานที่ตองดูแลหญิงตั้งครรภแในสโลแกน ลูกเกิดรอดแม
ปลอดภัยของโซนลุมนาปาว สาหรับฉันเป็นการเริ่มตนงานที่รูสึกกังวล ดวยความที่เป็นนองใหม ประสบการณแ
ก็ยังนอย ฉันตองตื่นตัวตลอดเวลา และตองพรอมกับทุกสถานการณแอยูตลอดเวลา  
จากการทางานฉันรูสึกประทับใจ กับหลายเรื่อง เชนการที่ไดเห็นหญิงตั้งครรภแไดเห็นหนาลูกตนเองเป็นครั้ง
แรก จากที่รอคอยมานานถึง 9 เดือน และไดเห็นวินาทีที่ญาติๆไดเห็นลูก หลาน ตนเองที่คลอดออกมันมีแวว
ตาของความดีใจ ความสุขใจ ทาใหเรารูสึกดีใจกับเขาไปดวย ที่สาคัญคือมีกาลังในการทางาน ถึงแมบางวันเรา
จะทางานหนัก การทางานภายในหองคลอดก็จะมีแตเสียงรองของความเจ็บปวดของหญิงตั้งครรภแที่นอนรอ
คลอดเกือบเต็มทุกเตียง แตทุกวันก็ผานไปไดดวยดี เพราะการทางานถึงแมจะเหนื่อยแคไหน แตก็มีเพ่ือนๆพ่ีๆ 
เจาหนาที่ทุกคนรวมใจ มีนาใจตอกันและกัน เหมือนเราเป็นครอบครัว LR ที่ทางานรวมกันไดลงตัวสุดๆ ทาให
การทางานในแตละวันสนุกทุกครั้ง  
 
 

นาวสาวศิริวรรณ ศิลาคม 
พยาบาล LR 
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สิ่งเล็กๆท่ีเรียกว่ารัก 
 

ใดๆ กอนอ่ืนขอเลาจากความรูสึกที่เริ่มมาทางานที่หองคอด แตกอนไมเคยคิดอยากทางานหองคลอด
เพราะ”กลัว”กลัวทาใหลูกคนอ่ืนเสียชีวิต กลัวจะทาไมไดแตสุดทายก็ยังจับฉลากไดหองคลอด ตอนนั้นคือจะ
รองไหเพราะกลัวมาก ใครๆก็บอกวาความเสี่ยงเยอะมากแตพอลองมาสัมผัสและไดเรียนรูจึงเกิดความคิดใหม  
ณ ตอนนี้ปใจจุบันจากคาวากลัว เปลี่ยนเป็น”รัก”และ”อบอุน”คืออธิบายยาวมากกับความรูสึกที่เปลี่ยนไป
เพราะตอนนี้มีแตความประทับใจพี่ๆนองๆเพ่ือนๆนารักมากชวยเหลือทุกอยางจะลาบากหรือเดือดรอนอะไรคา
วา LR คือไมทิ้งกันใหกาลังใจกันตลอดและแบงปในทุกอยางในสิ่งที่เพ่ือนคนไหนขาด แรกๆก็ใชคาวาLR แต
หลังจากนั้นเราคือ”ครอบครัว LR ”  

ในสวนของการทางานตอนแรกที่สัมผัสคนไขกลัวมากและตื่นเตนกลัวทาไมได กลัวดูแลคนไขไมดี แต
พอไดยินคนไขชมวาเจาหนาที่นารักดูแลดี อยากกลับมาคลอดที่นี้ เจาหนาที่พูดเพราะ นารักสดใส ใหเกียรติ
คนไขทุกคน ทาใหมีกาลังใจในการทางานมีกาลังใจในการดูแล และยิ้มรับกับสถานการณแตางๆเมื่อเจอเรื่องแยๆ
แตไมวาจะเจออะไรที่ยากลาบากคาวาครอบครัวก็ยังคอย Support กันตลอด  
สวนของจิตใจมีบางครั้งที่โคตรทอเพราะงานหนัก คนไขเยอะบางทีก็บนกับตัวเองวาเหนื่อยมากอยากลาออกจึง
โทรไปหาพอกับแมเพ่ือขอกาลังใจ แตกลับทาใหเรามีกาลังใจสูกับงานสูกับทุกอยาง เพราะวาการทางานไมได
หนักทุกวัน ไมไดมีคนไขเยอะทุกวัน แตทาใหเรามีประสบการณแทางานมากขึ้นยิ่งตอนนี้เรายิ่งเป็นที่พึงของโซน
ลุมนาปาว เรายิ่งเป็นตัวอยางที่ดีใหลูกโซนและคนอ่ืนเห็นวาเราเกง เราทาได “ลูกเกิดรอด แมปลอดภัย”สูๆ  
 
 

นางสาวจิตตรา ชื่นใจ 
LR 
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ความทรงจ าก่อนจาก 

ณ สถานการณแการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่กําลังระบาดไปทั่วโลก ที่พบผูคนผูคนติดเชื้อและ
ลมตายกันเป็นลานๆคนทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  ในหอผูปุวยหนัก (ICU COHORT) เป็นสถานที่รองรับผูปุวย
อาการหนักที่ใสทอทางเดินหายใจ และผูปุวยกลุมเสี่ยงที่ตองเฝูาระวังอาการอยางใกลชิด หลายคนผานมาให
การดูแลทั้งสามารถกลับบานได และบางรายได กลับไปสูภพภูมิที่ใครๆไมตองการจะไป   อัมพรเป็นผูหญิง
ชาวบาน รูปรางอวนทวมน้ําหนัก 90 กิโลกรัมเป็นอีกรายที่ติดเชื้อ    โควิด ไดเขารับการรักษาแรกรับหลายวัน
ผานมา เธอเริ่มไอบอยครั้ง หายใจหอบเป็นชวงๆ ปอดเริ่มแยลง  ในชวงอาการปกติสามารถทํากิจวัตร
ประจําวันทุกอยางไดดวยตนเอง  หลังจากติดเชื้อปอดเริ่มแย การเดินเขาหองน้ําบางครั้งยังอยากลําบาก ตอง
นั่งพักนานกวาปกติอาการหอบเหนื่อยจะดีขึ้น ญาติๆงดเขาเยี่ยมทุกกรณี แตยังดีเป็นยุคที่สามารถใชสื่อสาร
โทรศัพทแ โทรคุยกับครอบครัวทุกวัน บอยครั้งที่  อัมพร รูสึกทอแท เบื่อหนายชีวิตแตในความทอแทยังมี
ความหวังที่จุดประการใหอยากมีชีวิตตอ ตรงที่มีพยาบาลใหกําลังใจในการตอสูชีวิตทุกวินาทีและทุกลมหายใจ  
อัมพรเริ่มใสออกซิเจนที่มีความเขมขนสูงขึ้นเรื่อยๆ ผลตรวจรังสีปอดของอัมพรเริ่มแยลง พยาบาลประจําตัวแต
ละเวรเปลี่ยนคนดูแลคนแลวคนเลา ตางใหกําลังในการตอสูกับโรครายนี้      การชู 2 นิ้ว “สูๆๆ”เป็นคําพูดที่
ติดปากพยาบาลทุกคนพรอมใหกําลังใจอัมพรตลอดเวลา  ทุกวันดิฉันไดตรวจดูความเรียบรอยของงานทุกเชา      
ในเวรเชาวันหนึ่งการทํางานเหมือนปกติทั่วไป มีนองพยาบาลที่ดูแลอัมพรแจงวา อาการของเธอโอกาสจะใสทอ
ชวยหายใจคงไมนาน เพราะเพียง ลุกนั่งก็หายใจหอบ ออกซิเจนในรางกายต่ําลงเรื่อยๆ แพทยแใหงดกิจกรรม
ตางๆใหนอนอยางเดียว โดยนอนทานอนคว่ําเป็นทานอนที่เหมาะสม กับโรคนี้แตเป็นทาที่ลําบากสําหรับอัมพร
ที่รูปรางอวน แตมันจะดีที่จะทําใหปอดมีพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนก฿าชออกซิเจนเพ่ิมขึ้น อัมพรเป็ นผูหญิงที่
เขมแข็งมากใหความรวมมือในการทํากิจกรรมการ พยาบาลเป็นอยางดี  โดยไมบนสักคํา พยาบาลที่ดูแลอัมพร
และหัวหนาทีมไดมองหาปใญหาที่คุกคามชีวิต ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับอัมพร  และมองหาแนวทางใหคนไข
สุขสบายมากขึ้น วันนี้อัมพร สีหนาไมมีความสุข เหมือนรอคอยอะไรบางอยาง  มีเพียงรอยยิ้มที่ฝืนยิ้มออกมา
ใหเห็นเป็นบางเวลา แววตาที่ไมมีประกาย  ทีมการรักษาไดแตใหกําลังใจและชวยแบงเบาความทุกขแทรมาน
อัมพร ทําทุกอยางใหอัมพรสบายตัวและกายเพ่ิมขึ้น  ทุกคนตางพูดเป็นเสียงเดียวกัน  วันนี้อาการอัมพรดู
แยๆๆไมดีเลย  ถาอัมพรไดใสทอชวยหายใจ การจะเอาทอชวยหายใจออกคงยาก และโอกาสเสียชีวิตสูง                                                  
ชวงบายวันเดียวกันดิฉันไดเดินเยี่ยมทีมพยาบาลอีกครั้งนองพยาบาลแจงดิฉันวา  วันนี้เป็นวันเกิดอัมพร   ดิฉัน
คิดไวทันทีวา อัมพรเธอคงไมไดกลับไปฉลองวันเกิดกับครอบครัวอีกแนๆๆ และนี่คงเป็นครั้งสุดทายที่อัมพรจะ
ไดเปุาเทียนเคกวันเกิด ใหกับตัวเอง ดิฉันและนองพยาบาลที่ดูแลอัมพรไดรวบรวมเงินซื้อเคกวันเกิด น้ําผลไม 
ขนมใหอัมพร นองพยาบาลไดใสชุด PPE ไปหาอัมพรอีกครั้ง สวนดิฉันอยูนอกหอง ไดกลาวคําอวยพร   
“Happy birthday to you.” สายตา รอยยิ้มของอัมพรดูมีความสุขมาก “ขอใหมีความสุขมากๆๆหายไวๆๆ
นะคะ  ทุกคนพรอมใหกําลังใจและพรอมจะเป็นทั้งเพ่ือน..พ่ี..และจะเป็นครอบครัวใหกับอัมพรเสมอ”  ฉันรูสึก
มีความสุขมากที่ไดทําใหอัมพรเป็นครั้งสุดทาย มันคุมคากับการแลกกับรอยยิ้มและแววตาแหงความสุขของ
อัมพร  คําขอบคุณ เป็นคําพูดสุดทายที่อัมพรไดกลาว และนั้นเป็นการกินอาหารครั้งสุดทายที่สุดอรอยที่สุด
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ของอัมพร   คืนวันนั้นอัมพร อาการทรุดหนักลงไดใสทอชวยหายใจและไมมีโอกาสไดตื่นอีกเลย ไมมีโอกาสได
เห็นหนาญาติๆ และครอบครัวอีกเลยอัมพรไดจากไปอยางสงบ หลับใหสบายนะอัมพร 

                                                             
 โสภา  โพธิมา     

หัวหนาพยาบาล ICU   อายุรกรรม               
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ครั้งหนึ่งในชีวิตฉันได้เป็นพยาบาล 

ในชวงชีวิตวัยเด็กทุกคนคงเคยมีคําถามนี้ในความคิดหรือเคยถูกตั้งคําถามนี้กันมาทั้งนั้น ตอนเด็กเรา
ทุกคนลวนมีความฝในอยางอิสระไรซึ้งขอบเขตมาจํากัด หลายคนอยากเป็นตํารวจ ทหาร หรือแมแตนักบิน
อวกาศ บางคนฝในอยากเป็นดารา นักแสดง เป็นผูมีชื่อเสียงเป็นที่รูจักทามกลาง มวลชน แตชีวิตจริงไมงาย
เหมือนจับวาง เราอาจไมไดเป็นอยางที่ฝใน บางคนมีอาชีพตางจากฝในอยางสิ้นเชิงเชนดิฉัน… ชวงมัธยมปลาย
ชวงวัยตองเลือกระหวางความมั่นคงและความฝใน หลายคนที่ชีวิตไมตองดิ้นรนคงเลือก ความฝในไดอยางไม
ยากเย็น แตบางคนเชนดิฉัน ที่ถูกจํากัดดวยสถานการณแหลายอยางทําใหตาชั่งเอนลงมาใน ฝใ่งความมั่นคง 
ความจําเป็นหลายประการทําใหตองตัดสินใจเลือกเรียนในคณะที่ใหความม่ันคงในหนาที่การงาน ที่ตนเองไมได
วาดฝในไว “คณะพยาบาลศาสตรแ” กาวแรกในวิชาชีพพยาบาลฉันอาจเลือกเขามาดวยความ ไมตั้งใจแถมจําใจ 
แตทุกกาวหลังจากนั้นลวนเป็นความตั้งใจของดิฉันที่ตั้งใจใหเกิดขึ้นมาทั้งสิ้น ดิฉันใชเวลาสี่ปี เรียนจนจบตาม
หลักสูตร หลังจากนั้นก็ไดรับการเชื้อเชิญดวย ความเมตตาจากผูใหญใหเขามาทํางานในโรงพยาบาลแหงนี้ 

ปีแรกของชีวิตการทํางานเต็มไปดวยสีสันทุกอยางแปลกใหมและมีสิ่งรอใหไปเรียนรูอีกมากมาย 
ในชวงปีแรกไดไปทํางานโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ แตชีวิตก็พลิกผัน ดิฉันไดกลับมาทํางานที่โรงพยาบาล
ใกลบาน (คือรพ.กุมภวาปี) เพ่ือมาดูแลยาที่ปุวยหนัก และไดเขามาสมัครทํางานโรงพยาบาลนี้(กุมภวาปี) ที่ ที่มี
ผูปุวยหลากหลายมีความนาสนใจในการเรียนรู ซึ่งดิฉันนับวาเป็นพยาบาลที่โชคดี บวกโชคชวยที่ไดเลือกแผนก
ในการทํางานทั้งยังไดทํางานในแผนกที่ตนเองเป็นผูเลือก “หอผูปุวยวิกฤต” หรือที่ หลายคนรูจักกันในนาม
ของ “ICU” คือแผนกที่ดิฉันเป็นผูตัดสินใจเลือกเขาทํางาน ที่แผนกนี้เต็มไปดวย ผูปุวยหนักมากมายที่หลั่งไหล
กันเขามารักษาไมขาดสาย ทุกคนลวนพกพาความหวังที่จะหายจากความ เจ็บปุวย บางก็สมหวังบางก็พบกับ
ความผิดหวัง ดิฉันจึงยกใหสถานที่แหงนี้เป็นสถานที่ ที่ไม เพียงสอนใหดิฉัน เป็นพยาบาล ICU ที่เกงแตยังสอน
ใหฉันเป็นพยาบาล ICU ที่มีหัวใจดวย เพราะสําหรับฉันพยาบาลที่มีหัวจิต หัวใจคือเสนหแของอาชีพนี้ ที่ ICU 
ทําใหฉันมองเห็นความทุกขแทั้งกายและใจของผูปุวยอยางประจักษแและทําให ฉันตระหนักในบทบาทของงาน
พยาบาลอยางกระจางชัด ฉันไมใชพยาบาลที่มีหนาที่เพียงใหยาหรือเพียงทําตาม แผนการรักษาของแพทยแ
เพ่ือใหจบสิ้นไปเพราะผูปุวยของดิฉันเป็นมนุษยแอันมีหัวใจและเป็นหัวใจที่เจ็บปุวยจาก โรคทางกายที่รุมเรา 
ดิฉันจึงตองใสใจใหการดูแลเพื่อประกอบหัวใจเขาใหแข็งแรงขึ้นอีกครั้ง สิ่งที่ฉันรักและชื่นชอบที่สุดในอาชีพนี้ 
คือการได้ช่วยให้ผู้คนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข เพราะในทุกครั้งที่ได้บอกลาผู้ป่วยที่มีโอกาสหายจาก
ความเจ็บป่วยและสามารถออกไปจาก ICU ได้ล้วนเป็นความสุขอย่างยิ่งทุกครั้ง มีผูปุวยชายรายหนึ่งที่
จนถึงทุกวันนี้ก็ยังจําไดขึ้นใจ ผูปุวยชายนี้เขารับการรักษาใน ICU อยูนานรวมเดือน ตลอดระยะเวลาที่พัก
รักษาตัวผูปุวยดูสิ้นหวังกับอาการของตน ทั้งยังเคยบอกกับภรรยาวาผูปุวยอดทนไมไหว แลวรูสึกพอแลวกับ
การรักษา ทอแทกับการใชชีวิตอยูตอเสียเหลือเกินดิฉันและบุคลากรทุกคนก็รับรูถึง ความรูสึกนี้ไดไมตางกัน 
คงเนื่องมาจากผูปุวยเคยเป็นคนที่แข็งแรงเป็นหัวหนาครอบครัวทําทุกอยางไดดวย ตนเองทั้งหมด แตในตอนนี้
เขาไมแตจะสามารถชําระขับถายดวยตนเองได การถูกลดทอนความสามารถดวย ขอจํากัดของรางกายทั้งที่
สมองและสติสัมปชัญญะยังครบถวนคงเป็นความคับของใจใหญหลวง ที่เขาไมอาจทํา ใจยอมรับได ดิฉันไดรั บ
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โอกาสในการดูแลผูปุวยรายนี้อยูหลายครั้งทุกครั้งที่ไดโอกาส ดิฉันจะใหการพยาบาล ดวยความตั้งใจและใสใจ
เสมอและในทุกครั้งสิ่งที่ฉันไมเคยลืมจะใสมันลงไปในกิจกรรมการพยาบาลดวย นั้นก็ คือการ support จิตใจ
เนื้อหาในการพูดแตละครั้งเป็นคําพูดงายๆที่ฉันตั้งใจแฝงกําลังใจใหกับผูปุวยเพ่ือใหเขา สามารถดําเนินชีวิตตอ
เพ่ือสูกับความเจ็บปุวยได ผานไประยะหนึ่งผูปุวยมีอาการดีขึ้น สามารถถอดทอชวย หายใจได หลังจาก
ปราศจากซึ่งสิ่งจํากัดการสื่อสารผูปุวยกลาวขอบคุณทีมแพทยแและพยาบาลที่ดูแลเขาเป็นอยางดีเสมอมา 
ขอบคุณสําหรับการรักษาและกําลังใจที่มอบใหกับเขา ในที่สุดผูปุวยก็สามารถยายไปสูหอผูปุวยสามัญไดใน
ที่สุด ในวันที่ผูปุวยไดยายไปหอผูปุวยสามัญ ดิฉันไมไดอยูในเวรวันนั้นไดรับทราบเพียงขาว จากการสงเวรตอๆ
กันมา ดิฉันก็ดีใจเป็นอยางมากเม่ือทราบขาว การไดเห็นผูปุวยในวันที่หนักหนาที่สุดในชีวิตของเขา ราวกับโดน
พายุฝนกระหน่ํา จนถึงวันที่ไดทราบขาววาเขาไดปลอดภัยซึ่งภาวะวิกฤตที่คุกคามชีวิต และกําลังฟ้ืนฟูสภาพ
รางกายเพ่ือกลับไปใชชีวิตตามปกติอีกครั้งกับครอบครัว ซึ่งถึงแมผูปุวยจะยายออกจาก ICU ไปแลวแตทุกครั้ง
ที่มีโอกาสพบเจอภรรยาของผูปุวย เขาจะเขามาทักทาย พรอมบอกเลาอาการความกาวหนาของโรคอยูเสมอ นี่
นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นความส าเร็จในการให้การพยาบาล ซึ่งถือเป็นความสุขอย่างไม่อาจอธิบาย
ได้ของอาชีพพยาบาลนี้ยอนกลับมาถึงคําถามแรกที่ดิฉันกลาวไวในตอนตน “อาชีพที่เลือกกับอาชีพที่ฝใน?” 
ถาสมมติฉันสามารถ ยอนกลับไปได ฉันจะเลือกเป็นฉันในทุกวันนี้ ทํางานพยาบาล พยาบาลแบบนี้หรือไม หรือ
จะเลือกอาชีพอยางที่ ใจวาดฝในไว ถาใชคําถามเดิมถามดิฉันในวันนี้ ดิฉันก็จะขอเลือกเป็นพยาบาลเชนเดิม 
เพราะอาชีพพยาบาล กลายเป็นอาชีพในฝในที่ฉันรักและภาคภูมิใจอยางยิ่งที่ “ครั้งหนึ่งในชีวิต ฉันได้เป็น
พยาบาล” 

 

นางสาวรัชนู   ฤทธิ์มาร 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
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ความประทับใจในวัยท างาน  

กอนอื่นตองทาวความไปถึงกอนหนาที่ฉันจะตัดสินใจเขามาเรียนพยาบาลในความคิดตอนนั้นฉันคิดวา
พยาบาล เป็นผูหญิงที่เต็มไปดวยความออนโยน ความเอ้ืออาทร มีน้ําใจ สุภาพเรียบรอยเป็นผูหญิงที่สะอาด 
เป็นผูที่เสียสละ คอยใหความชวยเหลือแกผูปุวย ทุมเททุกอยางโดยไมหวังผลตอบแทน และในมุมมองอีกอยาง
หนึ่งจะเรียกพยาบาลไดวาเป็นนางฟูาชุดขาวหรือผูหญิงสีขาวผูที่เต็มไปดวยความสะอาดและบริสุทธิ์ทั้งกาย 
วาจา และใจ และในความคิดของฉันอีกแงมุมหนึ่งคือวิชาชีพพยาบาลไมมีใครที่ที่จะเป็นกันไดงายๆเพราะหาก
ไมมีคุณสมบัติของการเป็นพยาบาลก็ไมสามารถที่จะประกอบวิชาชีพนี้ได ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจกาวเขามาเรียน
ในสายอาชีพนี้ ถึงแมวาทางครอบครัวของฉันจะไมคอยสนับสนุน เพราะครอบครัวของฉันกลับมองวาพยาบาล
เป็นอาชีพท่ีทําแลวเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจ “ที่บอกวาทําอาชีพพยาบาลแลวจะไดกลับไปดูแลครอบครัวนั้น
มันไมจริง” นี่เป็นอีกคําพูดหนึ่งที่คนในครอบครัวไดกลาวกับฉันไว แตถึงอยางไรฉันก็เลือกในสิ่งที่ฉันคิดวาชอบ 
พอเรียนจบมา มีโอกาสไดเขามาทํางานที่โรงพยาบาลกุมภวาปี ในแผนกหอผูปุวยหนักอายุรกรรม หรือ ICU 
อยางแรกขอกลาวถึงความประทับใจกอนเลย ตอนแรกที่กาวเขามาไมเคยคิดวาจะทําไดเลยทั้งในเรื่องของการ
ทํางานเพราะไดเขามาทํางานไดเดือนหนึ่ง เขาเดือนที่ 2 ก็ไดทํางานเป็นตัวจริง ซึ่งสรางความกดดันเป็นอยาง
มากจนเคยคิดวาจะลาออกและอีกอยางสวนตัวเป็นคนที่ปรับเขาสูเพ่ือนที่ทํางานคอนขางจะยากแตทั้งหมดนี้
ตองขอขอบคุณพ่ีๆและเพ่ือนๆที่ทํางานเป็นอยางมากที่คอยใหทั้งความรูและขอคิดตางในการทํางาน และเป็น
กันเองมากไมกดดันเลยจนมาถึงตอนนี้ ทํางานได 3 เดือนไมคิดวาตัวเองจะปรับตัวไดไวขนาดนี้  อีกเรื่องที่
ประทับใจคือ เรื่องที่เขามาทํางานแลวทําใหตัวเองเขาอกเขาใจคนไขและญาติคนไขมากขึ้น วากันวาอาชีพเป็น
พยาบาล ทําแลวไดบุญ สวนตัวเห็นดวยเป็นอยางมากคะ เพราะการทํางานของพยาบาลทุกคนชวงเวลาที่
ทํางานไมไดคิดถึงเรื่องเงิน เราจะคิดถึงแตเรื่องของคนไข เขาเจ็บปุวยมา เราเห็นใจเขา อยากดูแลใหเขาฟ้ืน
หาย คิดวาเป็นเรื่องที่เก่ียวของกับเรื่องของบุญ อีกอยางหนึ่งที่ประทับใจคือตั้งแตทํางานมาไดเห็นญาติเคสหนึ่ง 
เป็นภรรยาของคนไข คนไขคนนี้มาอยูที่โรงพยาบาลไดเกือบ 2 เดือน ตลอดระยะเวลา 2 เดือนก็จะเห็นภรรยา
คอยมาดู มาถามอาการตลอดไมเคยขาด และทุกวันก็จะมาจัดของในลิ้นชักใหสามี อยางเป็นระเบียบ เช็ดหนา
เช็ดตาให สุดทายนี้ก็มีความภูมิใจอยางมากคะที่ไดเขามาทํางานในวิชาชีพนี้ 

   นางสาวชญานิษฐแ ภูบุญปลูก 
             พยาบาลวิชาชีพ 

 
 
 
 
 

 
 
 



ห น า  | 92 
 

งานพัฒนาคุณภาพและบริการ                                                เรื่องเลา...โรงพยาบาลกุมภวาปี  2565            
 

ICU Med ICU ใจ 
วันแรกที่กาวเขาไปในนั้น หองแอรแเย็นเฉียบ เสียงเครื่องชวยหายใจดังสลับกัน เตียงแลวเตียง เลาเสา

น้ําเกลือยาตางๆเครื่องชวยหายใจที่สายระโยงรยางคแ ไมกลาที่จะแตะผูปุวย อยูในสภาพเดียวกันหมดนั่น คือใส
ทอชวยหายใจบางรูสึกตัวบาง หดหูมากคะเอาจริง (ไดแตรองไหในใจแตหนาตองยิ้ม) คือมันเป็นวอรแดที่เงียบ
วังเวงมาก (ใหญาติเขาเยี่ยมเป็นเวลา ไมใหเฝูาเหมือนวอรแดสามัญทั่วไป) ปฏิบัติงานวันแรกก็ไดการบานคือให
ฉันไปจําอุปกรณแตางๆท่ีจําเป็นตองใชในวอรแด อุปกรณแ Sterile ตางๆ และไดแตคิดในใจวาทําไมอยูตลอดเวลา 
ในขณะที่เราบอกใหผูปุวยพักผอนมากๆ ดูแลตัวเอง แตเราตองมาอดหลับอดนอน ทํางานวันละ 8-16 ชั่วโมง
ตอวัน กวาจะผานเรื่องรายๆในแตละวันไปได ก็ยังมีเรื่องราวดีๆอยูมากมาย พ่ีที่วอรแดเป็นพ่ีที่นารัก ดูแลเรา
เป็นอยางดี สิ่งไหนไมเขาใจ พ่ีก็คอยสอนเคยเตือนตลอด แรกๆก็แอบกลัวพ่ีๆ เพราะเราเป็นนองใหม ทํางานมา
ตั้งแตยังเปิด 8 เตียง จนตอนนี้ เปิดเพ่ิมเป็น 12 เตียงแลวคะ ถึงจะเหนื่อยหนอยเราก็อดทนเพ่ือใหคนไขรอด
ชีวิต 

ขอบคุณพ่ีๆหอผูปุวยหนักอายุรกรรม ที่คอยชวยเหลือคอยใหกําลังใจตลอดระยะเวลาที่เขามา
ปฎิบัติงาน 3 ปี 

 
นางสาวภัทราวรรณ พยัคการ 

พนักงานชวยเหลือคนไข 
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นักรบชุดขาว 

 ดิฉันทํางานเป็นพยาบาลวิชาชีพ  ไดทําหนาที่ในการดูแลผูปุวย Covid-19 จากสถานการณแที่ผานมา
ในชวงเดือน เม.ย-ธ.ค 64  มีผูปุวยติดเชื้อจํานวนมาก  มีทั้งผูปุวยที่อาการคงที่และอาการไมคงที่  ซึ่งเป็นสาย
พันธแ เดลตา ซึ่งเมื่อติดแลว เชื้อไวรัสสามารถแพรกระจายสูปอดไดอยางรวดเร็ว ทําใหผูปุวยสวนมาก เกิด
ภาวะ Hypoxia และตองการไดรับออกซิเจน  ผูปุวยจํานวนมากตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล เจาหนาที่
ดูแลไมเพียงพอในการดูแลผูปุวย จากการไดดูแลผูปุวยจึงไดรูถึงความวิตกกังวนและความกลัวของผูปุวย จาก
การกลาวของผูปุวยหลายๆคน 

 * ออกซิเจนอยูเกณฑแปกติไหม 

 * ทําไหมไอบอยแลวรูสึกเหนื่อย 

 * จะไดกลับบานหาครอบครัวหรือปุาว 

 * จะหายจากโรคโควิดไหม 

ซึ่งเป็นคําถามของผูปุวยที่ติดเชื้อ  

 ไมไดมีแคผูปุวยเทานั้นที่เกิดความวิตกกังวล  ตัวเจาหนาที่เองก็เกิดความวิตกกังวลเชนกัน  ตองระวัง
ตัวเองใหมากขึ้น และในการเขาไปดูแลผูปุวยตองใสชุด PPE  อยูกับผูปุวยประมาณ 2 ชั่วโมงเป็นอยางนอย 
ออกมาจากหองผูปุวยเทียบจะไมเหลือเรียวแรงหายใจ  เหงื่อทวมตัวทุกครั้ง ผูปุวยบางคน ปุวยจนไมมีแรง
รับประทานอาหารไดเอง  ไมมีแรงเปลี่ยนเสื้อผา ตองชวยเหลือหมดทุกอยาง มีผูปุวยรายหนึ่งที่ประทับใจมาก
ในการดูแล  เป็นผูปุวยเพศชาย อายุ 72 ปี มีโรคประจําเป็นโรค COPD  ไดรับการติดเชื้อจากการไปขายของที่
ตลาด และมีอาการติดเชื้อไวรัสแพรกระจายสูปอด คุณลุงเหนื่อยตลอดเวลามีกิจกรรม  ไมวาจะเป็นการเปลี่ยน
เสื้อผา  อาบน้ํา  หรือแมกระทั่งการรับประทานอาหาร  แตคุณลุงเป็นคนกินเยอะ บอกวาเหนื่อยแคไหนของ
กินอ่ิมไวกอน  คุณลุงเป็นปฏิบัติตามคําสั่งแนะนําอยางเครงคัด นอนคว่ําตลอด  จนกระทั้งวันหนึ่ง คุณลุงไม
ไหวหายใจหอบเหนื่อยมาก  ทางเจาหนาที่จึงไดโทรแจงญาติ ญาติปฏิเสธการใสทอชวยหายใจ แพทยแจึง
พิจารณาใหยาลดอาการเหนื่อยหอบ หลังจากนั้นจึงไดยายคุณลุงไปตึก Semi ICU นอนไดประมาณ 1 วัน 
เวลาประมาณ 2.30 น. คุณลุงมายืนยิ่มที่หนาหองที่เคยรักษา และทางตึก Semi ICU ไดโทรมาแจงวาคุณลุง
เสียชีวิตแลว.......หลังจากนั้นทางตัวขาพเจาไดไปทําบุญใหกับคุณลุง 

 ขอขอบคุณเจาหนาที่ทุกหนวยงานที่ทํางานรวมกันอยางเป็นทีม และผานสถานการณแวิกฤตมาไดเป็น
อยางดี 

นางสาวณัฐชนา  จวงหอม 
พยาบาล I.C.U. อายุรกรรม 
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โควิด โคใจ 

ชวงปี 2564 ที่ผานมาถือเป็นชวงวิกฤตที่สุดของเราทุกคนก็วาได เป็นชวงที่โรคโควิด 19 ที่ถือวาเป็น
โรคใหม ระบาดหนักมาก เจาโควิดตัวรายนี้ไดพรากชีวิตหลายชีวิตอันเป็นที่รักของใครหลายๆ คนไปอยางไมมี
วันหวนกลับคืนมาได เราทุกคนตองอยูแบบหวาดระแวงวาวันไหนจะถึงคิวเรา วันไหนมันจะเขามาหา
ครอบครัว คนรอบขางเรา แตความกลัวนั้นก็ไมสามารถปฏิเสธไดเมื่อเราตองไปดูแลผูปุวยวิกฤตที่ติดโควิด และ
นี้คือจุดเริ่มตนคําวา “โควิด โคใจ” 

ในการดูแลผูปุวยโควิดที่อยูในภาวะวิกฤตนั้นก็ไดเห็นผูปุวยมากมาย  และหนึ่งในนั้นมีคุณตาอายุ 
ประมาณ 60 กวา ซึ่งเป็นเสาหลักและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของลูกหลานติดโควิด ติดดวยกันทั้งครอบครัว
แตคุณตาโชครายหนอย มีโรคประจําตัวเยอะ เบาหวาน ความดัน และโรคหัวใจ การบีบตัวของหัวใจแค 23% 
ถือวานอยมาก เลยทําใหคุณตาอาการหนักกวาทุกคนไดใสทอชวยหายใจ แตคุณตาเขมแข็งมาก ใหความ
รวมมือทุกอยาง ดวยความหวังเดียวคือ อยากกลับไปเจอครอบครัวอีกครั้ง โชคดีหนอยตาสามารถเอาทอชวย
หายใจออกได จนวันหนึ่งไดดูแลคุณตาจึงเห็นโทรศัพทแแลวนําไปชารแจแบตเตอรี่ใหแลวจึงถามตาวาอยากคุยกับ
ใครไหม เพราะคุณตาสายตาไมคอยดี คนแรกที่คุณตานึกถึงคือคูชีวิตเขานั้นเอง คําแรกที่ถามภรรยาคือ “เป็น
จังไดเ สบายดีบยาย” พรอมกับน้ําตาที่ไหลอาบแกม แตทําเสียงเขมแลวบอกยายไมตองเป็นหวงสบายดี และ
บอกกับยายวาจะกลับไปหาใหได และอาการตาก็ดีขึ้นตามลําดับสามารถยายไปที่ตึกโควิดธรรมดาได แตได ไม
นานดวยโรคประจําตัวของตาทําใหคุณตาตองใสทอชวยหายใจกลับขึ้นมาอีกครั้งและจากเราไปในที่สุด 

ความทาทายในการดูแลผูปุวยโควิดคือเราตองกาวผานความกลัวของเราไปใหได ถาเรารูจักวิธีปูองกัน
ที่ถูกตองเราก็จะชนะมันได เมื่อเราเอาชนะความกลัวได เราก็จะสามารถชวยเหลืออีกหลายชีวิตที่รอใหเราชวย
อยู ชวยเป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นนอง เป็นลูกเป็นหลานในชวงเวลาที่เขาขาดกําลังใจ ชวยเป็นสะพานใหไดสื่อสาร
พูดคุยกันกอนที่เขาจะไมมีโอกาสไดพูด ไมปลอยใหเขารูสึกโดดเดี่ยวเหมือนนอนรอความตาย ทําใหทุกชีวิตมี
คาเทาที่เราจะทําได  
 
 

นางนันทนา หาพรม 
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ 

I.C.U. อายุรกรรม 
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ความประทับใจในการท างาน 

ดิฉัน นางสาวยุพรัตนแ  เจริญมี จะมาเลาเรื่องราวชีวิตการเป็นพยาบาลตั้งแตเรียนจบทาวความไป
ตั้งแตสมัยเรียน ไมคิดวาตัวเองจะมาเรียนพยาบาล เพราะไมไดชอบแตตองมาเรียนเพราะที่บานตองการให
เรียน แตสุดทายก็เรียนจนจบ หลังจากที่จบมาก็ไปสมัครงานไวหลายโรงบาลและหนึ่งในนั้นก็เป็นโรงพยาบาล
กุมภวาปี เพราะตอนปี ๔ เคยมาฝึกงานที่โรงพยาบาลกุมภวาปี รูสึกประทับใจ เลยตัดสินใจมาสมัครแตไมคิด
วาตัวเองจะไดมาทํางานที่โรงบาลนี้เพราะผานไปหลายเดือนทางโรงพยาบาลไดโทรเรียกใหเขามาทํางาน ก็รูสึก
ดีใจมาก ไดเขามาทํางานเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 และไดเขามาทํางานท่ีหอผูปุวยหนักอายุรกรรม เป็นวอดที่
เราไมชอบและปฏิเสธมาตลอดเพราะเราคิดวาภาระงานในการดูแลผูปุวยคงหนักมาก แตสุดทายก็ไดตัดสินใจ
เขามาทํางานในหอผูปุวยหนัก ชวงแรกๆที่เขามาทํางานใหมๆรูสึกกดดันตัวเองหลายๆอยาง ดีที่มีพ่ีๆที่วอดชวย
สอนในหลายๆอยาง เป็นกันเองนารักทุกคน  ดิฉันพยายามปรับตัวใหเขากับเพ่ือนรวมงาน พยายามไมเป็น
ภาระของเพ่ือรวมงาน และเขากับเพ่ือนรวมงานไดดี ไมวาจะเจอภาระงานที่หนักแคไหนก็ผานมันไปได 

สิ่งที่ทําใหเราเปลี่ยนความคิดมาชอบจากที่ไมชอบหอผูปุวยหนักอายุรกรรม เพราะมีเพ่ือนรวมงานที่ดี
คอยชวยเหลือทุกอยาง คอยใหคําแนะนําอยูกันเป็นครอบครัว ทําใหรูสึกหลงรักหอผูปุวยนี้ 

 

นางสาวยุพรัตนแ  เจริญมี 

                                                                                                      พยาบาลวิชาชีพ 
I.C.U. อายุรกรรม 
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ความประทับใจในการมาท างานครั้งแรก  

ดิฉันชื่อ นางสาวบุตรน้ําเพชร อุตโรกุล อายุ 25 ปี จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขต
อุดรธานี จบการศึกษาเม่ือปี พ.ศ. 2563 มาทํางานวันแรก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลกุมภวาปี อ.
กุมภวาปี จ.อุดรธานี ตึกผูปุวยหนัก ICU  กอนหนานี้ดิฉันไดมาสมัครงานที่โรงพยาบาลกุมภวาปีเป็นที่แรก แต
สอบสัมภาษณแไมผาน จึงไดไปสมัครหลายโรงพยาบาลมาก แตพอดิฉันไดไปสัมภาษณแงานที่โรงพยาบาลแหง
หนึ่ง มีเสียงโทรศัพทแเรียกเขา ดิฉันจึงรับสาย เป็นโรงพยาบาลกุมภวาปีโทรมาใหมาทํางานที่โรงพยาบาลกุม
ภวาปี ตึกผูปุวยหนัก ICU  ไมตองรอสัมภาษณแ ใหมาทํางานไดเลย พอถึงวันที่ตองมาทํางานครั้งแรก อันดับ
แรกตองเขามาดูวอรแดกอน มีหัวหนาวอรแดเป็นผูแนะนําสถานที่ แนะนําที่เก็บของใชตางๆ ครั้งแรกที่เจอพ่ีๆใน
วอรแด ดิฉันรูสึกอบอุนมาก พ่ีๆเป็นกันเองมาก แตรูหรือไมวา การที่เราจะมาทํางานไดจะตองมีความรู ความ
พยายามใหมากกวาการที่เราเป็นนักศึกษา จะตองมีความขยัน ความอดทนตอแรงกดดันตางๆ ตอนเป็น
นักศึษาดิฉันเป็นคนเรียนหนังสือไมคอยเกง พอมาทํางานก็ตองขยันกวาคนอ่ืน แตสิ่งที่ทําใหดิฉันเติบโตในการ
ทํางานมากข้ึน อาจจะไมมากในประสบการณแในการทํางาน คือมีพ่ีที่ทํางานที่ดี ใหความรู คอยบอกคอยสอนใน
เรื่องตางๆ รูสึกอบอุนใจเสมอเวลาทํางาน ถึงแมวาจะไมคอยเกง ไมคอยรูเรื่องงานเทาไหร แตเมื่อมองไปขางๆ
กาย เรายังมีพ่ีที่คอยบอกคอยสอนเสมอ 

บุตรน้ําเพชร อุตโรกุล 
I.C.U. อายุรกรรม 
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GOOD MEMORY 
 

ฉันเป็นพยาบาลวิชาชีพประจําวอรแด MICU เป็นหอผูปุวยที่วิกฤต คนไขทุกคนคือคนไขที่อาการหนัก 
ตลอดระยะเวลาที่ทํางานมีเรื่องที่ประทับใจเกิดขึ้นมากมาย  แตครั้งนี้ดิฉันขอ เลาเรื่อง คุณยายทานหนึ่ง ชื่อ 
คุณยายหวาน (ชื่อสมมุติ) คุณยายหวานเป็น Case Congestive heart failure with Acute respiratory 
failure ดิฉันไดรับมอบหมายใหดูแลคุณยาย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่คุณยายไดใสทอชวยหายใจ คุณยายมี
ความวิตกกังวลมากกลัววาใสแลวจะไมไดกลับบาน ดิฉันผูเป็นพยาบาลไดจับมืออยูขางๆ และอธิบายเกี่ยวกับ
โรคและวิธีการปฏิบัติตัวใหคุณยายทราบ พรอมบอกใหคุณยายสูๆ และในที่สุดคุณยายก็ไดเอาทอชวยหายใจ
ออกได และไดยายไปวอรแดสามัญตอนนั้นฉันดีใจกับคุณยายมาก  และแลวผานไปไมกี่วันคุณยายก็ไดกลับมา
รักษาตัวที่ MICU อีกครั้ง ดวยภาวะ septic shock  และ post cardiac arrest กลับมาคราวนี้คุณยายไมตื่น
เหมือนครั้งที่แลว GCS E1VTM1 พอมาถึงคุณยายมีภาวะ septic shock ก็ไดทํา C-line เพ่ือที่จะใหความ
เขมขนยาที่สูงขึ้น และใหยาเขาสูหัวใจไดเร็วขึ้น ครั้งนี้คุณยายถือเป็นอาจารยแใหเราไดฝึกทําหัตถการดวย เพ่ือ
จะใหเราไดฝึกฝนและพัฒนาไปเรื่อยๆ ไดดูแลคุณยายเกือบจะ 2 สัปดาหแที่คุณยายนอนรักษาตัวที่หอง ICU 
และแลวก็ถึงวาระสุดทายของชีวิตคุณยายซึ่งอาการของคุณยายเริ่มจะทรุดหนัก  สุดทายญาติตองการใหคุณ
ยายกลับไปเสียชีวิตที่บาน ดวยความบังเอิญดิฉันก็ไดดูแลคุณยายในวาระสุดทายของชีวิต โดยดิฉันไดพาคุณ
ยายกลับไปเสียชีวิตที่บาน พอไปถึงท่ีบานก็เป็นคนที ่off ETT ใหคุณยายและหัวใจคุณยายคอยๆเตนชาลงและ
จากไปในที่สุด สุดทายก็ไดทําตามความตั้งใจของผูปุวยและญาติที่ตองใหผูปุวยเสียชีวิตที่บาน สุดทายดิฉัน
อยากบอกคุณยายวา “ I will keep the good moment about you in my memory .” เรื่องราวของคุณ
ยายหวานสอนอะไรมากมายไมวาจะเป็นโรคหรือการทําหัตการตางๆ ไดฝึกฝนและพัฒนาเพ่ือจะเป็นพยาบาล
วิชาชีพที่ดูแลผูปุวยวิกฤตอีกตอไปในอนาคต 

 
 

                                                                                        สิรินาถ   กําไรทอง 
I.C.U. อายุรกรรม 
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พยาบาลยุคโควิด 

ดิฉัน นางสาวอรพรรณ ศรีสอนดี ประกอบอาชีพการพยาบาล แรงจูงใจในการเรียนพยาบาลคือจบมา
มีงานทํา เป็นอาชีพที่มีงานรองรับไมตกงานแนนอน จบมาไดเริ่มทํางานที่รพ. กุมภวาปี ตําแหนงพยาบาล
วิชาชีพ ซึ่งในการทํางานปีแรกดิฉันก็ตั้งใจวาจะทํางานพยาบาลใหเต็มที่ เรียนรูงานใหรวดเร็ว ปีแรกก็มาเจอ
สถานการณแโควิดระบาด ชวงตนปียังไมหนักเทาไหรเพราะยังเป็นนองใหมอยู พอไดเรียนรูงาน ไดเป็นตัวจริงใน
การดูแลผูปุวยวิกฤต ทําใหมีความกดดันทั้งจากหมอ พ่ีที่ตึก ในการดูแลคนไข แตก็ผานมาไดดวยดี จนกระทั่ง
ชวงตนปี 64 โควิดเริ่มระบาดอีกครั้ง รพ.มีการเปิดวอรแด ICU Cohort และดิฉันก็ไดไปดูแลผูปุวยโควิดที่วิกฤต 
ไดความรูใหมๆในการปูองกันตัวเองเพ่ือไมใหตนเองติดโรค เหตุการณแนี้ทําใหไดเรียนรูการดูแลผูปุวยที่มีความ
ทาทายมากยิ่งขึ้น ทั้งผูปุวยที่ใสทอชวยหายใจ ผูปุวย on CAPD ซึ่งทํางานอยูในชุด PPE  มีความลําบาก 
ในชวงแรกอุปกรณแก็มีไมพอ เวลาเขาไปทําหัตถการกับคนไขแทบจะไมมีอากาศหายใจ เขาไปหอง negative 
แตละครั้งก็นาน 1-2 ชม. เหมือนจะตายอยูตรงนั้นเลย  ยิ่งทรมานในชวงที่เปิด Semi ICU Cohort ดิฉันก็ไดไป 
ถือวาไปบุกเบิกกับพ่ีๆที่วอรแดก็วาได ทั้งยายอุปกรณแ ยายคนไข ยิ่งไปกวานั้น หอง negative ที่ไมเหมือนหอง 
negative แคเอาแผนพลาสติกมากั้นระหวางคนไขกับหองพยาบาล รูสึกไมปลอดภัยเลย แตก็ไมไดติดโรคจาก
คนไข นอกจากนั้นการทํางานกับเพ่ือนตางวอรแดก็ไมคุนชิน เพราะเราดูแล total case และเพ่ือนอีกทีม ดูแล
แบบ inchart member  มีเหตุการณแที่คนไขตั้งครรภแยายจาก Cohort ward  มาที่ semi ICU เป็นเคสของ
อีกทีม ดิฉันขึ้นเวรพอดี คนไขอาการไมดี ในทีมไดไปประเมินคนไข หายใจกระสับกระสาย o2 sat drop 
จําเป็นตองใสทอชวยหายใจ ประสานใหคุณหมอมาใส tube ฉันก็ชวยประสานและเขาไปเปลี่ยนคนที่อยูขางใน 
ขณะที่กําลังรอหมอและพยาบาลกําลังเขาไปเตรียมอุปกรณแอยูนั้น คนไขซึม คลําชีพจรไมได ไดทําการ start 
CPR ประสานกับเวรเปล โทรแจงแพทยแ ทําการ CPR คนไข ทั้งโมโห ที่ในทีม ทํางานไมคอยเป็นระบบ ตางคน
ตางไมรูวาตนเองตองทําอะไร โทรแจงอาการญาติไมเขาใจ เพราะกอนหนานี้ พยาบาลไมไดแจงอาการคนไข
กอนจะยายมาที่ semi ICU  CPR ใชเวลานานถึง 1 ชม. คนไขเสียชีวิต เหตุการณแนี้ทําใหดิฉันไดเรียนรูการ
ทํางานเป็นทีม การประสานงาน การประเมินคนไขที่อยูในระยะวิกฤต ซึ่งเคสนี้เป็นเคสตัวอยางตองนํามา
ทบทวนกันทั้งระบบวาบกพรองตรงไหนบาง สวนไหนที่เราควรแกไข เหตุการณแนี้ทําใหดิฉันตองไปทบทวน
ตนเองในการดูแลผูปุวยที่เป็นหญิงตั้งครรภแและเป็นโควิด การสังเกตอาการ เพ่ือที่จะรายงานแพทยแและใหการ
พยาบาลการรักษาเพ่ือเป็นประโยชนแสูงสุดแกผูปุวย ปูองกันไมใหเกิดเหตุการณแเชนนี้อีก  และฉันก็ไดเรียนรู
การทํางานกับเพ่ือนตางวอรแด การอยูรวมกันอยางสันติสุข ในฐานะที่เราเป็นพยาบาลตองอัพเดตขาวสารตางๆ 
ไมวาจะเป็นเรื่องใกลหรือไกลตัวก็ตองทราบเพื่อนํามาปรับใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตตอไป 

 
นางสาวอรพรรณ ศรีสอนดี 

I.C.U. อายุรกรรม 
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ประสบการณ์ชีวิต 

  ปี 2564 เมื่อปีที่แลว ดิฉันไดเริ่มทํางานในวิชาวีพการพยาบาล ซึ่งเป็นอาชีพที่คนสวนใหญให
ความสําคัญ ความคาดหวังความภาคภูมิใจในวิชาชีพนี้ ตั้งดิฉันไดเริ่มทํางาน ซึ่งในชวงเวลานี้ มีโรคกําลัง
ระบาดอยางหนัก ซึ่งก็คือ “ไวรัส โควิด 19”  ดิฉันเป็นบุคคลหนึ่งที่ไดรวมดูแลปุวยโควิด แตครั้งนี้ยอดผูปุวย
กําลังเพ่ิมขึ้นอยางหนัก จึงทําใหขาดแคลนบุคลากร ซึ่งในครั้งแรกที่ไดดุแลผูปุวยโควิด ทําใหดิฉันมีความวิตก
กังวลเป็นอยางมาก ทั้งกลัวเรื่องโรค การติตอ ที่จําเป็นตองใสชุดอวกาสเขาไปดูผูปุวยในแตละครั้ง  ความรูสึก
แรกที่ใส คือมันรอนมาก หายใจไมออกแตเราก็จําเป็นตองใสเพราะตองปูองกันตนเองและคนรอบขาง ใน
ความคิดของดิฉันเป็นอะไรที่ทรมานมาก จนบางครั้งรูสึกวามันหนัก ผูปุวยที่เราดุลคือผูปุวยหนักโควิดที่ใสทอ
ชวยหายใจ ความดันตก อาการหนักหลายระบบ เป็นตอน แตสวนมากในแตละเคสนั้น ผูปุวยก็จะเสียชีวิตใน
ที่สุด ทําใหเราหดหูมากยิ่งขึ้นไปอีก กวาจะผานไปแตละวันทําใหเราทอมากๆ แตเราก็สูเพราะเราก็สงสาร
ผูปุวยและญาติผูปุวยที่เขาคาดหวังวาผูปุวยจะหายและกลับบาน จนดิฉันคิดวาถาเกิดกับญาติ พอแมพ่ีนองของ
เราละ เราจะทําอยางไรทําใจไดไหม ซึ่งมีเคสหนึ่งที่ดิฉันสงสารผุปุวยมากคือ เคสนี้มีโรคประจําตัว แตญาติ NR 
พอเห็นเคสนี้ เขาไปทําหัตถการทุกครั้งหลังออกมารองไหสงสารคนไขตลอด ในใจคิดวาทําไมญาติตอง NR แตก็
เขาใจญาติ จนในที่สุดผูปุวยคนนี้ก็เสียชีวิตลง ครั้งนี้ในสถานะบุคลากรทางการแพทยแคนหนึ่งขอแสดงความ
เสียใจกับญาติผูปุวย และขอขอบคุณเจาหนาที่ทุกหนวยงานที่ทํางานรวมกันอยางเป็นทีม และผานสถานการณแ
วิกฤตมาไดเป็นอยางดี 

บทเรียนที่ไดรับ การดูแลผูปุวยโควิด 19 ไมไดนากลัวอยางที่คิด  ถาเรารูและปูองกันและเรียนรูที่จะ
อยูกับมันใหไดเราตองมีการเรียนรูสิ่งใหมอยูตลอดเวลาและการเกิดแกเจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษยแ  

 
รุงรวี บุญสา 

 พยาบาลวิชาชีพ 
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พยาบาลจบใหม่ 
 

นับยอนกลับไปเมื่อ 1 ส.ค . 2563 ดิฉันเป็นพยาบาลนองใหมที่เพ่ิงจบการศึกษา ไดมาเริ่มทํางานครั้ง
แรกในหอผูปุวยหนักอายุกรรมชวงแรกรูสึกหนักใจและกลัวมากที่จะทํางานในแผนกนี้เนื่องจากคิดวาตนเองไม
ถนัดและไมชอบ และเป็นพยาบาลใหมไมมีประสบการณแการดูแลผูปุวยหนัก เดือนแรกที่เขามาทํางานหนักใจ
และกดดันมาก เพราะกลัวจะเป็นภาระเพ่ือนรวมงานและกลัววาจะดูแลผูปุวยไมไหว  ชวงที่เป็นนองเทรนมี
ปใญหาเกิดขึ้นมากมาย ถูกเรียกประชุมทุกอาทิตยแ นองใหมไมทําอันนั้น นองใหมไมทําอันนี้ เกิดความเสี่ยงขึ้น
มากมาย  และเหตุการสําคัญที่ทําใหรูสึกอยากออกจากจุดนี้  คือ การที่เราตอบคําถามและรายงานแพทยแไมได 
ทําใหพีเ่วรตองรับผิดชอบหนาที่แทนหลายๆครั้ง  จนรูสึกวาตัวเองจะทํางานนี้ไมได แตความโชคดีคือ การมีพ่ีๆ
ที่วอรแดที่นารักมากๆ ชวยสอนงานดูแลในการทํางานตลอดเวลาที่ทํางานมา  ชวยเหลือในทุกๆดาน ดูแลกัน
แบบครอบครัวทําใหเรารูสึกวาเราตองสูเพราะพ่ีๆจะไมไดเสียเวลาสอนเราเปลาประโยชนแ  การทํางานครั้งนี้
ผานไปอยางทุลักทุเล หลายเหตุการณแทําใหเราเรียนรูและมีประสบการณแมากขึ้น  จากที่คิดอยากจะลาออก
ตั้งแตเดือนแรก  จนวันนี้อยูมาเกือบสองปีไดประสบการณแมากมาย 

บทเรียนที่ไดรับ การมีเพ่ือนรวมงานที่ดีการมีหัวหนาที่ดี ไมวางานนั้นจะหนักแคไหน จะมีภาวะเครียด
เพียงใด เราก็จะผานมันไปได 
 
 

นางสาวธนิษฐา    บัวแกว 
   พยาบาลวิชาชีพ 
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ประสบการณ์ในชีวิตที่ผมได้มาเป็นพยาบาล 

ในชวงชีวิตวัยเด็กทุกคน ตอนเด็กทุกคนลวนมีความฝในอยางอิสระเป็นของตัวเอง หลายคนอยากเป็น
ตํารวจ ทหาร  เป็นผูมีชื่อเสียงเป็นที่รูจักของผูคนมากมาย แตความเป็นจริงมันไมงาย มันไมไดเป็นเหมือนที่ฝใน
ไว ผม… ชวงมัธยมปลายชวงวัยตองเลือกระหวางความมั่นคงและความฝใน หลายคนไมตองดิ้นรนมากมายคง
เลือกทําตามความฝในไดอยางไมยากเย็น แตสําหรับผม ที่ตกอยูในสถานการณแหลายอยาง ความหวังของพอแม
และการใชชีวิตของวัยรุน ความจําเป็นหลายประการที่ทําใหตองตัดสินใจเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองไมไดฝใน ไมได
ตั้งใจที่จะเรียน ไมไดชอบเลยสักนิดเดียว คือ“วิชาชีพพยาบาล” กาวแรกในวิชาชีพพยาบาลของผมอาจเลือก
เขามาดวยความ ไมตั้งใจ ไมชอบและยังตองจําใจที่เรียน แตนับตั้งแตวันที่แมไดขอใหผมตั้งใจเรียนเพ่ือแมสัก
ครั้งและผมที่ไดเขามาเรียนแลว จากนั้นมันลวนเป็นความตั้งใจของผมที่ตั้งใจที่จะทําใหแมภูมิใจสักครั้งในชีวิต
ของลูกผูชาย ผมอดทนอยางมากในเวลาสี่ปี มันเปลี่ยนความคิดของผมไปอยางมาก จนถึงวันที่ผมเรียนจบ
ตามที่หวังไวและเพ่ือแมของผม ผมตัดสินใจที่จะเลือกทํางานใกลบานเพ่ือที่จะไดอยูใกลคอยดูแลพอและแม
และคนที่ผมรักไดอยางดีที่สุด ผมจึงตัดสินใจเลือกเขามาทํางานในโรงพยาบาลแหงนี้  

ปีแรกในชีวิตการทํางานเต็มไปดวยทุกขแ ความทอ ความเหนื่อย สิ่งแปลกใหมและมีสิ่งรอใหไปเรียนรู
อีกมากมาย ในชวงเวลาที่ผมไดมาทํางานในโรงพยาบาลกุมภวาปี ชีวิตทํางานที่โรงพยาบาลใกลบาน เพ่ือมา
ดูแลครอบครัว ที่ ที่มีผูปุวยหลากหลายมีความนาสนใจ ซึ่งตัวผมเองนับวาเป็นความทาทาย บวกกับโชคชวยที่
ไดเลือกแผนกในการทํางานทั้งยังไดทํางานในแผนกที่ตนเองเป็นคนเลือก “หอผูปุวยหนักวิกฤต” หรือที่ หลาย
คนรูจักคือ “ICU” คือแผนกที่ผมตัดสินใจเลือก งานที่เต็มไปดวย ผูปุวยขั้นวิกฤต อาการหนักมากมายทีเขามา
รักษาไมขาดสาย ทุกคนตางมีความหวังที่จะหายจากความเจ็บปุวย แตมันก็ไมเกิดขึ้นเสมอไป บางก็สมหวังบาง
ก็ผิดหวัง สําหรับผมแลวผมจึงยกใหสถานที่แหงนี้เป็นสถานที่ ที่ไมเพียงแคจะสอนใหผมเป็นพยาบาลที่เกงแต
ยังสอนใหอะไรมากมายในการเป็นพยาบาล ICU สําหรับผมนั้นสิ่งที่พยาบาลตองมีคือ     ตองมีหัวจิต หัวใจ ที่
พรอมเสียสละทุมเท รับผิดชอบ มันคือหัวใจหลักของอาชีพนี้ ที่ หอผูปุวย ICU มันทําใหผมมองเห็นสิ่งตางๆ
มากมายความทุกขแกายและใจของผูปุวยอยางชัดเจนและทําใหผมตระหนักในหนาที่และบทบาทของพยาบาล
อยางกระจางชัดเจนและผมมองวาไมใชพยาบาลที่มีหนาที่เพียงแคฉีดยาหรือเพียงทําตามแผนการรักษาของ
แพทยแเพ่ือใหจบสิ้นไปแคนั้นเพราะผมรูสึกวาผูปุวยของผมก็มีหัวใจและความทุกขแใจความเจ็บปวดที่เจ็บปุวย
จากโรคและอาการที่เผชิญอยู ผมจึงตองมีความใสใจใหการดูแลเพ่ือที่จะชวยใหผูปุวยแข็งแรงขึ้นอีกครั้งและ
หายไดกลับบานไปเจอคนที่รัก ส าหรับผมแล้วสิ่งท่ีผมรักและช่ืนชอบที่สุด 

ในอาชีพพยาบาล คือการได้ช่วยให้ผู้คนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขมีความสุขกับคนที่รักเพราะในทุกครั้ง
ที่เวลาได้มองเห็นผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น หายจากอาการป่วยหนัก ผู้ป่วยท่ีมีโอกาสหายจากความเจ็บป่วยและ
กลับออกไปเจอครอบครัวได้ล้วนเป็นความสุขอย่างยิ่งและสร้างรอยยิ้มให้ผมเองทุกครั้ง แตพอยอนกลับ
มาถึงคําถามแรกที่ตัวผมเองไดกลาวไวตั้งแตตอนตนนั้น “สิ่งที่ตองเลือกกับสิ่งที่ผมฝในไวนั้น” ตัวผมในตอนนี้
แลวถาสมมติวาผมนั้นสามารถยอนเวลากลับไปได ตัวผมเองคงจะเลือกเป็น เลือกฝในกับสิ่งที่ผมเป็นสิ่งที่ผมได
ทําอยูในทุกวันนี้ ไดทํางานเป็นพยาบาล พยาบาลแบบที่ไมมีความคิดที่ใครก็ไมคิดวาผมจะมาเป็นพยาบาล เป็น
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พยาบาลจริงๆหรอหรือถาตัวผมจะเลือกอาชีพอยางที่ ใจวาดฝในไว ถาใชคําถามคําเดิมคํานั้นตั้งแตแรกของการ
เลือกที่จะทํางาน ผมคงจะบอกวา ผมก็จะขอเลือกเป็นพยาบาล  เพราะสําหรับผมอาชีพพยาบาล กลายเป็น
อาชีพในฝในที่ตัวผมเองนั้นรักและภาคภูมิใจอยางยิ่ง สําหรับผมมันคือโชคชะตาและฟูาไดลิขิตไวแลวและผมคิด
วานี้ละมันคือ  “ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผมได้เป็นพยาบาล” 

นายณัฏฐพล นนทิบุตรธีรชัย 
  พยาบาลวิชาชีพ 
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เรื่องเล่าชีวิตการท างานของเด็กจบใหม่ 

 สวัสดีคะ ดิฉันชื่อนางสาวณัฐพร  แวงคํา ชื่อเลนอุ฿คะ หนูเป็นพยาบาลนองใหมที่พ่ึงจบมาสดๆ รอนๆ 
เมื่อ 3 เดือนกอน ขอเลาเรื่องชีวิตการทํางานของดิฉัน แรกรับการทํางาน ดิฉันไดรับเลือกไดทํางานที่หอผูปุวย 
ICU med เป็นวอรแดที่กลัวมากๆ เพราะเป็นหอผูปุวยหนัก ผูปุวยที่ใสทอชวยหายใจ ดิฉันกังวลมากในการที่จะ
เริ่มตนใหมในการทํางาน มารายงานตัวกับพ่ีๆบนวอรแด แบบงงๆ วาเราตองใชชีวิตยังไงตอจากนี้ไป วันแรกที่
เขาทํางานกดดันมาก ตองอานหนังสือ เตรียมตัว ฝึกหัด เรียนรูการทํางานใหมๆ หัตถการตางๆ ทํางานเดือน
แรกเครียดมาก เราที่จบใหมทํางานยังไมคลอง บางอยางยังไมเคยไดเห็นไดลอง แตชีวิตยังไมมืดดับ พ่ีบนวอรแด
มีแตคนใจดี คอยสอน คอยใหความรู แนะนําแนวทางในการทํางาน สอนทักษะการใชชีวิต ชีวิการทํางานเริ่ม
เขาเดือนที่สอง ทุกอยางเริ่มเขารอยมากขึ้น สนิทกับพ่ีๆมากขึ้น ทํางานไดคลองขึ้น เป็นการทํางานที่เริ่มคลาย
ความเครียดได เดือนที่สาม เริ่มไดทํางานเป็นตัวจริง รับเวรสงเวร ดูแล case ของตัวเอง เป็นการทํางานที่ตอง
พ่ึงพาตนเอง มีความรับผิดชอบในตนเอง วันนี้สิ่งที่จะเลาใหฟใงคือความภาคภูมิใจในการทํางาน วันหนึ่ง ดิฉัน
ไดรับมอบหมายไดดูแลผูปุวยที่เป็น case old CVA ผูปุวยเป็นผูปุวยที่นอนติดเตียง พูดไมได ทํากิจวัตร
ประจําวันใหตนเองไมได จะสื่อสารผานทางการเขียน และพิมพแผานมือถือ ตามเดิมกอนเจ็บปุวยเป็นผูหญิงที่มี
ครอบครัว เรียนจบสูง ทํางานในอําเภอ ใชชีวิตเชนคนทั่วไป แตครั้งนี้ที่มาโรงพยาบาลเพราะมีอาการหอบ
เหนื่อย จึงไดใสทอชวยหายใจ และเขารับการรักษาที่ ICU med แนนอนวาผูปุวยใสทอชวยหายใจ ผูปุวยพูด
ไมได ไมมีชองทางในการสื่อสาร ในวันที่ดิฉันรับเวรไดดูแลผูปุวย ผูปุวยดูดิ้นผิดปกติ เป็นวุนวาย เหมือน
ตองการอะไรบางอยาง แตวันนั้นเป็นวันที่ยุงมาก จึงไมไดเขาไปพูดคุย และสอบถาม แตผูปุวยก็ยังดิ้น โบกมือ
ไปมา ขอความชวยเหลือเหมือนตองการอะไรซักอยาง ดิฉันก็ยุงมาก จึงนึกขึ้นไดวาจะถือสารผานการเขียน จึง
เอาสมุด และปากกาไวใหผูปุวยเขียน และดิฉันก็ยุงๆ ไปทํางานอยางอ่ืนตอ พอทํางานเสร็จจึงแวะกลับมาดูสิ่ง
ที่ผูปุวยเขียน ผูปุวยเขียนวา “ปิดแอรแไดไหม หนาว” ดิฉันจึงแจงผูปุวยวาปิดไมได เพราะในหองมีเครื่องชวย
หายใจ ตองมีแอรแเพ่ือถนอมเครื่องใหใชงานใหนานมากขึ้น และผูปุวยจึงเขียนมาอีกวา “ขอผาหมเพ่ิมอีก 2 
ผืน” ซึ่งตอนนั้นผูปุวยก็หมอยูแลว 1 ผืน ดิฉันก็ไดนําผาหมมาใหเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมความอบอุนในรางกาย หลังจาก
นั้นดิฉันกับผูปุวยก็สื่อสารกันผานทางกระดาษ เขียนผิดเขียนถูกกันไปก็พยายามสื่อสารกัน ผูปุวยก็ไดเขียนคํา
วา “ขอบคุณที่ดูแล” พรอมกับชูนิ้วโปูใหวายอดเยี่ยม ดิฉันรูสึกภูมิใจมากในชีวิตการทํางาน ที่ดิฉันไดทํางาน
เต็มที่ ไมปลอยปะละเลยใหคนไขตองเหงา เดียวดาย หรือไมมีที่พ่ึง ดิฉันเขาใจถึงอารมณแที่ตองการความ
ชวยเหลือ แตไมมีใครเขาใจและสามารถชวยได ญาติที่ไดเห็นก็ขอบคุณ และมีของฝากเล็กๆนอยๆมาฝาก
บุคคลากร แทนคําขอบคุณ คือมังคุด 3 กิโล ที่อรอยมากๆ เรื่องเลานี้แคอยากจะสื่อสารใหรูวา ผูปุวยที่พูดไมได 
ไมใชวาเขาไมอยากจะพูดไมอยากจะสื่อสาร เพียงแคเขาไมมีชองทางในการสื่อสาร หากเราใหความสนใจ ให
ความสําคัญกับผูปุวยมากขึ้นก็จะไดทราบถึงความในใจ สิ่งที่ผูปุวยรูสึกอยากจะสื่อสารกับคุณพยาบาลเสมอ.. 

 
นางสาวณัฐพร  แวงคํา 

I.C.U. อายุรกรรม 
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ไม่อยากอยู่ร่วมโลกกับโควิค-19 

ดิฉัน นางสาว สุพัฒตรา ปใดมานัด จะมาเลาเรื่องราวที่ผานมาในการดํารงชีวิตในแตละวันในชวงวิกฤต 
ที่มีผูคนมากมายไดจากโลกใบนี้ไปดวยโรคบาอะไรก็ไมรูที่ไมมีใครอยากใหเกิดแลวก็ไมมีใครอยากใหมันเกิดขึ้น 
โรคที่วานั้นก็คือ เซื้อไวรัสโควิค 19 โรคนี้สามารถเป็นไดกับทุกคนไมเวนแตเด็ก คนแก ผูพิการ หรือประชาชน
ที่หาเชากินค่ํา แลวก็เศรษฐกิจที่แยลงทุกวันเพราะการพัฒนาของประเทศไทยไมมีการพัฒนาอะไรใหดีขึ้นเลย
ผูนําก็ไมมีความเป็นผูนําที่ดี โรคระบาดเขามาในประเทศไทยทําใหผูคนมากมายไดพลัดพรากจากครอบครัว ใน
แตละวันตองอยูกันอยางระแวง ตองปูองกันตัวเองและเซฟตัวเองใหดีที่ดี แลวการที่ทํางานในโรงพยาบาล 
แนนอนอยูแลวในการติดเซื้อเสี่ยงสูงมากในการทํางานในแตละวันแตเราก็ไดรูจักมิตรภาพที่ดีๆจากพ่ีๆตึกตางที่
ชวยเหลือในตอนที่เราตองการในสวนที่เราไมมี วิ่งชวยกันจนหอบขาลากกลับบานแทบทุกวันนิละมิตรภาพของ
ชาวicuที่มีน้ําใจที่จะยืนมือมาสูรบโควิคและรักษาคนไขใหมีโอกาสกลับมาเป็นคนปกติใชชีวิตให Happy ใน
ทุกๆวัน แตเราก็ตองเซฟตัวเราเองเพราะเราไมสามารถรูไดเลยวาคนไขคนไหนเป็นถาไมมีการตรวจ ATK 
เพราะฉะนั้นในแตละวันเราเสี่ยงสูงทุกวัน เราเองก็กลัวนะกลัวตัวเองติดแลวก็เอาเซื้อไปติดคนอ่ืน เราก็
พยายามเซฟตัวเองใหดีที่สุด แลวในการที่เราทํางานดานนี้เราตองดูแลคนไขที่เป็น โควิคที่เรามีการเตรียม 
ward icu cohort เพ่ือทําหองใหเป็นหอง neqative เพ่ือใหคนไขที่มีเซื้อโควิคไดทําการรักษาตัวใหครบ
กําหนดและรักษาตัวตามกระบวนการของแพทยแแลวคนไขที่เราไดดูแลสวนมากจะเป็นคนไขที่มีอาการหนัก ซึ่ง
คนไขมีโรคประจําตัวอยูแลวพอไดรับเซื้อคนไขก็จะเป็นหนักกวาคนปกติ สวนมากจะไดดูแตคนไขที่ไดใส Tube 
เครื่องชวยหายใจ คือคนไขหนักแลวไมสามารถชวยเหลือตัวเองได และก็ไมมีญาติเฝูาได และไมมีการใหญาติ
เขาเยี่ยมได ในแตละวันก็จะมีญาติโทรมาถามอาการของคนไขทุกวันแลวก็จะมี คําพูดที่ฟใงติดหูตลอด คือ ฝาก
คุณหมอดูแลแทนดวยนะ  เราก็จะทําใหเต็มที่ เราคนไขที่มารักษาเราก็อยากใหเคาหาย ใหเคากลับบานไปหา
คนที่บาน เพราะเรามีจิตใจที่จะดูแลและชวยเหลือเคาอยูแลวถึงแมวามันจะเสี่ยงแคไหนถาถามวากลัวไหม 
ตอบเลยตรงนี้วากลัวมากๆ แตมันคือหนาที่ที่เราตองทํา ถาเราไมดูแลชวยกัน โรครายๆเหลานี้ก็จะพลาด 
คนหลายลานตองมาลมตายเพราะเซื้อไวรัสนี้ แลวมันก็จะพลาดครอบครัวตอหลายครอบครัวที่เคาอยูกันอยาง
อบอุนถาขาดคนใดคนหนึ่งไป ก็จะเหมือน จิ๊กซอวแที่มันตอไมเต็มแลวก็จะ 
ไมสมบูรณแเพราะแคขาด จิ๊กซอวแหนึ่งอันไป ชีวิตคนก็เชนกันก็ไมมีใครอยากเจอเรื่องราวแบบนี้ชีวิตเป็นของเรา
เราจงทํามันใหดีที่สุด สูมันไปใหถึงที่สุด เหมือนที่เราใหกําลังใจคนไขทุกคนใหผานวิกฤตรายๆนี้ไปให
ได      สุดทายนี้ขอใหทุกประเทศพนจากcovid ไมมีใครตองเสียชีวิตเพ่ิมอีกและคิดคนวัคซีนไดโดยเร็ว เรา
ไมไดเกลียดเธอนะcovidแคเราไมอยากอยูรวมโลกใบนี้กับเธอก็แคนั้นจริงๆ   
 

                                                                                               นางสาวสุพัฒตรา ปใดมานัด  
 I.C.U. อายุรกรรม 
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หญิงในฝัน 
 
 

ถานับยอนเวลาที่โควิด 19 เริ่มมีการแพรระบาด สักประมาณ 2 ปีได ในฐานะเจาหนาที่สาธารณสุข มี
ความภูมิใจที่ไดเป็นสวนหนึ่งในการดูแลผูปุวยโควิด 19 มีอยู 1 caseซึ้งผูปุวยไดนอนพักรักษาตัวอยูใน
โรงพยาบาล ประมาณ 14 วัน และเป็น case แรกท่ีโรงพยาบาลเราไดใสทอชวยหายใจผูปุวยโควิด มีความรูสึก
คือ ทั้งกลัว ตื่นเตน ทําตัวไมถูก ซึ้งตางจาก case ในไอซียูก็คือ ผูปุวยติดเชื้อโควิด 19 และ case นี้ได refer 
รพศ.อุดรธานี ระหวางเดินทางผูปุวย arrest ได CPR 9 นาที ถึง รพศ.อุดรธานีโดยปลอดภัย หลังกลับจาก รพ
ศ.อุดรธานี ก็ไดมีการโทรถามอาการผูปุวยทุกวัน หลังจาก 2 วันไดฝในถึงผูปุวยคนนี้ ซึ้งในความฝในผูปุวยมาสั่ง
ลาและบอกอีกวาถาอยากรวยใหซื่อเลขตามนี้…. เชาวันรุงขึ้นไดมีการโทรถามอาการผูปุวยเชนเคยปรากฏวา
ผูปุวยเสียชีวิตแลว อ้ึงอยูสักพักไมคิดวาการสั่งลาในความฝในนั้นจะเป็นจริง ขอใหไปสูสุขติ ( ปรากฏวาพ่ีนอง
ชาวไอซียูและอายุรแพทยแ ถูกหวยกันจริงๆ ) ขอบคุณ คุณสายรุง ผูหญิงในฝในคนนั้น 
บทเรียนที่ได้รับ การดูแลผูปุวยโควิด 19 ไมไดนากลัวสักเทาไหร ถาเรารูและปูองกันและเรียนรูที่จะอยูกับมัน
ใหได รวมถึงตองทบทวนศึกษาหาความรูอยูเสมอ 
 
 

นางรัชนี มงคลสิริสมบัติ 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
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เรื่องเล่า ห้องบัตร 

ประสบการณแจากการทํางานมา 3 ปี ปีแรกท่ีมาก็ไดยายบัตรจากตึกอุบัติเหตุเกามาอยูตึกอุบัติเหตุใหม
(ตึก 3) ซึ่งในครั้งนั้นขาพเจาก็ไดชวยพี่ๆในการยาย ซึ่งทําใหขาพเจาไดเรียนรูระบบงานไปดวย ในเรื่องของการ
คนบัตร เรียงบัตร จากที่ตอนแรกก็ยังไมเขาใจ พ่ีๆ ก็ชวยสอนและใหคําแนะนําในการทํางาน ทําใหเห็นถึง
ความสามัคคีในการทํางาน เพราะกวาจะยายบัตรเสร็จทุกคนทุมเท และใหความสําคัญ ใหการชวยเหลือซึ่งกัน
และกันทําใหขาพเจารูสึกประทับใจมาก 

 

                      นางสาวกิตยิา  ดวงดี    
ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร     

งานหองบัตร 
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เรื่องเล่า ห้องบัตร  

            ในเชาวันเสารแที่ผานมา มีชายวัยกลางคนเดินมาถามวาคิวทําฟในเต็มหรือยังครับ ขาพเจาตอบชายวัย
กลางคนวาเต็มแลวคะ แลวขาพเจาก็ถามชายวัยกลางคนวาคุณจะมาถอนหรืออุดฟในคะ ชายวัยกลางคนตอบ
กับขาพเจาวาจะมาถอนฟในครับ ชายวัยกลางคนเปิดหนากากอนามัยออกบอกกับขาพเจาวาปวดมาทั้งคืนแลว 
ขาพเจามองไปเห็นที่แกมของชายวัยกลางคนผูนั้นทั้งบวมทั้งแดงคงปวดมาทั้งคืน คงทรมานสุดๆ เห็นแลวก็
สงสาร ขาพเจาเลยบอกกับชายวัยกลางคนวาจะโทรประสานกับคุณหมอที่หองฟในให วาขอเพ่ิมคิวอีกไดไหม 
ขาพเจาเลยโทรไปที่หองฟในเลาอาการของชายวัยกลางคนใหคุณหมอที่หองฟในฟใง คุณหมอก็บอกวาสงมาให
หมอตรวจดูอาการกอน สรุปคือคุณหมอใหเพ่ิมคิวได ผานไปประมาณ 30 นาที ชายวัยกลางคนผูนั้นก็เดิน
กลับมาที่หองบัตรอีกครั้ง พรอมกับยกมือไหวขอบคุณ ประทับใจคืออยางนอยขาพเจาก็ไดชวยประสานกับ
เจาหนาที่หองฟในใหชายวัยกลางคนไดขึ้นไปรับการตรวจรักษาในเบื้องตนกอนคะ 

          
  นางสาวพรรณี  สุระเสนา   

ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร     
งานหองบัตร 
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เรื่องเล่า ห้องบัตร 

        คนไขชายวัยกลางคนเดินมาแจงชื่อเพ่ือที่จะไปลางแผล ขาพเจาจึงถามวา มีบัตรประชาชนหรือบัตร
โรงพยาบาลไหมคะ คนไขแจงวา ทําหายทั้งสองอยางไมมีบัตรอะไรเลย  แลวขาพเจาจึงถามตอวา คนไขลืมเอา
หนากากอนามัยมาเหรอคะ คนไขตอบวา ไมมีครับ ขาพเจาเลยบอกวา เดี๋ยวคนไขรอสักครูนะคะ ขาพเจาจึง
เดินไปหยิบหนากากอนามัยของขาพเจามาใหคนไข 7 ชิ้น พรอมกับเขียนบัตรประจําตัวคนไขใหกับคนไขคนนั้น 
และคียแสงคนไขไปลางแผลที่หองอุบัติเหตุฉุกเฉิน พรอมย้ํากับคนไขวา พรุงนี้มาลางแผลอยาลืมเอาบัตร
ประจําตัวคนไขกับอยาลืมใสหนากากอนามัยมาดวยนะคะ 

        วันตอมาคนไขคนเดิม เดินมายื่นบัตรประจําตัวคนไขเพ่ือลางแผล และใสหนากากอนามัยเรียบรอย 
พรอมกับบอกขาพเจาวา  เอามาครบทุกอยางตามที่บอกและมีผลไมมาฝากคุณหมดดวย ขาพเจาจึงยิ้มพรอม
กับยกมือไหวขอบคุณตนไข 

        สิ่งที่ทําใหคนไขในวันนั้นดวยใจไมไดหวังสิ่งตอบแทน และขาพเจาคิดวาคนไขคงยินดีกับสิ่งที่ไดรับ จึงนํา
ของเล็กๆนอยๆมาฝากเพ่ือเป็นการตอบแทนน้ําใจของเจาหนาที่ เรื่องราวเหลานี้จึงเกิดเป็นไมตรีที่ดีระหวาง
คนไขกับเจาหนาที่ที่มีตอกัน 

                     นางสาวอัญมณี  แถมสมดี   
ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร     

งานหองบัตร 
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เรื่องเล่า ห้องบัตร  

คุณตาคุณยายคูหนึ่งเดินจูงแขนกันเขาประตูโรงพยาบาลเขามา คุยกันหันซายหันขวา หนาตึกมองไม
เห็นใคร ถามกันเสียงดังไปทางไหนละไมไดมานานแลว  ขาพเจาเลยเขาไปถามตากับยายวาจะไปตรวจอะไร 
ตาหรือยายมาตรวจ มองไมเห็นญาติตามมาเลย ยายตอบวา จะพาตามาตรวจหู หูไมคอยไดยิน ไปยื่นบัตร
ตรงไหน ขาพเจาเลยขอบัตรประชาชนของตาเพ่ือจะไปทําบัตรตรวจไวใหกอน แลวบอกตากับยายใหนั่งรอ 

        ขาพเจาทําบัตรตรวจใหเสร็จก็เรียกชื่อคุณตา แตคงไมไดยินเพราะเรียกเทาไหรก็ไมลุกมา ขาพเจาก็เลย
เป็นฝุายออกไปหาเอง แลวถามวาไปไดไหม หองตรวจอยูชั้น 2 คะ มองดูบันไดขึ้นแลวก็เงียบทั้งตากับยาย 
ขาพเจาเลยตัดสินใจขึ้นไปสงที่หองตรวจหูชั้น 2 ขาพเจาพาตากับยายมาขึ้นลิฟทแ ยายลังเลเพราะกลัวลิฟทแ 
ขาพเจาเลยบอกวาจะไปสงใหถึงหองเลย ยายก็ยอมมาดวย ยายบอกวาโรงพยาบาลพัฒนาไปเยอะ ใหญ
กวาเดิม มาคนเดียวคงไปไมถูก แลวหัวเราะเสียงดัง ขาพเจาบอกกับยายวา ถามารอบตอไปใหคุณยายไปหา
ประชาสัมพันธแหรือเจาหนาที่ที่นั่งอยูตรงประตูทางเขาบอกวาจะไปตรวจอะไรเดี๋ยวเจาหนาที่จะพายายไปสง 
สงตากับยายถึงหองตรวจ ตากับยายยิ้มและบอกขอบใจมากๆที่พามาสง ดีใจที่เห็นรอยยิ้มของทั้งสองคน ทําให
คิดถึงพอแม 

        ขอบคุณรอยยิ้ม เสียงหัวเราะของทานทั้งสองทําใหเราน้ําตาคลอไดเหมือนกันและยังเป็นแรงบันดาลใจที่
จะทําเพ่ือคนไขอีกหลายๆคน 

นางสาวปราณี  เรืองเศรษฐี    
ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร     

งานหองบัตร 
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เรื่องเล่า ห้องบัตร  

        ในชวงที่โควิดระบาด 2 ปีที่ผานมา มีชวงหนึ่งที่ขาพเจาไดติดเชื้อโควิด ตองไดพักงานเพ่ือกักตัว พรอม
กับนองในหองบัตรอีก 1 คน ทําใหหองบัตรขาดคนทํางานไป 2 คนพรอมกัน ทําใหเจาหนาที่ในหองบัตรที่
เหลือตองทํางานหนักข้ีน เพราะในแตละวันแตละคนจะมีหนาที่คนละอยางที่ตองรับผิดชอบ การบริการคนไขก็
จะลาชาลง แตดวยความรวมมือกันของทุกคนที่ชวยเหลือกันทุกๆหนาที่ ที่ไดรับทําดวยกัน จนทําใหการบริการ
ผานไปดวยดีทุกวัน คนไขพอใจเจาหนาที่พอใจดวยกันทุกฝุาย อาจจะมีกระทบกระทั่งกันบางแตก็รักและ
สามัคคีกัน 

 
   นางรําพรรณ  สถานเมือง   

ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร     
งานหองบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น า  | 111 
 

งานพัฒนาคุณภาพและบริการ                                                เรื่องเลา...โรงพยาบาลกุมภวาปี  2565            
 

เรื่องเล่า ห้องบัตร  

  ความประทับใจของขาพเจา คือ การมีพ่ีๆ นองๆ เพ่ือนรวมงานที่ดี ในหองจะมีสมาชิกทั้งหมด 10 คน 
ขาพเจาจึงมาเป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่ง มีทั้งสุขทั้งทุกขแ มีหัวเราะ มีทะเลาะกันบางแตก็เป็นความสุขใน
การทํางานรวมกันในแตละวัน พ่ีๆนองๆตางมีน้ําใจชวยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมา ขาพเจามาทํางานที่นี่เป็น
เวลาเกือบจะ 5 ปีกวา และเคยทํางานมาหลากหลายที่แตไมมีที่ไหนดีเทาที่นี่(หองบัตร-โรงพยาบาลกุมภวาปี) 

ขาพเจารูสึกประทับใจที่มีเพ่ือนรวมงานที่ดี มีน้ําใจเพราะเป็นสิ่งที่หายากมากกับสิ่งที่ไดรับจากพ่ีๆ
นองๆในวันนี้ ดีใจมากคะที่ไดมารวมงานกันกับทุกๆคน ในเวลาที่เราไมเขาใจในเรื่องงานก็จะมีพ่ีๆชวยอธิบาย
ใหเราเขาใจและทําใหเรามีหลากหลายอารมณแในวันเดียวกัน เป็นความสุขเล็กๆที่ทําใหที่ทํางานไมนาเบื่อ รัก
พ่ีๆนองๆทุกคนนะคะ 

 
     นางสาวสภุาวดี  เหลาจูม   
ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร     

งานหองบัตร 
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เรื่องเล่า ห้องบัตร  

        ในชวงที่ผานมาขาพเจาประสบกับปใญหาหลายอยาง ซึ่งสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานและการดําเนิน
ชีวิตในแตละวัน 

        ปใญหาที่เจอ เป็นบทเรียนสําคัญ เป็นการสอนใหรูอะไรหลายๆอยาง สอนใหรูวาตองดําเนินชีวิตในแตละ
วันยังไงถึงจะไมทําใหเกิดปใญหาเหมือนอยางที่ผานมา สอนใหรูจักมีสติในทุกๆเรื่อง สอนใหรูจักความอดทน ที่
สําคัญทําใหรูถึงความรัก ความหวงใย  ความเมตตา ความสามัคคี ความมีน้ําใจ การใหความชวยเหลือจาก
เพ่ือนรวมงานทุกคนและคนรอบขางของขาพเจา ทําใหขาพเจามีกําลังใจ มีพลังที่จะสูตอไป 

        ขอบคุณทกุคนที่คอยใหกําลังใจ ใหความชวยเหลือซึ่งเป็นพลังที่ยิ่งใหญที่จะทําใหขาพเจามีแรงสูตอ สิ่งที่
ทุกคนไดทําใหในวันนั้นขาพเจาจะเก็บไวในความทรงจําตลอดไป  การมีเพ่ือนรวมงานที่ดี มีคนรอบขางที่ดีถือ
เป็นความโชคดีท่ีสุด 

 
 นางสาวยุวดี  อุทัยบุรมยแ   

ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร     
งานหองบัตร 
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เรื่องเล่า ห้องบัตร 

        จากการที่ไดทํางานในโรงพยาบาลกุมภวาปี ไดใหการชวยเหลือคนไขที่มารับการรักษาในเบื้องตนคือ
สอบถามวาจะตรวจอะไร แลวคียแขอมูล ลงทะเบียนเพื่อใหไดรับการรักษาตามอาการ  การใหคําแนะนําในเรื่อง
ตางๆ รวมถึงการชวยเหลือญาติคนหาคนไขกรณีที่ไดนอนโรงพยาบาลเพ่ือใหไดเจอกัน  บางครั้งคนไขที่มาไมมี
เงินกินขาว ไมมีคารถกลับบานก็ยังเป็นธนาคารใหเขาดวย ถึงแมจะไมมากอะไรแตก็ใหดวยความเต็มใจ รอยยิ้ม 
คําขอบคุณคือแรงบันดาลใจที่จะทําดีตอไป และรูสึกภูมิใจในการไดชวยเหลือเพ่ือนมนุษยแดวยกัน 

 

     นางจันทรแประภา  มุก   
ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร     

งานหองบัตร 
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เรื่องเล่า ห้องบัตร  

        ในความเงียบสงบของคืนหนึ่ง ขณะทั่งทํางานเวรดึก ชวงเวลาเกือบจะตี 2 กวาๆ ไดมีอุบัติเหตุรถชนกัน
มา มีผูบาดเจ็บ 2-3 คน ขาพเจาไดทําบัตรตรวจเสร็จก็กลับมานั่งทํางานตามปกติ สักครูก็มีคนไขชายคนหนึ่ง
เดินมาพรอมกับยกมือไหวแลวพูดวา คุณหมอครับผมกําลังจะกลับบาน พอดีน้ํามันรถหมด ผมขอยืมเงิน 100 
ไดไหมครับพรุงนี้ผมจะเอามาคืนครับ ดวยความสงสารและเห็นใจจึงเอาเงินให 100 บาท โดยไมไดคิดอะไรมาก 
อีก 2 วันตอมา ชายวัยกลางคนที่ขาพเจาไดใหความชวยเหลือในคืนนั้นก็กลับมาพรอมกับรอยยิ้ม คําขอบคุณ
และของฝากเล็กๆนอยๆพรอมกับเงิน 100 บาท มาคืนใหขาพเจา 

       ขาพเจารูสึกดีใจที่ไดใหความชวยเหลือเพ่ือนมนุษยแดวยกัน พอมีอะไรชวยไดก็ชวยแมจะไมมากมายแตก็
ใหดวยความเต็มใจและไมไดหวังผลตอบแทน แคนี้ก็สุขใจ 

 

        นางนภัสสร   นาหงสแ   
ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร     

งานหองบัตร 
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incharge กับการใส่ tube 

ครั้งแรกกับการใสtubeในเวรที่เป็นincharge และมีพยาบาล1คนงานที่โรงพยาบาลกุมภวาปีตึกพิเศษ 

กับการูแลคนไขทั้งชั้นดวยพยาบาล 1 คน เป็นอะไรที่ทาทายสําหรับขาพเจามากเพราะเทาที่ทํางานมา10 ปี ยัง
ไมเคยดูแลคนไขทั้งชั้นคนเดียวเป็นทั้ง incharge , med nurse ,D/C ,รับใหม,รวมถึงการจัดการเรื่องเอกสาร
ใบเครมเอกสารการเงินในการเคลียรแกับบริษัทประกันชีวิตของผูปุวยที่มา admit ที่ตึกพิเศษทําทุกอยางใน
พยาบาลคนเดียวมันเป็นการฝึกใหพยาบาลตึกพิเศษอดทนทั้งดานรางกายและจิตใจจริงๆคะ  จนมาถึงจุดที่พีค
มากในการรับเคสมาที่ตึกพิเศษ ตอนแรกคือรับเคสประเภท 2-3ชวยเหลือตนเองได มีญาติคอยดูแล และพรอม 
D/C ไปดูแลที่บานตอ แตที่ไดรับเคสมา อาการยังไมคงที่เป็นคนไขประเภท 3 ญาติอยากยายหองพิเศษ ,เคส 
Palliative care แตยังไม NR ญาติขอดูแลอยางใกลชิด ใหการรักษาแบบเต็มที่ จนมาถึงวันที่คนไขเหนื่อย 
หอบ O2 sat drop notify แพทยแเวร plan ใส tube พยาบาล1 ,PN 1 ,NA 1 ระบบ phone เพ่ือขอทีม ชวย
ก็ยังไมทราบวาตองตามตึกไหนชวยตองแจง operator phone ขอทีมใหไหม ทุกอยางกําลังตีกันในหัวไปหมด
เพราะอยูแตโรงพยาบาลเอกชน ยังคงจําระบบเดิมมาใชอยูปรับตัวและเรียนรูยังไมทัน จน PN ที่ตึกแนะนําให
ตามทีมชั้น 2 ของตึกพิเศษมากอน เพ่ือเตรียมรถ emergency รอแพทยแ หาอุปกรณแที่จําเป็นตองใช เชนติด
เครื่อง suction รอแพทยแเตรียม tube เบอรแตางๆ รอแพทยแ สวนตัวขาพเจาเองเป็น incharge คอย
ประสานงานกับแพทยแประเมินอาการผูปุวยเป็นระยะขณะรอแพทยแมาที่ตึกและติดตอประสานตึกผูปุวยที่จะสง
ตอ ในการประเมินอาการผูปุวยในแตละชวงเวลา PN ประจําตึกเกงมากคะ มีประสบการณแทั้งในการประเมิน
ผูปุวยและการเตรียมอุปกรณแในการใส tubeไดคลองกันทุกคน แมแตขั้นตอนตางๆในการใส tube ขาพเจาเอง
ยังตองสอบถามPN เพราะบางเรื่องเขารูมากกวาพยาบาลอยางตัวขาพเจาเอง ขาพเจาชอบที่จะเรียนรูจากหนา
งานและเหตุการณแที่เกิดขึ้นจริง เพราะจะไดทราบถึงระบบของหนวยงาน  ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่จะนํามา
พัฒนาแกไข ปรับปรุงในตัวของขาพเจาเองและทีมที่ตึกพิเศษขาพเจามองวาการที่เราสอบถามPN หรือ NA 
เกี่ยวกับแนวทางการใหการพยาบาล ในบางเรื่องไมไดบงบอกวาเป็นคนโง แตกับมองวาเขาคือสวนหนึ่งที่
สามารถเติมความรูในสวนที่เราขาดไปใหสมบูรณแได และตัวของขาพเจาเองไมเคยหยิ่งในตําแหนงไมดูถูกเพ่ือน
รวมงาน เพียงเพราะคําวาเขาเรียนมานอยกวาเรา เราคือพยาบาลไมมีใครทํางานคนเดียวไดสําเร็จและสมบูรณแ
แบบหากไมมีทีมคอยสนับสนุน ขาพเจาขอชื่นชมทีมตึกพิเศษทั้งพยาบาล, PN, NA ที่ชวยกันในทุกๆเรื่องใน
การปฏิบัติงาน ใหในแตละเวรผานพนไปไดดวยดี ไมวาจะอยูในตําแหนงไหนเราก็คือทีมใหการพยาบาล
เชนเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น: มีการรับเคสเกือบจะทุกประเภทมาที่ตึกพิเศษ พยาบาลและทีมมีการ
ปรับตัวตามสถานการณแ มีการเตรียมความพรอมทั้งรถ emergency การติดตอประสานงานและทราบถึง
หลักการในการตามทีมเพ่ือชวยเหลือ บทเรียนที่ไดรับ: ในการเปลี่ยนสถานที่ทํางานตองรูจักการปรับตัวใหเขา
กับสถานที่ปใจจุบันใหเร็ว เรียนรูที่จะรับมือกับสิ่งใหมๆ ใหพรอมอยูเสมอ 
 

นางสาวกรรณิกา วงศแอินตา  
ตึกพิเศษ 
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จุดเปลี่ยนชีวิตเม่ือใกล้ชิตโควิด 

เนื่องจากสถานการณแ Covid-19 ที่ผานมามีการแพรกระจายเชื้ออยางรวดเร็ว ซึ่งสงผลใหมีผูปุวย 
Covid-19 มากเพ่ิมขึ้น จึงทําใหโรงพยาบาลกุมภวาปี มีการรับผูปุวย Covid-19 เขารับการรักษาเป็นจํานวน
มาก ซึ่งไดจัด Ward Cohort  สําหรับรองรับดูแลรักษาผูปุวยขึ้น 

ดิฉันเป็นพยาบาลในยุคโควิด ในชวง 2  ปีที่ผานมามีผูปุวย Covid-19 มากเพ่ิมขึ้น จึงทําให
โรงพยาบาลกุมภวาปี มีการรับผูปุวย Covid-19 โดยใชสถานที่ ตึกพิเศษ ชั้น 2,3,4,และชั้น5 ดิฉันไดมีโอกาส
ไปดูแลผูปุวย ตอนแรกคิดไมอยากจะทํางาน ทอใจ กลัวติดเชื้อ  Covid-19 วันแรกที่ขึ้นไปกังวลใจทอทุกครั้งที่
ขึ้นเวรจนคิดอยากจะลาออกพอผานไป 1 สัปดาหแ เริ่มปรับตัวได เริ่มกังวลลดลง จนกระทั่งดิฉันไดเจอกับคนไข
สองตา ยาย อายุ 80 ปี ตา ติดเชื้อ Covid-19 เชื้อลงปอดมีอาการไขสูง ยายเป็นคนที่ดูแล คอยเช็ดตัวลดไข
ปูอนขาวปูอนน้ําตาตลอด ทุกครั้งที่เขาไปใหยามักจะเห็นภาพนารักๆนี้เสมอ คอยถามไถพยาบาลคอยให
กําลังใจพยาบาลตลอด ทําใหเรามีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นบวกกับความกังวลลดลง เมื่อเห็นรอยยิ้มของ 
คนไขไดกลับบาน ทําใหเรามีความสุขมีแรงที่จะทํางาน   

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทําใหเรามีกําลังใจในการทํางานมากขึ้น และพรอมที่จะพัฒนางานและหา
ความรูใหมๆเพ่ิมเติม 

บทเรียนที่ไดรับ ทําใหเรารูวาอยากลัวหรือกังวลกับสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้นโดยที่เรายังไมรูวาสิ่งนั้นดีหรือไมดี 
ควรพัฒนางานและหาความรูใหมๆเพิ่มเติม 

  

น.ส.จุฑามาศ วงศแทมนา 
     พยาบาลวิชาชีพ 
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10 ปี ในรั้วโรงพยาบาลกุมภวาปี 

ตั้งแตเริ่มแรกที่เขามาทํางานในโรงพยาบาลแหงนี้ ตั้งแต พ.ศ.2555 ในตําแหนงผูชวยเหลือคนไข (NA) 
ประจําที่ตึกศัลยกรรม โดยมีพ่ีโกศล  ศรีกงพาน เป็นหัวหนาตึกในตอนนั้น ฉันมีความประทับใจที่ทุกคนในตึกมี
ความรักใคร สามัคคีและชวยเหลือกัน แบบพ่ีดูแลนองคอยใหคําแนะนําปรึกษา  บรรยากาศในการทํางานถึง
จะหนักแคไหนแตมันก็เต็มไปดวยความสุขในการทํางาน  มีความเคารพกัน พ่ีคือพ่ี นองคือนอง ไมวาจะดวย
ตําแหนงหนาที่อะไรก็ตาม ถาเป็นพ่ีเราตองยกมือไหวเสมอ ถือเป็นธรรมเนียมพ่ีและนองมาแตชานาน แตทุก
วันนี้ดวยองคแกรขยายใหญมากขึ้น   เจาหนาที่แทบจะไมรูจักกันเลย วัฒนธรรมการไหวแทบจะไมมีใหเห็น  
เมื่อครั้งแมฉันลมปุวยลงดวยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นผูปุวยติดเตียง ฉันก็ไดรับความชวยเหลือจากทุกคนเป็น
อยางดี  แมกระท่ังในวันที่หมอใหแมกลับบาน ฉันก็ไดรับการดูแลจากทางโรงพยาบาลเป็นอยางดี และทุกคนที่
ตึกยังคอยถามไถและคอยแวะเวียนไปเยี่ยมที่บาน    ในวันที่ฉันเจอปใญหาในครอบครัว  ฉันก็ยังมีพ่ีๆนองๆทุก
คน ที่คอยให กําลังใจ ใหคําปรึกษา  และคอยดูแลลูกฉันในวันที่ฉันไปทํางาน  น้ําใจนี้ฉันไมเคยมีวันลืม จน
มาถึงวันหนึ่งเมื่อโรงพยาบาลขยายขึ้น  เพราะเราคือที่พ่ึงของโซนลุมน้ําปาว จําเป็นตองมีการแยกหนวยงาน 
ทุกคนตางก็แยกยายกันไป  วันหนึ่งฉันตัดสินใจลาออกจากโรงพยาบาลเพ่ืออยากไปหาประสบการณแใหมๆ แต
สุดทายแลวฉันก็ไปไมถึงฝใน  ฉันไดกลับมาสมัครทํางานที่โรงพยาบาลใหมอีกครั้ง  เพราะสาเหตุคนใน
ครอบครัวปุวย  ตองกลับมาดูแลครอบครัว   ฉันจึงไดกลับมาทํางานที่นี่อีกครั้ง  และในครั้งนี้ฉันไดรับโอกาส
จากทางโรงพยาบาล ไดทุนไปเรียนตอผูชวยพยาบาล (PN) ที่วิทยาลัยพระพุทธบาท สระบุรี เมื่อปี พ.ศ 2561  
และเม่ือจบมาก็ไดกลับมาทํางานที่โรงพยาบาลแหงนี้อีกครั้ง  และไดประจําการที่ตึกผูปุวยพิเศษจนถึงปใจจุบัน 
ถือวาเป็นรุนบุกเบิกในการเปิดใหบริการ  โดยมีพ่ีออย พัชลาวัล เป็นหัวหนาทีมในการบริหาร ที่คอยให
คําปรึกษาทั้งเรื่องงานและเรื่องสวนตัว คอยใหความชวยเหลือดูแลลูกนอง   ฉันรูสึกโชคดีและภูมิใจมากที่ได
เป็นสวนหนึ่งในองคแกรแหงนี้ ทุกวันนี้เมื่อเราเห็นผูปุวยและญาติกลับมาเยี่ยมเรา ดวยคําชมและเห็นผูปุวยหาย
จากการเจ็บปุวย เรารูสึกมีกําลังใจ ที่จะปฏิบัติงาน  ถึงบางครั้งรูสึกเหนื่อยและทอบาง  แตดวยเรามีหัวหนาทีม
และเพ่ือนรวมงานที่ดี ที่คอยใหกําลังใจกันและกัน จึงทําใหเรามีพลังที่จะสูตอไป “ ในการทํางานนั้น เราคงไม
สามารถทํางานไดสําเร็จลุลวงดวยตัวคนเดียว หากแตมีทีมงานที่คอยสนับสนุนชวยเหลือเกื้อกูลกัน งานทุก
อยางถึงจะประสบความสําเร็จได “  ฉันจะรักองคแกรแหงนี้ตลอดไป 

 

                                                                                                                        
น.ส.จุฑามาศ  ค าปลิว                                                                                                                        

ผู้ช่วยพยาบาล ตึกพิเศษ 
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ความประทับใจในการท างาน 
 

การทํางานใดๆนั้นมันยอมมีอุปสรรคในตัวของมันเองทุกอยางไมมากก็นอยพวกเราไดรับรูถึงความ
สามัคคีตองมากอนเสมอประกอบกับความรับผิดชอบของแตละคน พวกเราไดรับรูถึงความมีน้ําใจของคาวา พ่ี 
กับ นอง เพราะพ่ีๆ ที่ตึกพิเศษ ใจดี และมีน้ําจิตน้ําใจที่จะใหความรูเกี่ยวกับ การทางานความรูใหมๆที่เราไม
รูจักไดพัฒนาตัวเราเองและตึกของเราใหมีคุณภาพมากข้ึน 

จากสิ่งตางๆที่เราทํามา ทําใหเราไดเรียนรูจากปใญหาตางๆที่เกิดขึ้นแลวเราก็ชวยกันแกไขปใญหานั้น
ชวยกัน ไมวาจะเป็นเรื่อง การบริการผูปุวยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือพัฒนาตัวเราและตึกใหดียิ่งขึ้น จะทํา
ใหผูปุวยประทับใจเราแลวอยากกลับมาใชบริการที่ตึกเราอีกครั้ง ไมวาจะทําอะไรสิ่งที่ดีที่สุดในการทํางานคือ
เพ่ือนรวมงานที่ดีจะทําใหการทํางานมีความสุขขึ้น คิดเสมอวาพยายามทําตัวใหมีความสุขทุกวัน โดยใช
หลักการการทํางานที่เหลืออยูในองคแกรใหมีความสุข ใหมีประโยชนแตอสวนรวม และหลีกเลี่ยงการทะเลาะ 
เพราะการทะเลาะกับคนอ่ืนทําใหเรา “เสียเวลาการมีความสุข” และ ทําใหจิตใจไมสงบ ฉะนั้นทุกอยางกาว
ของการทํางานในแตละวัน เราจะนับถอยไปทุกวินาที 

เราตองคิดเสมอวา ชีวิตในการทํางานของเราเหลือเวลาอีกเทาไร ตองมีสติเสมอวา“ เรามีเวลาเหลือ
เดินทางนี้อีกเทาไร” 

                                                                                                                         
นางสาวจินตนา ดวงไพร  

ผูชวยชวยพยาบาลตึกพิเศษ 
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การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์ 

            ขาพเจาเป็นผูชวยพยาบาลทํางานอยูตึกพิเศษ ตลอดระยะเวลาที่ขาพเจาทํางานในสายงานนี้  
ขาพเจารูสึกรัก และศรัทธาในสายงานนี้ ขาพเจารูสึกวาขาพเจามีการดําเนินชีวิตแตกตางจาก มนุษยแคนอ่ืน แต
ประสบการณแตางๆในงาน ทั้งในเรื่องดีและเรื่องเศรา ดูแลผูปุวยที่มีความทุกขแจากการเจ็บปุวยจนหายดี หรือ
ดูแลแลวแตสุดทายอาจลมหายตายจากไป เรื่องราวเหลานี้วนเวียนซ้ําแลวซ้ําเลา ตลอดระยะเวลาเวลาที่
ขาพเจาทํางานมาเป็นเวลา 20 ปี ประสบการณแเหลานี้ทําใหขาพเจาเปลี่ยนแปลงความคิด วาวิชาชีพนี้มีโอกาส
หยิบยื่นชวยเหลือ ชวยใหเพ่ือนมนุษยแ รวมโลกไดคลายความทุกขแได ลวนแลวยุในมือของเราทั้งสิ้น เหตุผลนี้
ชวยสนับสนุนใหเรารูสึกวาอาชีพเรามีโอกาสไดทําบุญในทุกๆวันกวาอาชีพอ่ืน และในแตละครั้ง ที่มาทํางาน
มิใช เพ่ือทําตามหนาที่เทานั้น แตถาเราไมใสใจไป ในงานที่ทํา ผลตอบแทนที่ไดมิไดเพียงความสุขใจในการ
ทํางานเทานั้น แตยังอ่ิมอกอ่ิมใจ อยางบอกไมถูกเลยทีเดียว 

            เรื่องราวที่ขาพเจาจะเลานี้ เป็นอีกประสบการณแหนึ่งที่ขาพเจาจะหยิบยื่นความสุข ใหเพ่ือนมนุษยแ
รวมโลก  เรื่องมอียูวามีชายตางชาติอายุประมาณ 70 ปี มานอนรพ.ดวยเรื่องแผลที่ขา นอนรพ. 15 วันลางแผล
ทุกวัน ทุกเวรดึกที่เราขึ้นเวรเราก็ลางแผลใหทุกวัน คนไขยิ้มแยมแจมใส บอกภรรยาใหบอกเราวาอยากใหเรา
มาลางแผลใหทุกวัน วันไหน เราไมไดขึ้นเวรนองๆก็สงขอความหาคนไขถามหาอยากหมออวนใหมาลางแผลให  
ถามหาหมออวนทุกวันวันไหนที่เราไมเขาเวร เราก็รูสึกดีใจมีความสุขที่ทําใหคนไขประทับใจ ในการบริการของ
เรา  คนไขก็นอนลางแผลจน รถรพ.อุดร-กรุงเทพมารับผูปุวยไปรักษาตอ วันนั้นเราเขาเวรพอดี คนไขพูดกับเรา
สงทายกอนไป  ไปเที่ยวหาฉันกับภรรยาที่ปุาตองนะ ยินดีตอนรับฉันจะพาเที่ยว ขาพเจารูสึกอ่ิมเอมใจ สุขใจ 
ไมรูสึกเหน็ดเหนื่อย 

          ขาพเจาไดเขาใจความหมายของการดูแลผูปุวยดวยหัวใจความเป็นมนุษยแอยางถองแทเพราะไมรูสึกวา
เป็นภาระงาน ไมตองมีใครสั่งใหทํา แตทําลงไปดวยความรูสึกของมนุษยแคนหนึ่ง ซึ่งมีความรักเพ่ือนมนุษยแ
ดวยกัน 

 

นางกมลลักษณแ สีสุจารยแ           

                                                                                  ผูชวยพยาบาลตึกพิเศษ 
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ความประทับใจการบริการ 

         จากที่หัวหนาไดใหเขียนบอกเลาความประทับใจในโรงพยาบาล ฉันไดเขามาทํางาน ณ ตึกพิเศษ ใน
ระยะเวลา 1ปีกวา ในตําแหนงผูชวยเหลือคนไข ไดสัมผัสกับสิ่งที่ไมเคยเจอมากอน ไดพบกับผูคนมากมายที่มา
ใชบริการตึกพิเศษ เริ่มแรกที่เขามาไมคิดวาตัวเองจะทําได กลัวไมเขาใจงาน กลัวงานหนัก กลัวหลายๆอยาง 
แตพอไดเขามาเรียนรูจึงไดเขาใจวาการบริการไมไดทํายากเลย เราทําดวยใจไดชวยเพ่ือนมนุษยแดวยกันคอย
ถามไถอาการ ดูแลซึ่งกันและกัน บริการอยางสุภาพ พูดจาไพเราะ ซึ่งจะทําใหคนไขรูสึกไมกังวลใจ มีความ
สบายใจเมื่อไดมาใชบริการ การบริการก็มีความสําคัญอยางหนึ่ง     ถาบริการไมดี พูดจาไมสุภาพก็ทําใหวิตก
กังวลและไมอยากมาใชบริการอีก เราจึงตองดูแลใสใจผูปุวย ถึงจะเป็นการบริการที่ดี  ตลอดการทํางานมานี้มี
ความรูสึกประทับใจหลายอยางมาก ไดผาฟในอุปสรรครวมกับพี่ๆ สนุกสนานกับการทํางานรวมกับผูอ่ืน ปรึกษา
คอยเลาเรื่องราวตางๆ หากมีอะไรผิดพลาดคอยปรับปรุงแกไข เพ่ือที่จะให     ตึกพิเศษมีคุณภาพและเป็นตึกที่
ใหความบริการเป็นอยางดี  

 

นางสาวชฎาวัลยแ ศรีจันทรแมูล  
 ผูชวยเหลือคนไข 
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ชีวิตการท างานและความประทับใจในการท างานที่โรงพยาบาลกุมภวาปี  

 ตลอดระยะเวลา 6 ปี ในชีวิตการทํางานนับตั้งแตจบจากรั้ววิทยาลัยพยาบาล ดิฉันปฏิบัติหนาที่
พยาบาลวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลกุมภวาปี ซึ่งเหตุผลที่เลือกทํางานที่นี่ตั้งแตตอนแรกเนื่องจาก เป็นโรงพยาบาล
ที่ใกลบาน และเห็นพัฒนาการของโรงพยาบาลนี้มาตั้งแตเด็กๆ รูสึกวาโรงพยาบาลนี้เปลี่ยนไปเยอะมากๆ และ
มีขนาดไมใหญไมเล็กจนเกินไป จึงตัดสินใจทํางานที่นี่ และวางแผนไววาตลอดชีวิตของการทํางานไมนาจะตอง
ยายไปไหนอีก ดังนั้นจึงมีความคิดตั้งแตวันแรกที่เริ่มทํางานวาฉันจะตองเป็นพยาบาลที่ทํางานอยางมีความสุข
กับท่ีนี่ใหได 

 เริ่มแรกของการทํางานดิฉันเริ่มปฏิบัติงานที่หอผูปุวยใน ตึกอายุรกรรมหญิง ที่ดูแลผูปุวยดาน 

อายุรกรรมผูหญิงและผูปุวยโรคหลอดเลือดสมอง เรียกไดวาเป็นสถานที่ปฏิบัติงานที่ทําใหไดเรียนรูอะไรหลาย
อยางมากจริงๆ ทั้งภาระงานที่คอนขางหนัก การทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพ และการเรียนรูกับความ
หลากหลายของผูปุวย โดยเฉพาะดานการดูแลผูปุวยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งดิฉันเองไดรับโอกาสในการเขารับ
การอบรมการดูแลผูปุวยโรคหลอดเลือดสมองถึง 2ครั้ง Basic และ Advanced stroke ซึ่งถือวาเป็นการไดรับ
โอกาสที่ดีมากที่ทําใหไดเปิดโลกการเรียนรู และเพ่ิมพูนความรูเรื่องการดูแลผูปุวยโรคหลอดเลือดสมอง และ
สามารถนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานกับผูปุวยไดเป็นอยางดี 

 ในระหวางการทํางานดิฉันไดพบเจอและเรียนรูกับสิ่งใหมๆทุกวัน มีทั้งความสุข ความประทับใจ ความ
ปลื้มใจ และที่ตองเจอในทุกๆวันคือ ความเหนื่อยลาจากภาระงานที่หนัก การกระทบกับเพ่ือนรวมงาน ผูปุวย
และญาติผูปุวย แตสิ่งหนึ่งที่เป็นกําลังใจใหทํางานตอไดในแตละวัน คือ รอยยิ้ม คําขอบคุณ คําขอบคุณจาก
ผูปุวย คําขอบคุณจากญาติผูปุวยที่มีใหเราเสมอ เมื่อผูปุวยมารับการรักษา หายจากโรคและไดกลับบานไปหา
ลูกหลาน ยกตัวอยางมีหนึ่งเคสที่อยูในความทรงจํา เป็นผูปุวยหญิงไทย อายุ 82 ปี มาดวยโรคหลอดเลือด
สมอง ผูปุวยมีปใญหาเรื่องการกลืนไมสามารถกลืนอาหารไดเอง รูตัวรูเรื่องดีทุกอยาง มีคนดูแลที่บานคือสามีซึ่ง
อายุ 80 ปี แลวแตยังแข็งแรงดี อาศัยอยูดวยกัน2คน ลูกหลานแยกยายไปมีครอบครัวและทํางานตางจังหวัด 
ผูปุวยจําเป็นตองไดใสสายยางใหอาหารทางจมูกกลับบาน เพ่ือปูองกันการสําลักปูองกันการเกิดความเสี่ยงปอด
ติดเชื้อตามมา ในเคสนี้เป็นชวงเวลาที่ยอดผูปุวยนอยและดิฉันสามารถใหเวลากับผูปุวยและญาติผูดูแลได 
สามารถเตรียมผูปุวยและญาติกอนกลับบานไดคอนขางดี ครบถวน ทั้งการสอนการปูอนอาหารทางสายยาง 
การเตรียมอาหารและยาใหผูปุวย การฝึกการออกเสียงการใชลิ้น และการสังเกตอาการผิดปกติที่ตองมา
โรงพยาบาล ซึ่งผูปุวยและญาติผูดูแลที่ไดรับคําแนะนํา การสอนการดูแลตนเอง การดูแลผูปุวยเมื่อกลับบาน ก็
สามารถกลับบานไปและดูแลกันได ในวันที่ผูปุวยมาติดตามอาการตามนัด ผูปุวยและญาติสองสามีภรรยาขึ้นมา
บนตึก นํามะมวงกับผักสวนครัวที่ปลูกเองที่บานมาฝาก ผูปุวยอาการดีขึ้นเยอะมาก สีหนาสดใส ผูปุวยและ
สามีจําพยาบาลที่ดูแลได ขอบคุณเราทั้งพูดทั้งยกมือไหว ที่ชวยดูแลและใหคําแนะนําในชวงระยะเฉียบพลัน
ของการเจ็บปุวย จนสามารถกลับบาน และฟ้ืนฟูรางกายไดตามวัย ซึ่งมันคือเปูาหมายสูงสุดที่ดิฉันและทีมทุก
คนคาดหวังจะใหเกิดข้ึนกับผูปุวยทุกคน แมความจริงผูปุวยไมจําเป็นตองกลับมาเยี่ยมหรือนําของมาฝาก แคได
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รับรูวาผูปุวยกลับบานไปดูแลตนเองไดสามารถทํางานไดเทาที่เคยทํามาใชชีวิตเป็นปกติไดก็ถือวาคุมคาเหนื่อย
ที่ตองเจอในแตละวันแลว แตก็ตองยอมรับวามีอีกหลายเคสหลายครอบครัวที่การดูแลไมทั่วถึงแบบนี้เนื่องจาก
ภาระงาน จนหลายๆครั้งดิฉันตองมาคิดกับตัวเองวาถามีเวลาไดพูด ไดใหคําแนะนําผูปุวยเหมือนเคสนั้นมากขึ้น
คงจะดี อยากมีเวลาพูดคุยกับผูปุวยและญาติใหมากกวานี้ อยากมีเวลาเตรียมผูปุวยกอนกลับบาน อยากมีเวลา
สอน เวลาใหคําแนะนําผูปุวย ใหไดอยางนี้เพ่ิมมากขึ้น ถึงจะไมใชทุกคน แตขอแคไดทําเพ่ิมขึ้นก็ยังดี และโดย
ภาระงานทําใหขาดความสุขในการทํางานไปในหลายๆครั้ง ดิฉันจึงมีแนวความคิดการยายตึกปฏิบัติงาน ทั้ง
ดวยภาระงานและอยากไปในที่ที่สามารถใหคําแนะนํา มีเวลาพูดคุยกับผูปุวยและญาติผูปุวยไดมากขึ้น ดิฉันจึง
นึกถึงตึกพิเศษ ซึ่งในความคิดดิฉันสวนมากผูปุวยที่ตองยายมาตึกนี้คือพนระยะวิกฤตแลว เป็นผูปุวย ระยะ
ฟ้ืนฟู และเตรียมกลับบานเป็นสวนมาก ดิฉันจึงตัดสินใจเขียนยาย และไดยายมาอยูตึกพิเศษ แตพอยายมาตึก
พิเศษยิ่งมีความหลากหลายในการทํางานมากขึ้นเนื่องจาก โรงพยาบาลกุมภวาปียังเป็นตึกพิเศษที่รวมผูปุวยทุก
โรคไว ไมจําเพาะเจาะจง ก็มาเริ่มตนใหมกับอีกหลายๆโรคที่ไมเคยเจอ เรียนรูปรับตัวใหม ออกจาก Safe 
zone ที่เคยอยู แตพอปรับตัวไดก็ถือวาไดทําตามความคาดหวังที่ตนเองตั้งใจไว คือมีเวลาในการใหคําแนะนํา
ผูปุวยเตรียมผูปุวยกอนกลับบานมากข้ึน มีเวลาในการสรางความเขาใจเรื่องโรคของผูปุวยกับญาติผูปุวยมากขึ้น
ตามท่ีตั้งใจไว  

 ชีวิตการทํางานในปใจจุบัน ถือวามีความสุขกับการทํางานตามที่ตั้งใจไวตั้งแตวันแรกของการทํางานที่
โรงพยาบาลกุมภวาปี ไดทํางานตามความสามารถของตนเอง ไดทํางานตามที่ตนเองตองการ มีเวลาใหกับ
ผูปุวยมากขึ้น และมีเพ่ือนรวมงานที่คอย Supportกันและกันใหชีวิตการทํางานมีความสุขในทุกๆวัน 

  
นางสาวจุฬารัตนแ อินทะสิทธิ์  

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
ตึกพิเศษ  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ห น า  | 123 
 

งานพัฒนาคุณภาพและบริการ                                                เรื่องเลา...โรงพยาบาลกุมภวาปี  2565            
 

“ ก าลังใจจากใครคนหนึ่ง “ 

              ความทรงจําของขาพเจา..คําทักทายทุกวันเมื่อเจอกันของคุณตาในหมูบานเดียวกัน...คุณตาจําเรา
ได จําไดตั้งแตเสียงแรกที่ถาม ..ตาคําพันธแ..ผูปุวยเป็นโรคมะเร็งตับ ระยะสุดทาย  ขนาดนอนหลับตาเพราะ
ฤทธิ์ยา เราเขาไปถาม เป็นจั่งไดเนออิพอ ไผหนิเอเา บอกแหน  จําไดบนอ พอถามปฺุป คุณตาก็ตอบปใ๊ป นางปุูย 
ๆ ปวดไสบอิพอ เราถามกลับ แกก็ตอบกลับทันที บๆ พอบปวดพอมีแตอยากนอนหลา พอนอนกอนเดอ
(ปใญหาคือแกไมยอมคุยกับใครเลย ขนาดลูกกับเมีย กับหลานแกก็ไมพูด แกพูดแตกับขาพเจา) คําพูดนี้ เป็น
คําพูดของคุณยาย พูดทั้งน้ําตา เขามาหาตาบอยๆแหนเดอ  มาคุยกับตาหนอแกไมคุยกับใครเลย แกรอแต
ขาพเจา. 

            ความประทับใจในการดูแล “ ตาคําพันธแ ” ผูปุวยมะเร็งตับระยะสุดทาย  ผูปุวยที่ไมยอมคุยกับใคร
เลย ไมยอมพูดแมกระทั่ง ญาติและคนในครอบครัว แตยอมพูดกับขาพเจา  จนขาพเจากลายเป็นลาม เป็น
ตัวกลางสื่อสาร ให ครอบครัว เขาใจกันมากขึ้น รักกันมากขึ้น  เหตุการณแเกิดขึ้นหลังจาก คุณตาทราบวา 
ตัวเองเป็นมะเร็งระยะสุดทาย  ภายในวันนั้น คุณตาเงียบ ไมคุยไมกินอะไรเลย มีแตแสดงอาการฉุนเฉียว ดา
กราด ขาพเจาเห็นเหตุการณแ เลยเขาไปสอบถาม และทําการปลอบคุณตา  โดยการใชคําพูดที่ออนโยน รอยยิ้ม 
เสียงหัวเราะ รวมถึงการรับฟใงปใญหา ความเจ็บปวด ความตองการตางๆและทุกครั้งที่ขาพเจาไปเยี่ยมคุณตา
ขาพเจาจะ บอกกับคุณตา เสมอวา ครอบครัวทุกคนรัก และเป็นหวงคุณตามากที่สุด จนคุณตากลับมาคุยกับ
ครอบครัวอีกครั้ง ญาติทุกคนดีใจมาก และขอบคุณเราเสมอ เวลาเจอกัน   ทุกครั้งที่เจอกัน ขาพเจาจะทักทาย 
คุณตา โดยการจับมือจับแขน แลวพูดกับคุณตาเสมอวา หายแลวๆ เดี๋ยวก็ไดกลับบานเนาะ ..ตาก็จะหัวเราะ 
และตอบกลับวา หายแลวๆ อยากกลับบานแลว..จากเหตุกาณแนี้ ทําใหขาพเจา รูเลยวาปใจจัยแหงความสําเร็จ
อยางนึงในการดูแลผูปุวยระยะสุดทายและครอบครัวนั้น สิ่งที่ขาดไมไดเลย นั่นคือ  “ จิตใจ “ จิตใจของผู
ใหบริการเป็นสิ่งสําคัญที่สุด ที่จะทําให เรื่องราว สุดประทับใจนี้เกิดขึ้น ได ดังคํากลาวที่วา  เราจะดูแลผูปุวย “ 
ดวยหัวใจความเป็นมนุษยแ “ 

            จากเหตุการณแครั้งนั้น ทําใหขาพเจา มีกําลังใจในการทํางานมากขึ้น มีความคิดเชิงบวกเพ่ิมมากขึ้น   
และเขาใจวา หัวใจของการบริการ ที่ออกมาจากใจจริงๆนั้น มันเป็นความรูสึกดีจริงๆ หากเรามีการบริการ
ประชาชนดวยหัวใจความเป็นมนุษยแแลว จะเป็นการตอกย้ําแนวคิดที่วา “การรักษาความเป็นมนุษยแนั้นไมควร
เป็นเพียงการรักษาชีวิตใหยาวนานเทานั้น หากแตตองรักษา คุณคาของมนุษยแไวใหสมบูรณแ” อีกดวย 

จากเรื่องราวดังกลาว จะเห็นไดวาความรักเป็นสิ่งสําคัญมาก หากทุกขแทั้งใจ ทุกขแทั้งกาย และหาก
ไดรับความรักความหวงใย เพียงเล็กๆนอยๆ คําพูดดีๆ จากบุคลากรทางการแพทยแ  ความทุกขแก็จะบรรเทาลง
ได แมจะเยียวยาทางกายไมไดจากโรคท่ีเป็นอยู  แตขาพเจาเชื่อเสมอวา ความรักจะเยียวยาจิตใจได อยางนอย
ในวาระสุดทายกอนจากไป 
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เรื่องเล่าประทับใจ 

เรื่องขอขอบคุณ นางฟ้าของฉัน ……….. แด่เธอ  ไนติงเกล (ความในใจถึงหัวหน้าฝ่ายการ
พยาบาล) (ขออนุญาต เอยนามถึงทุกทาน ที่มีในเนื้อหา) 

ในตอนเชาวันที่ 20 ก.ค. พ.ศ. 2565  ตื่นมาตอนเชาวันนี้ ฉัน นึกถึงความฝในตอนใกลรุง วาตัวเองฝใน
แปลกๆ ไมเคยฝในเห็นก็ฝในเห็น  แตก็ยังไมไดนึกเอะใจอะไร สวนความฝในที่ฝในนั้นขอเก็บไวกอน .......ถาเลา
ตอนนี้ก็ไมสนุกนะสิ...อิ...อิ..... 

วันนี้ฉันก็ไปสงลูกไปโรงเรียนกอนมาทํางานในตอนเชาเชนเคย  ตามบทบาทหนาที่ของความเป็นแม  พอมาถึง
ตึกก็รับเวรตามปกติ พ่ีสงเวรวาวันนี้เวรเชาฉันจะไดรับคนไขที่เป็นผูหลักผูใหญคนนึง(คิดในใจ ความฝใน ที่ฝใน
เริ่มขึ้นแลว) แมแขกจองไว  แตฉันก็ไมรูหรอกวาทานเป็นใคร 

พอรับเวรเสร็จ   กริ๊ง....กริ๊ง.... เสียงโทรศัพทแโทรเขามา .......เสียงแมแขกนั่นเอง......แมแขกบอกวา... ลูก 
ตอนนี้รถโรงพยาบาลกําลังออกไปรับคุณเลอพรมาAdmitแลวนะ   แมแขกพูดตอวาผอ.(เกรียงศักดิ์)ฝากดูแล
คุณเลอพรดวยนะ  ลูกมาทันมั้ย?? เราเลยตอบวา  .....ออ ....ทันคะแม......ฉันคิดในใจวา..นี่หรือคือความฝใน 

เมื่อคืนที่อยากใหเราทํา คือการดูแลคนไขที่เป็นบุคลากรเกาของโรงพยาบาลนั่นหรือ(ฉันคิด)   เพราะเมื่อคืนที่
ฉันฝในเห็น ก็คือ ฝในเห็นผอ.เกรียงศักดิ์เอาเงินให 3,000 บาท แลวมอบหมายใหไปทํางานอะไรสักอยาง  ทํา
อะไรนั้นจําไมไดแลวและฝในเห็นบุคคลากรฝุายการพยาบาลอีกหลายทาน แตที่มีในความฝในเยอะที่สุดนั้นก็คือ
พ่ีศล(คุณโกศล ศรีกงพาน)หัวหนาฝุายการพยาบาลคนปใจจุบันและ เป็นหัวหนาเราแตอดีตตอนที่เราอยูตึก
ศัลยกรรม 

วกกลับมาที่ คุณเลอพร ทานมาถึงตึกพิเศษ ประมาณ 13.00 น.  พอมาถึง ดิฉันก็รีบโทรแจงแพทยแ
เจาของไขทันทีและใหนองเอดสแไปเปิดบัตรเพื่อทําAdmitให  ณเวลา ตอมาแพทยแก็มาเยี่ยมอาการคุณเลอพร มี 
order ใหเจาะLABและใหน้ําเกลือ เราใชเวลาทัมใจอยูพอสมควรที่จะตองเขาไปซักประวัติและเจาะLAB  
ทําไม? ถึงตองทัมใจนะหรือ  ก็เพราะวาทานเลอพร เป็นถึง รอง ผอ.เกาของโรงพยาบาลนะสิ  เราในฐานะ
พยาบาลตัวนอย ที่ถึงจะผานประสบการณแทํางานพยาบาลมา 10 กวาปีแลวก็เถอะ  ตอใหรูสึกวาตัวเองเกงแค
ไหน  ก็ยังรูสึก กลาๆกลัวๆ เกร็งๆ ไมนอยเลยนะ  ในการเขาไปใหการพยาบาลนั้น ดิฉันไดรวบรวมความกลา 
ใชความFreindlyของตนเองพูดคุยกับทานใหเป็นธรรมชาติที่สุด แตหารูไมขางในใจลึกๆก็ยังรูสึกเกร็งๆอยูไม
นอย ตอนเขาไปดิฉันไดพูดคุยกับทานและขอเจาะเลือด ใหน้ําเกลือกอน  การเจาะเลือดของดิฉันวันนี้ชางเป็น
เรื่องที่ยากและนาแปลกสําหรับฉันซะจริงๆ  เพราะดิฉันจะไดเจาะเลือดแทงน้ําเกลือใหคุณเลอพร รอบแรก 
แทงน้ําเกลือไมได เอาละสิ งานเขาดิฉันแลว  ดิฉันไดขอโทษทานเป็นการยกใหญและขอโอกาสแทงน้ําเกลือให
ทานอีกครั้ง  ทานไดบอกวา..... เอาเลยตามสบาย....... รอบที่2 รอบนี้ดิฉันยกเอาเกาอ้ีมานั่งแทงน้ําเกลือเลย 
รอบนี้ดิฉันไดรวบรวมความกลาความม่ันใจอีกครั้ง และดิฉันไดตัดสินใจแทงน้ําเกลือใหทานอีกครั้ง  
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ครั้งนี้ ดิฉันแทงน้ําเกลือไดนะ แตเจากรรม เลือดทําไมไมไหลออกมา โอโชคชะตากําลังเลนตลกอะไรกับฉันอีก
ละเนีย ฉันรูสึกแปลกใจมากที่แทงไดแตเลือดและน้ําเกลือไมไหลเลย (ทานมีของดี รึเปลา)  ดิฉันรูสึกหมดพลัง     
เฮอออออ!!!งานเขาอีกแลววววววววสิเรา    ไมไดอีกแลววววว ดิฉันพูด ดิฉันก็ขอโทษทานอีกเชนเคย และขอ
โอกาสแทงน้ําเกลือใหทานเป็นครั้งที่ 3 ทานใจดีมาก หัวเราะและยังใหโอกาสฉัน  ทานบอกวา ถาแทงรอบนนี้
ไมได ก็ใหคนอ่ืนมาแทงนะ คําคํานี้ มันทําใหดิฉันรูสึกกดดันและเสียความมั่นใจไปมาก  ใจฉันตกไปอยูตาตุม
แลวละ กอนที่ฉันจะแทงน้ําเกลือรอบที่ 3  ฉันไดใชเวลาในการซักประวัติกอน เพ่ือรวบรวมความกลา รวบรวม
สมาธิ เพื่อที่จะแทงน้ําเกลือรอบนี้ใหได เมื่อฉันซักประวัติเสร็จแลวฉันไดเตรียมอุปกรณแในการแทงน้ําเกลือใหม 
และเตรียมแทงน้ําเกลือ ในจังหวะที่ฉันกําลังจะลงมือแทงน้ําเกลือนั้น 

  ก฿อก...ก฿อก....ก฿อก เสียงเคาะประตูดังขึ้นพรอมกับเสียงที่ดิฉันรูสึกคุนชินคุนหู  พรอมเปิดประตูเขามา  
ฉันหันไปดู  หัวใจฉันพองโต ฉัน รูสึกดีใจมากๆเหมือนกับตัวเองถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง 55555เหมือนเคยถูก
อยางงั้นละเรา โอโห!!!!!ไมนาเชื่อ  เหมือนปาฏิหาริยแก็วาได  ฉันอุทานอออกมาวา  ทําไม !!ฉันถึงฝในแมนจัง 
เพราะเมื่อคืนฉันฝในเห็นพ่ีศล ทานยกมือสวัสดีและทักทายคุณเลอพร พรอมถามวา พ่ีหมีเป็นยังไงบาง  
ความรูสึกของในตอนนั้น มันมีทั้งดีใจ ประหลาดใจ เหมือนปาฏิหาริยแยังไงยังงั้น ขอบคุณพระเจาที่สงพ่ีศลมา
ใหฉันไดทันเวลา  นางฟูาของฉัน  ฉันไดแตพร่ําบอกพ่ีศลวา เมื่อคืนฉันฝในเห็นพ่ีศล แลวพ่ีศลก็มาในจังหวะที่
ฉันตองการความชวยเหลือ ถาไมเรียกวานางฟูาก็ไมรูจะวาอยางไรแลว เพราะพ่ีศลเป็นคนที่แทงเสน IVไดเกง
มาก และมือเบามากดวย (Idolของฉัน) ฉันเลยขอใหพ่ีศลชวยแทงน้ําเกลือใหฉัน  พ่ีศลเป็นคนที่ไมถือตัว ยินดี
ใหความชวยเหลืออยางเต็มที่และเต็มใจที่จะชวย   พ่ีศลบอกวา........ มาเดี๋ยว พ่ีจะแทงให เป็นผูชวยใหพ่ีนะ 
......พ่ีศลบอกและคุยกับฉัน กับคุณเลอพรวา .....มีคนแซวพี่ศลวา ไมไดแทงน้ําเกลือนาน ไมใชลืมหมดแลวหรอ 
พ่ีศลตอบกลับนองๆท่ีแซวไปวา...... พ่ีไมลืมเดอ........ถึงแมพ่ีศลจะไมไดแทงน้ําเกลือนานแตฉันก็เชื่อและมั่นใจ
มากๆวา พ่ีศลยังทําไดอยู สําหรับฉันแลวพ่ีศลคือIdolของฉันคนหนึ่งเลย ถึงแมจะไปทํางานฝุายบริหารนานแต
ทักษะและประสบการณแการพยาบาลที่สั่งสมมามันฝใงอยูในความเป็นจิตวิญญาณของความเป็นพยาบาลของ
พ่ีศล  ทานมีหัวใจในการใหบริการ ใหการพยาบาลผูปุวยไดดีเกิน100%เลยละ เพราะพ่ีเขาใชหัวใจในการ
ทํางาน พ่ีศลไดชวยฉันแทงน้ําเกลือ โดยมีฉันเป็นผูชวยและฉันเอาใจชวยเป็นกําลังใจพ่ีศลอยางเต็มที่ ฉันลุน
และลุนมากในการแทงน้ําเกลือของพ่ีศลและฉันก็มั่นใจในฝีมือพ่ีศลมากดวย และครั้งนี้ก็ไมพลาดคะ พ่ีศลทําได
ดีมาก แทงน้ําเกลือแคครั้งเดียว เอาเลือดไปตรวจใหฉันไดสําเร็จ ฉันบรรลุเปูาหมายแลว ฉันขอบคุณพ่ีศลมากๆ
ที่มาชวยแทงน้ําเกลือใหในวันนี้ เพราะยอนไปตอนที่ฉันยายมาทํางานที่โรงพยาบาลกุมภวาปีใหมๆตอนนั้นฉัน
ไดทํางานท่ีตึกศัลยกรรมภายใตการบังคับบัญชามีพ่ีศล เป็นหัวหนา ตอนนั้นฉันก็รูสึกประทับใจมากในตัวพ่ีศล 
ในเหตุการณแคลายๆกันคือ ตอนนั้นฉันแทงน้ําเกลือดวยเข็ม No.20ไมได เพราะฉันขาดประสบการณแ  ก็มีพ่ีศล
ที่มาชวยแทงให พ่ีศลใหความเป็นกันเองกับนองๆมาก ดูแลเอาใจใสถามสารทุกขแสุกดิบของนองๆในตึก และ
มักจะสอนในเรื่องการดูแลใหการพยาบาลเนนHygine care.ใหกับคนไข ความรูสึกของฉันในตอนนั้นฉันรูสึกวา
มันเป็นอะไรที่จุกจิก นาเบื่อหนายแตหารูไม วาภาพที่เห็นที่ทุกๆเชาหลังMorning talk พ่ีศลจะไปเดินround
ผูปุวย คอยดูความเรียบรอยของคนไขและสิ่งแวดลอมขางเตียง มันไดซึมซับปลูกฝใงไปลงในจิตใตสํานึกฉัน ทํา
ใหฉันมีจิตวิญญาณ เห็นความสําคัญที่จะดูแลเรื่องHygine careของคนไข ที่ฉันไดนํามาปฏิบัติตามในปใจจุบัน 
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และพ่ีศลยังไดเป็นผูที่จุดประกายใหฉันไดคนพบตัวเอง ที่ทําใหฉันไดรูวา ฉันมีพรสวรรคแในการทํางานในเรื่อง
การทํางาน 5 ส. ซึ่งฉันไมเคยรูเลยวาตนเองเหมาะและถนัดในงานดานนี้  กอนที่พ่ีศลจะปลดเกษียณจากการ
เป็นพยาบาล ลาจากการทํางานในโรงพยาบาลกุมภวาปีในเดือนกันยายนนี้ ดิฉันในฐานะที่เป็นนองและลูกนอง  
ดิฉันอยากบอกพ่ีศลวา ฉันรักและเคารพพ่ีศลมากๆ เป็น Idolของฉันในดานการแตงกาย พ่ีศลสวมชุดอะไรก็
สวยคะ เป็นIdolในเรื่องการทํางาน การดูแลคนไข และเป็นIdolการพูดจา  ความสํารวมความมีสัมมาคาระวะ 
ดวยภาระงานที่ตางคนตองทําหนาที่ของตนเองทําใหเราไมคอยไดมีโอกาสไดพูดคุยกันเหมือนสมัยกอนแตฉัน
อยากบอกวา สิ่งดีดีที่พ่ีศลเคยบอกเคยสอนวากลาวตักเตือนนั้นฉันจะไวเตือนใจสอนใจตน และเก็บเป็นความ
ทรงจําความประทับใจในใจตลอดไป สุดทายนี้ฉันขออวยพรใหพ่ีศลมีความสุขกับทุกๆสิ่งอยาง  มีรางกายที่
แข็งแรงสมบูรณแ มีหลานที่นารักวานอนสอนงายอยูเป็นรมโพธิ์รมไทรลูกหลานไปนานๆ และที่สําคัญเป็น
ตนแบบพยาบาล Miss ไนติงเกลของฉันไปตราบนานเทานาน  

ดวยรักและเคารพเสมอ 

 

                                                                                           อัญชนา นิรโคตร 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

                                                                                         ปฏิบัติงานที่ตึกพิเศษ   
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เรื่องเล่าที่ประทับใจ………. 

มีวันหนึ่งดิฉันเวรบาย มีคนไขรับใหมที่ปุวยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดทาย มาดวยอาการเหนื่อยเพลีย กิน
ไมได ซึม หลับตลอด มีญาติเดินมาสงบนตึก 3-4 คน ใหเฝูาไดแค 1 คน คือสามี เราก็รับผูปุวยลงเตียง วัด
สัญญาณชีพปกติ พ่ีพยาบาลก็มาซักประวัติ ดูอาการผูปุวย และเราก็ทํางานที่ไดรับผิดชอบจนลงเวร 

เชาวันตอมา ผูปุวยยังนอน มีอาการเหนื่อยเพลีย กินไมได เราก็ไปเช็ดทําความสะอาดเตียง เปลี่ยนผา
ปูเตียงปกติ ก็ไดซักถามคนไขวา”วันนี้อาการเป็นยังไงบางคะ อาการเหนื่อยเพลียดีขึ้นไหม กินขาวไดไหม ถา
กินไมไดก็คอยๆกินทีละนอย กินบอยจะไดมีแรงนะคะ” คนไขก็หลับตา พยักหนาตอบเรา” 

หลายวันตอมา คนไขอาการดีขึ้นมาก เราก็เขาไปทําความสะอาดเชนเดิมตามปกติ คุยกันถามกัน
ตามปกติ 

 “คนไขบอกเรากลับวา คุณผูชวยพยาบาล สวยแลวนะ อยาไปฉีดดั้งทําใหดั้งโดงนะคะ มันไมดี ดิฉันเมื่อกอน
เคยฉีดกอนจะแตงงาน หลายปีตอมา ดั้งเกิดเป็นตุเมสิว แลวไดไปรักษา จนเจอวาเป็นมะเร็ง ไดไปฉายแสง แลว
สายที่ฉีดเขาไปมันโดนที่ฉายแสง เกิดลามใหผิวหนาดําไปหมด รักษามาหลายปีกวาจะกลับคืนมาเป็นปกติได”  

“ดิฉันก็ตอบกลับไปวาคะอยากทําอยูคะ แตไมกลาทํากลัวความเจ็บ เลยยังตัดสินใจไมได” 

“คนไขก็บอกเรากลับ ไมตองทําหรอกคะ สวยแลว แบบนี้สวยแลว พรอมยิ้มแลวก็หัวเราะ” 

“เราก็ หัวเราะ....คะ  แลวก็ขออนุญาตออกมาจากหองไขดวยหนาตายิ้มแยมอ่ิมเอิบใจ” 

คนไขทุกคนเปรียบเสมียนญาติมิตร ดูแลเทาเทียบกัน คนไขดีขึ้น สุขสบาย เราก็ภูมิใจ ถึงจะไดรับคํา
ชมหรือไมไดรับคําชมกลับมาบาง แตมันคือหนาที่ และเป็นงานบริการที่เราชอบ ถึงจะเหนื่อยบาง ทอบาง แต
เราก็ยังทําทุกวันใหดีที่สุด  

          

                                                                                                                                                                            
น.ส.รัตนาภรณแ   นามวงษแษา                                                                                                                              

ตําแหนงผูชวยพยาบาล                                                                                                                                    
แผนกตึกพิเศษ 
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ปาฏิหาริย์มีจริง  

เวรบายวันหนึ่ง ไดรับแจงจากแพทยแเวร  มีเคสชายไทยอายุ 40 ปี ขับบิ๊กไบรทแ ชนรถอีแตเน  คนไข
อาการสาหัสอยางหนัก ภายในชองทองมีเลือดออกรุนแรง กระดูกตนขาหัก  มีแผลฉีกขาดที่หนาผาก มี
เลือดออกที่จมูก  กระดูกใบหนายับเยิน โหนกแกมหัก จมูกหัก  คนไขจะถูกเคลื่อนยายจากหองฉุกเฉินมายัง
หองผาตัดทันที เนื่องจากผูปุวยตองไดรับการผาตัดรักษาอยางเรงดวน    หลังจากที่ไดรับแจงวามีเคสฉุกเฉิน 
ทีมผาตัดสครับและวิสัญญีรีบเตรียมอุปกรณแเครื่องมือตางๆใหพรอมดวยความรวดเร็ว  เมื่อยายคนไขเขาหอง
ผาตัด  ทีมรีบจัดเตรียมคนไขใหพรอมเพ่ือที่จะไดรับการผาตัดอยางรวดเร็วที่สุด  เมื่อทุกอยางพรอม 
ศัลยแพทยแก็ไมรอชา รีบลงมีดทันที   ทันทีที่จี้ถึงชั้นชองทอง เลือดในชองทองก็ทะลักออกมาอยางทวมทน  
ศัลยแพทยแรีบหาจุดเกิดเหตุที่ทําใหเลือดออก ซึ่งพบวาอวัยวะที่ทําใหเสียเลือดอยางหนักคือ ตับฉีกเป็นริ้วๆ  ผา
ซับเลือดผืนใหญนับสิบ ยี่สิบผืนถูกสงมาใหศัลยแพทยแซับเลือดอยางตอเนื่อง ซึ่งคนไขรายนี้เสียเลือดไปแลว
ประมาณ 3 ลิตร ศัลยแพทยแรีบใชผาซับเลือดอุดจุดเลือดออกไว เพ่ือไมใหคนไขเสียเลือดไปมากกวานี้ ขณะ
ผาตัด ความดันเลือดคนไขเริ่มตกลงเรื่อยๆ ซึ่งแทบจะวัดไมได ในขณะที่ทีมวิสัญญีตางชวยกัน resuscitate 
อยางเต็มที่  เลือดเป็นสิบUnit ถูกนํามาใหคนไขรายนี้  การผาตัดเป็นไปดวยความตึงเครียด  ในที่สุด
ศัลยแพทยแก็หามเลือดได ใชระยะเวลาผาตัดประมาณ 3 ชั่วโมง เสียเลือดไปทั้งหมด 7 ลิตร   หลังผาตัดเสร็จ
อาการคนไขยัง 50/50 คนไขตองถูกสงไปรักษาตอที่ ICU  ญาติผูปุวยนับสิบมารอที่หนาหองผาตัด ขณะที่เวร
เปลเข็นคนไขไปที่ลิฟตแ พอญาติเห็นสภาพคนไขตางสะเทือนใจ ภรรยาและญาติรองไหดังระงมไปทั่วทั้งชั้น 3  
การผาตัดชวยชีวิตแบบฉุกเฉินของผูปุวยใหปลอดภัยครั้งนี้ เกิดจากความพรอมของทีมผาตัด ประกอบไปดวย 
ศัลยแพทยแมือ 1 ผูมีความชํานาญ  ทีมพยาบาล Scrubที่มีประสบการณแ ทั้งการจัดเตรียมเครื่องมือ การสง
เครื่องมือและการชวยแพทยแทําผาตัด   ทีมวิสัญญีที่นําโดยวิสัญญีแพทยแ  ดูแลเฝูาระวังอาการผูปุวยอยาง
ใกลชิด ขณะผาตัด ผูปุวยไดรับ ยา สารน้ํา และเลือดทดแทนอยางเพียงพอ     และปลอดภัยจากการผาตัดใน
ครั้งนี้   แตการรักษาคนไขรายนี้ยังไมจบแตเพียงเทานี้  ยังตองมาผาตัดกระดูกตนขากับกระดูกใบหนาที่หักอีก 
คนไขไดนอน รพ. 1 เดือน นอนICU อยูหลายสัปดาหแผานการผาตัดมาหลายครั้งจากศัลยแพทยแหลายแผนก  
ในที่สุดคนไขรายนี้ก็รอดราวกับมีปาฏิหาริยแ  ไดกลับไปใชชีวิตกับครอบครัวอีกครั้ง บทเรียนที่ไดรับในครั้งนี้ คือ
ความพรอมสรรพ ฉับไวของกระบวนการดูแลรักษาผูปุวย  ตั้งแต หองฉุกเฉิน หองผาตัด  หอง Lab และ ICU 
ผูดูแลผูปุวยตอเนื่อง ทําใหผูปุวยปลอดภัย 

 

นางสาววารุณี พลเมืองจา  

OR 
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ชั่วโมงเยื้อมัจจุราช 
          ชั่วโมงเยื้อมัจจุราช    ไมแผวทั้งโควิดทั้งอุบัติเหตุ เวรบายหองผาตัดวันนี้ หลังจากเสร็จเคสผาตัดหญิง
คลอดที่ติดโควิดเสร็จไมนาน ไดรับแจงจากศัลยแพทยแเวรวา มีเหตุแทงกัน.อาการสาหัส. ผูปุวยกําลังช็อคให
การชวยเหลือเบื้องตนที่หองฉุกเฉิน และตองไดสงมาผาตัดอยางเรงดวน หลังจากไดรับแจง  ทีมงานหองผาตัด
รีบจัดเตรียมอุปกรณแผาตัดและเครื่องมือชวยชีวิตตามบทบาทหนาที่ของตัวเอง ทีม Scrub จัดเตรียมเครื่องมือ
ผาตัด  ทีมวิสัญญี เตรียม ยา สารน้ํา เลือด อุปกรณแชวยชีวิต และกระดานปใ๊มหัวใจ   20 นาทีตอมา ผูปุวยถูก
นํามาถึงหองผาตัด โดยมีพยาบาลจากหองฉุกเฉินนําสง มาถึง พรอมดวยสายระโยงระยางทั้งยาและน้ําเกลือ     
แรกรับผูปุวยเพศชาย อายุ44ปี รูสึกตัว หนาซีด  ซึม  ถาม ตอบชา เริ่มสับสน มีแผลฉีกขาดที่ทอง ขางซาย    
2 แผล ประมาณ 4 เซนติเมตร  แผลมีเลือดซึมติดก฿อส  กระบวนการผาตัดเริ่มขึ้นทันทีหลังจากผูปุวยเขาหอง  
หลังจากสอบถาม ชื่อสกุล อายุ ผูปุวย อุปกรณแ เครื่องมือ เครื่องดมยา ยาชวยชี วิตพรอม ทีมพรอมผาตัด  
(sign in) แพทยแแจงทีม ผูปุวยรายนี้ถูกแทงดวยมีดยาว แผลขนาด3- 4เซนติเมตร เลือดออกขางนอกไมมาก 
แตนาจะมีเลือดออกมากในชองทอง จนเสียเลือดอยางรุนแรง ตองไดรับการผาตัดอยางเรงดวนเพ่ือหยุดเลือด 
(time Out) สิ่งที่ตองระวังคือ  ผูปุวยอาจเสียชีวิตระหวางผาตัดได เมื่อแพทยแผาตัดเขาไป พบวามีเลือดเต็ม
ชองทอง  แพทยแใชผาซับเลือดผาขนาด18*18นิ้ว  ซับหาจุดเลือดออกเรื่อย ๆ ผาซับเลือดชุมไปดวยเลือด 
จนถึง 80 ผืน  สถานการณแผาตัดเป็นไปอยางเครงเครียด เพราะ เลือดที่ออกทุกหยด หมายถึงการมีชีวิตอยู
รอดของผูปุวยระหวางผาตัดเลือดยังมีไหล เรื่อย ๆ ในขณะที่สัญญาณชีพจากเครื่องมอนิเตอรแ แสดงถึงวา 
ผูปุวยอาการแยลงๆ ซึ่งในระหวางนี้ก็มีทีมวิสัญญีแพทยแไดใหเลือด ใหยา ใหสารน้ําอยางเต็มที่ พรอมเตรียม 
ปใ๊มหัวใจ สุดทายแพทยแผาตัดไดพบจุดเลือดออก คือแผลฉีดขาดที่มามและไตขวา   เมื่อพบจุดเลือดออกแพทยแ
ไดทําการตัดมามและไตขวาออก   การผาตัดใชเวลา 1.40 นาที ผูปุวยรอดชีวิต แพทยแแจงในทีมผาตัดมีการตัด
อวัยวะคือมามและไตขางขวา วิสัญญีพยาบาลประเมินการเสียเลือด 4200 cc ใหเลือดไปทั้งหมด 12 Unit  
สัญญาณชีพยังปริ่มๆ   ผูปุวยรอด แตยังตองสงไปสังเกตอาการอยางใกลชิดที่ไอซียูตอไป (Sign out) กวาจะสง
คนไขและเก็บอุปกรณแ เครื่องมือในหองผาตัดเสร็จ  ก็เลยเวลาลงเวร..เหตุการณแวันนี้ถึงแมจะมีเหนื่อยและ
วุนวาย แตทีมงานก็รูสึกดีใจ ภาคภูมิใจที่สามารถชวยชีวิตผูปุวยได   นาทีนี้ผูปุวยรอดจากพญามัจจุราช เพราะ 
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีการทํางานเป็นเครือขาย มีแนวทางการประสานงานกันตั้งแตจุดเกิดเหตุ จนถึงหอง
อุบัติฉุกเฉิน ใหการชวยเหลือและประเมินเบื้องตน จนเคลื่อนยายมาหองผาตัด การันตีไวที่1ชั่วโมง ผูปุวยไดรับ
การผาตัดรักษาแบบฉุกเฉิน จากทีมผาตัดที่มีประสบการณแ ความรู ความสามารถ ทั้งศัลยแพทยแผาตัด ทีม 
Scrub nurse ทีมวิสัญญีแพทยแ วิสัญญีพยาบาล และรวมทั้งมีความพรอมของเครื่องมือและอุปกรณแตางๆ ทํา
ใหการผาตัดเป็นไปตามมาตรฐาน สําเร็จลุลวงดวยดีผูปุวยปลอดภัย ตามวิสัยทัศนแของโรงพยาบาล  “เราจะ
เป็นที่พึ่งของโซนลุ่มน้ าปาว” เพราะเราคิดวาทุกชีวิต คือ ญาติพ่ีนองเรา 
 

นางสาววิไล เหมือนทองจีน 
 OR 
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โอกาสในการสร้างความดี 
   

“โรงพยาบาล” หากไมใชเจาหนาที่ทํางานในโรงพยาบาลแลวคงไมมีใครอยากเดินทางแวะเวียนเขามา 
เริ่มตนจากการหางานทําใกลบานใกลครอบครัวในองคแกรที่มั่นคงทําใหดิฉันตัดสินใจมาสมัครงานที่โรงพยาบาล
แหงหนึ่งในตัวอําเภอเล็กๆใกลบาน 
 จากการที่ดิฉันไดมีโอกาสเขามาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแหงนี้ในตําแหนง “พนักงานชวงเหลือ
คนไข” เดิมอยูบนตึกนอนผูปุวยเด็ก จนปใจจุบันยายมาประจําที่แผนกผูปุวยนอก คลินิกอายุรกรรม   ตลอด
ระยะเวลาเกือบ 7ปีของการทํางาน ทําใหไดรับทั้งความรู ประสบการณแ และไดเรียนรูสิ่งตางๆมากมาย รวมทั้ง
มิตรภาพที่ดี ทั้งในและนอกแผนก และยังมีโอกาสในการสรางความดีอีกดวย 
 แผนกที่อยูปใจจุบันนี้เปิดใหบริการตั้งแต 06.00น. โดยมากในแตละวันก็จะเจอแตผูสูงอายุซะสวนใหญ 
ซึ่งแนนอนวาสวนใหญแลวจะหูตึงมีญาติมาดวยบาง ไมมีบาง แตโดยมากจะไมคอยมี สื่อสารกันรูเรื่องบาง ไมรู
เรื่องบาง  วันไหนเจอคนไขนารักก็ทําใหทํางานอยางมีความสุข แตวันไหนเจอคนไขไม นารักก็ทําใหเกิด
ความรูสึกทอแท เบื่อหนาย หมดกําลังใจในการทํางานบาง แตพอผานเหตุการณแนั้นๆมาแลวมีเวลาใหไดคิด
ทบทวน บางวันตัวเราเองก็ไมไดทําตัวนารักถูกใจตัวเองทุกวัน ก็พอทําใหมีกําลังใจขึ้นมา  ชีวิตคนเราคงไมได
แยไปทุกวัน ทําใหความคิดในการดํารงชีวิตเปลี่ยนไป หากเรามองโลกในแงดีไดพยายามทําความเขาใจ เห็นอก
เห็นใจคนอ่ืน ชีวิตของเราก็จะมีความสุขมากขึ้น การที่ไดทํางานโรงพยาบาลทําใหเราไดมีโอกาสชวยเหลือคน
อ่ืน ทั้งผูปุวยและญาติ และการที่ไดเห็นความทุกยากจากการเจ็บปุวยทําใหเกิดความสงสาร เห็นใจ อยาก
ชวยเหลือคนอื่น นอกจากนี้ประสบการณแในการทํางานยังทําใหดิฉันเป็นคนอดทนและใจเย็นขึ้นอีกดวย 
 
 

โอกาสในการสร้างความดี 
 

นางสาวกุลธิดา พรจําศิลป 
พนักงานชวยเหลือคนไข 

กลุมงานคลินิกอายุรกรรม 
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เรื่องเล่า...ความประทับใจในการท างาน... 
 

 

 ดิฉัน นางสาววารีกัลยา เนตรภักดี เป็นพนักงานชวยเหลือคนไขประจําคลินิกอายุกรรม NCD  เดิมที
ดิฉันทํางานอยูบนตึกนอนผูปุวยอายุรกรรมชาย เรื่องที่ดิฉันประทับใจก็เป็นเรื่องการทํางานที่ไดชวยเหลือดูแล
คนไข ที่มีท้ังคนไขชวยเหลือตัวเองได ชวยเหลือตัวเองไดนอย และชวยเหลือตัวเองไมไดเลย พนักงานชวยเหลือ
คนไขอยางดิฉันก็จะไดทําหนาที่เปรียบเสมือนญาติคนนึงเลยก็วาได ไมวาจะปูอนขาว ปูอนยา เปลี่ยนแพมเพิส
เวลาขับถาย เช็ดตัวเวลามีไข หรือแมกระท่ังการอาบน้ําใหคนไขบนเตียง ซึ่งการดูแลคนไขมันก็เหนื่อยเอาเรื่อง
เหมือนกันคะ เพราะบางทีก็ตองดูแลหลายคน แตพอทําแลวดิฉันก็รูสึกสุขใจ รูสึกเหมือนไดทําบุญกับคน ตัว
คนไขเองก็รูสึกขอบคุณที่ดูแลเขา ถึงคนไขบางคนอาจพูดไมได แตเราที่เป็นคนดูแล เมื่อเห็นคนไขกินอ่ิม เนื้อ
ตัวสะอาดสะอาน คนดูแลอยางเราก็รูสึกดีตามคนไขไปดวย แตเมื่อดิฉันไดยายแผนกมาทํางานที่คลินิกอายุรก
รรม NCD แลว ก็ยังไดชวยเหลือแนะนําคนไขที่มารับบริการ เพราะสวนมากคนไขจะเป็นผูสูงอายุ ความเขาใจ
ในการสื่อสาร การรับบริการอาจจะยังไมคอยเขาใจมากนัก หากดิฉันพอแนะนําและพอคลายขอสงสัยใหคนไข
ได ดิฉันก็ยินดีชวยเสมอคะ  

นี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความประทับใจและความสุขที่ไดชวยเหลือคะ 
 
 

นางสาววารีกัลยา เนตรภักดี 
พนักงานชวยเหลือคนไข 

กลุมงานคลินิกอายุรกรรม 
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เรื่องเล่า ...ตายายเฒ่า... 
 

 

     ดิฉัน นางสาวสุนิสา  แชมเล็ก ปฏิบัติงานที่คลินิก อายุรกรรม (NCD) ตําแหนงพนักงานพยาบาล
วิชาชีพปฏิบัติการ 
   
 ในวันราชการวันหนึ่งกลางสัปดาหแ ที่คลินิกอายุรกรรม ดิฉันลงจากรถเพ่ือมาทํางานที่ฉันรักดวยความ
ตื่นเตน เพราะดิฉันจะตองซักประวัติคนไขเพ่ือใหพรอมตรวจ กอนแพทยแมา ดิฉันซักประวัติคนไขคนสุดทาย
เสร็จเป็นเวลาเกือบ 11 โมงเชา สายตาเหลือบไปทางประตูทางเขาคลินิกเห็นชายแก หลังครอม เดินขา 2 ขาง
ไมเทากัน มาพรอมกับสาวแกขางกายลักษณะทางกายภาพไมตางกันมากนัก ชายแกคนนั้นรีบเดินเขามาขอ
โทษพยาบาลอยางดิฉัน ทันทีท่ีมาถึงดวยความเกรงใจ 
 “ตาขอโทษนะคุณหมอ ตามาชา ตาไมมีรถ ติดรถเขามาลงกลางทาง พ่ึงเดินมาถึง” กลาวดวยทาที
สุภาพ เป็นภาษาอีสานที่ตาเฒาถนัด ดิฉันทําหนาตกใจเล็กนอย พรอมกับถามกลับวา 
 “บานตาอยูไหนคะเนี้ย” ไดคําตอบกลับมาวา 
 “อําเภอประจักษแ” ดิฉันนึกในใจวาตายายคูนี้คงลําบากมากในการเดินทางมาตามนัดที่ รพ. ในทุกๆ
ครัง้ ดิฉันจึงไดแจงแพทยแถึงปใญหานี้ แพทยแจึงพิจารณาสงตัวกลับ รพ.ใกลบาน เพ่ือรักษาตอเนื่อง และจะไดไม
ตองลําบากเดินทางไกลมาตามนัด หลังจากท่ีตาตรวจเสร็จ รับยาเรียบรอยดิฉันถามตาวา 
 “จะกลับยังไง” ตาตอบกลับมาวา “เดินกลับ” ดิฉันรูสึกไมสบายใจที่จะปลอยใหตายายเฒาคูนี้ เดิน
กลับบานดวยพรอมกับสังขารชราภาพในวัย 80 กวาๆ แบบนี้ได ดิฉันจึงประสานใหติดรถ Refer กลับ แตก็ยัง
ไมมีวี่แวววาจะมีรถ Refer ของปลายทางนั้นมา ดิฉันจึงตัดสินใจสงคารถสามลอ ใหตายายคูนี้ เป็นจํานวนเงิน 
350 บาท ซึ่งสําหรับดิฉันเงินจํานวนนี้เป็นเงินที่ไมมากเลย แตสําหรับตายายตรงหนานี้หามาไมงายเลย ดิฉันยื่น
มองตายายเฒาเดินขึ้นรถสามลอ มองตามหลังที่คอยๆหายไปตามระยะทางที่มากขึ้น ดวยรอยยิ้มบนใบหนา
และสายตาที่อ่ิมสุข เรื่องนี้ทําใหดิฉันเรียนรูวา “ความรักที่ดีไมใชการมีเงินมากมาย มีเพียงแตหัวใจที่เต็มเปี่ยม
ไปดวยความรักใหแกกันและกัน ก็มีความสุขมากแลว”  
 ดิฉันขอขอบคุณเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นในวันนั้น ที่ทําใหวันธรรมดาๆของดิฉัน มีความสุข และรอยยิ้ม
มากขึ้นกวาในทุกๆวัน  
 
 
 

นางสาวสุนิสา แชมเล็ก  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการคน  

กลุมงานคลินิกอายุกรรม 
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“Bubble and Seal” 
 

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยไดเริ่มตั้งแตชวงมกราคม 2563  
แตก็ยังไมถือวาระบาดเป็นวงกวาง  เพราะสวนใหญจะพบเป็นผูเดินทางมาจากตางประเทศ   จนกระทั่งชวงธันวาคม 2563 ไดพบ
หญิงไทยที่มีอาชีพคาขายที่ตลาดกลางกุง ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร  ติดเชื้อ  โดยไมมีประวัติเดินทางออกนอก
ประเทศ ทางกรมควบคุมโรคจึงไดหาสาเหตุของการติดเชื้อ  โดยคาดวาเป็นการติดเชื้อจากแรงงานพมาในตลาดกลางกุง  ซึ่งเป็น
พ้ืนที่      ที่มีแรงงานพมาอาศัยอยูอยางหนาแนน  และจากการที่สาธารณสุขลงพ้ืนที่ไปตรวจพบวากวารอยละ 90 ไมมีอาการ  
ซึ่งทําใหแพรระบาดสูผูอ่ืนไดงาย  จึงไดมี “ภารกิจ Bubble and Seal ที่จังหวัดสมุทรสาคร” เกิดขึ้น 

เขตสุขภาพที่ 8 ไดสงทีมรวมปฏิบัติการควบคุมปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จังหวัด
สมุทรสาคร  ขาพเจาในฐานะนักเทคนิคการแพทยแเป็นหนึ่งในอาสาสมัครที่เขารวมทีม โดยหลักๆจะรับผิดชอบเจาะเลือดและ
ตรวจเลือด  เพ่ือหาภูมิคุมกันตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ใหไดตามเปูาหมายที่กําหนด  ซึ่ง ณ ขณะนั้นเปูาหมายเป็นกลุมโรงงาน
แรงงานพมาประมาณ 80,000 ราย สําหรับภารกิจนี้ถือไดวาเป็นการรวบรวมอาสาสมัครนักเทคนิคการแพทยแ           เพ่ือ
ปฏิบัติภารกิจไดมากที่สุดเทาที่เคยมีมา 

การปฏิบัติงานในแตละวันจะแบงทีมเจาะเลือดออกเป็น 3-4 ทีม  เพ่ือใหลงพ้ืนที่เจาะเลือดและตรวจเลือดในแตละ
โรงงานประมาณ 1300 - 2600 ราย  ดวยปริมาณงานที่มากประกอบกับพนักงานในโรงงานมีการทํางานเป็นกะ ซึ่งกะดึกจะ   เลิก
งาน 6.00 น. กะเชาเลิกงาน 17.00 น. ดังนั้นเราจะตองลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานตั้งแตเชา และเลิกดึกทุกวัน  เพ่ือความรวมมือที่ดีของ
พนักงานและไมกระทบกับงานของโรงงาน   ทําใหตองใชเวลาปฏิบัติงาน 8-10 ชั่วโมงตอวัน  การใสชุด PPE  สวม N95  
Faceshield  ถุงมือ  ถุงเทาปูองกันตนเองเป็นเวลานานทําใหมีความเหนื่อยลา ปวดเมื่อย รวมถึงหายใจลําบาก  แตเราทุกคนรูถึง
จุดมุงหมายในการอาสามาปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้  และไดตระหนักดีวา สิ่งที่เราทําอยูคุมคามากแคไหน  เมื่อเทียบกับความไม
สบายตัว ความเหนื่อย ความลําบาก จึงทําใหทุกคนในทีมมีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ พรอมที่จะรวมมือรวมใจกันทํางาน 
และที่สําคัญเราตางเป็นกําลังใจใหกันและกัน  มีมิตรภาพดี เๆกิดขึ้นมากมาย  และขาพเจารูสึกภูมิใจในตัวเองเป็นอยางมากที่ได
เป็นหนึ่งในเทคนิคการแพทยแและเจาหนาที่สาธารณสุขหลายๆ ทานที่อาสามาชวยในภารกิจนี้  

 “ภารกิจ Bubble and Seal ที่จังหวัดสมุทรสาคร” ในครั้งนี้ ตองขอบคุณมิตรภาพที่เกิดขึ้นจากทุกๆคน และความ
รวมมือจากทีมสาธารณสุขไทยจากทั่วประเทศ ในสถานการณแแบบนี้ “เราไมทิ้งกัน” และตองขอบคุณ นางจิรายุ ผาผอง หัวหนา
กลุมงานเทคนิคการแพทยแและพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลกุมภวาปี ที่ ใหโอกาสและสนับสนุนใหไปปฏิบัติ
ภารกิจในครั้งนี้จนสําเร็จ 

 
  นางสาวชลธชิา มูลตรีภักดี 

นักเทคนิคการแพทยแปฏิบัติการ  
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Rapid test 

 ความประทับใจของผม คือการไดเขามาปฏิบัติงานในกลุมงานเทคนิคการแพทยแและพยาธิวิทยาคลินิก
ประจําโรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยไดรับมอบหมายงานจากหัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทยแ 
ใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจ Covid Rapid test Antigen เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน โดยไดทําการตรวจ
จากทั้งสวนกลาง คือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ที่เป็นแกนหลักในการเก็บสิ่งสงตรวจในพ้ืนที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเฉพาะเขตอําเภอเมือง ซึ่งมีการออกหนวยเก็บ Nasophryngeal swab ในหลายพ้ืนที่และใน
หลายหนวยงานในจังหวัด เป็นจํานวนหลายพันราย รวมถึงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตางๆในเขต
อําเภอกุมภวาปีดวยเชนกัน โดยตัวผมมีความประทับใจในงานนี้และเต็มใจที่จะทําเพ่ือสวนรวมและองคแกร ได
ทํางานรวมกับพี่หลายๆคนในหนวยงานของโรงพยาบาลกุมวาปีและโรงพยาบาลอ่ืนๆ เห็นถึงความสามัคคีกลม
เกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะทําเพ่ือสวนรวมและประชาชน แมสิ่งสงตรวจจะมากแคไหน จะเหน็ดเหนื่อย
แคไหน แตก็ทําใหงานเสร็จลุลวงไดทันเวลาในทุกๆวัน  

 

นายภาณุวิชญแ  อนุศรี 

 นักเทคนิคการแพทยแ กลุมงานเทคนิคการแพทยแและพยาธิวิทยาคลินิก 
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เรื่อง.....เปลี่ยนนามสกุล..... 
 

         ในเชาวันหนึ่ง ที่ดิฉันตองไปขึ้นเวรเบาหวานขางลางที่คลินิกอายุรกรรม วันนั้นวันศุกรแเป็นวันที่คนไข
เยอะมาก วันศุกรแที่คลินิกอายุรกรรมก็จะมีคนไข โรคไต และ คนไขโรคหัวใจ เป็นวันที่มีคนไขอายุมากที่สุด ฟใง
ดูแลวนาชื่นใจ หู ตา แขน ขา ก็จะทรุดโทรมตามอายุอานาม คริ คริ  
         เริ่มงาน ณ เวลานั้นดิฉันก็ไดเรียกชื่อคนไขมารับหลอดเลือดทีละคิว จากคิวที่ 1 2 3 4 ไปเรื่อยๆ ถึงคิว
ประมาณ 10 ก็เลยเรียกชื่อคนไข คุณสมใจ เสือโคลง นามสกุลจริง (เสือโรจนแ)ซึ่งคุณตาทานนี้นั่งอยูตรงหนา 
ตอไปก็เรียกคิวถัดไปเรื่อยๆๆจนขามไปประมาณ 5 คิว คุณตาก็เดินมาถามวา หนูยังไมถึงคิวตาเหรอ คนมาที
หลังไดเจาะเลือดไปหลายคนแลว ก็เลยถามวาคุณตาชื่ออะไร ตาเลยตอบวา ชื่อนายสมใจ นามสกุล เสือโรจนแ  
ดิฉันก็เลยมองไปยังหลอดที่คางเรียกแลวไมมารับ เอาตายแลวอุทานในใจ สิเฮ็ดจั่งไดเนอบาดหนิเอ้ินผิ ดแลว ก็
เลยคิดจะแกเขิลคุณตายังไงดี ดิฉันเลยพูดขึ้นวา โอววตาหนูเอ้ินแลว เอ้ิน คุณสมใจ เสือโคลง แตเอ้ินบถืก หนู
วายูวว ตานั่งยุใกลๆ กะบเห็นลุกจั๊กเทื่อ กะเลยไดนามสกุลใหญโตนาเกรงขามกวาเกาเดอเนาะบาดหนิ ดิฉันก็
บอกตาไปหละ แตไมเป็นไรนะคถุตาเจาะตอนนี้ ผลเลือดก็ออกรอบแรกเหมือนเดิม คุณตาเดินมารับหลอด
เลือดก็เลยพูดขึ้นวา บเป็นหยัง เสือโรจนแ กับ เสือโคลง กะมวนคือกัน หมอหนิกะจ฿ะแมนเวามวนเนาะ นึกในใจ
ตาก็บายอเหมือนกันนะเนี่ย สุดทายแลวเราถูกลัวคุณตาจะวาขามคิวแก แตก็ลงเอยดวยดี ขอบคุณนะคุณตา  
 
 

นส จันธิรา แสงอรุณ 
พนักงานผูชวยเหลือคนไข 

กลุมงานเทคนิคการแพทยแและพยาวิทยาคลินิก 
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 “ทุ่มสุดกางเกง” 

 ในวันที่อยูเวรบายตอเวรดึก ทุกครั้งจะมีภาพจินตการในหัวและขอภาวนาในวันนั้น ๆ วา อยากใหเป็น
วันที่เงียบสงบ แล็บไมเยอะ ไมมีปใญหาระหวางทํางานหรือเหตุการณแที่คาดไมถึงเกิดขึ้น จะไดมีเวลาไดพัก
เพ่ือใหมีเรี่ยวแรงอยูใหไดถึงแปดโมงเชา แบบที่ไมเหนื่อยจนเกินไป  

แตแลววันนี้เวรบายก็ไมเป็นไปตามที่หวัง เมื่อมีคนไขมาดวยอุบัติเหตุรถชน เสียเลือดมากตั้งแตกอน
มาถึงโรงพยาบาล ซึ่งแพทยแประเมินแลววานาจะเสียเลือดไปมากกวาสามลิตร ซึ่งคนเรามีเลือดอยูประมาณสี่
ลิตรกวา ๆ ทําใหไดรับการประสานขอเลือดดวนแบบ Group Compatible ในรอบแรกจาก ER แบบ PRC 4 
Unit และ FFP 6 Unit ซึ่งในชวงนั้นโรงพยาบาลมีเลือดในคลังเหลือนอยมาก เนื่องจากสถานการณแระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ทําใหมีผูบริจาคโลหิตนอยลง สภากาชาดไทยจายเลือดใหมานอยลง แตโชคยังดีขึ้นมาหนอย 
คนไขรายนี้หมูเลือดบี ซึ่งมีในคลังมากที่สุดในขณะนั้น จึงทําใหพอมีเลือดใหคนไขเพียงพอในรายนี้ จากนั้น 15 
นาที เลือดก็ถูกจายใหคนไขทั้งหมด และคนไขไดถูกยายไปยังหองผาตัดทันที เมื่อคนไขเขาหองผาตัดแลว ซึ่ง
ขณะนั้นก็ทําการ Complete Cross Matching  เลือดที่จายไปในครั้งแรกอยูนั้น ก็ไดรับการประสานมาอีก
ครั้งวาขอเลือดเพ่ิมดวนที่สุดแบบ Group Compatible เหมือนเดิม PRC 6 Unit และ FFP 6 Unit เสร็จแลว
ก็โทรประสาน และจายเลือด ทําวนอยูแบบนี้จนลวงเลยเวลาไปจนถึงเวรดึก คนไขผาตัดเสร็จและไดยายไป
รักษาตอที่ ICU แตก็ยังไดรับการประสานขอเลือดมาไมขาดสาย อีกทั้งยังตองทําแล็บอ่ืนไปดวย (เนื่องจากเวร
ดึกมีเจาหนาที่ขึ้นเวรเพียงคนเดียว)ตองวิ่งรับแล็บ ทําแล็บ จายเลือด ลุก ๆ นั่ง ๆ วิ่ง ๆ เนื่องจากตองทําแล็บ
ใหเร็วใหทันของผูปุวยรายนี้ และผูปุวยรายอื่น ๆ ที่สงแล็บมาพรอมกันในชวงเวลานั้น ทําอยูอยางนั้นกระทั่งถึง
ตอนเชา โดยคนไขรายนี้ใช PRC และ FFP รวมกันประมาณ 40 Unit กวา ๆ เมื่อจวนจะถึงเวลาแปดโมงเชา 
จึงไดเตรียมตัวกลับไปพักผอนตามปกติ ขณะกําลังหันหลังลางมือ ก็มีพ่ีผูชวยสังเกตและไดทักทวงขึ้นมาวา “ไป
ทําอะไรมา กางเกงขาดกน!” กอนกลับจึงไดเลาใหฟใงถึงความหนักหนวงปนความฮาถึงสาเหตุของกางเกงขาด
ในครั้งนี้ และในตอนเย็นวันเดียวกันนั้น ทาง Facebook ของโรงพยาบาลกุมภวาปีก็ไดทําการโพสตแเรื่องเลา
ของผูปุวยรายนี้ ตั้งแตกอนมาถึงโรงพยาบาลกระทั่งผาตัดเสร็จและไปรักษาตัวตอที่ ICU และไดแจงวาผูปุวยดี
ขึ้นตามลําดับ ทําใหเขาใจถึงที่มาที่ไปของการใชเลือดประมาณ 50 Unit ในครั้งนี้(รวมที่ขอเพ่ิมในเวรเชา) และ
เห็นวาทุกคน ทุกแผนกที่เกี่ยวของก็ทํางานอยางเต็มที่ทุกคน เหน็ดเหนื่อย ทุมเท เพ่ือจะทําการรักษาชีวิตให
ผูปุวยไว ใหได 

 หนึ่งสัปดาหแตอมา คุณหมอ ณรงคแศักดิ์ ซึ่งเป็นหมอผาตัด และเขียนเรื่องเลาในวันนั้น ไดเห็น
โพสตแที่แชรแมาเลาถึงสถานการณแของฝใ่งทางหองปฏิบัติการ จึงไดเขามาชื่นชม และขอบคุณที่ทําเพ่ือคนไข 
รวมถึงแจงอาการวาคนไขปลอดภัยแลว และดีขึ้นมาก ถึงขั้นที่ผูปุวยนั่งกินขาวตมไดแล ว และเนื่องจากปกติ
แลวการทํางานของหองปฏิบัติการ จะไมคอยทราบ หรือรับรูอาการของผูปุวยจากการรักษาเทาไหรนัก เมื่อได
ยินอยางนั้นแลว ตัวเองก็รูสึกดีใจ และใจชื้นขึ้นมา ผลลัพธแที่ทุมเททํางานตามหนาที่ใหเต็มที่ในวันนั้นมันคุมคา
มาก ๆ ที่คนไขอาการดีข้ึนและปลอดภัย และเนื่องจากเรื่องเลาที่เขียนใน Facebook ของทางโรงพยาบาลนั้น
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ไมไดกลาวถึงการทํางานของนักเทคนิคการแพทยแโดยตรง แตคุณหมอก็ยังโพสตแชื่นชมใหนักเทคนิคแพทยแเป็นผู
ปิดทองหลังพระอยางแทจริง 

ปนัดดา ชัยประโคม  

นักเทคนิคการแพทยแปฏิบัติการ  

กลุมงานเทคนิคการแพทยแและพยาธิวิทยาคลินิก 
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ในช่วงเวลาที่วิกฤติ 

การระบาดของเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 (COVID-19) เริ่มตั้งแตชวง เดือนมกราคม 2563 พบผูปุวยรายแรก
เดินทางมาจากตางประเทศ และตอมาพบการแพรระบาดไปทั่วประเทศไทย ทําใหสงผลกระทบไปยังระบบสังคม 
ระบบเศรษฐกิจ และระบบสาธารณสุขที่ตองรับมือกับสถานการณแการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีการ
ระบาดแบบวงกวาง และมีการติดตอแบบครัวเรือน เนื่องจากเป็นโรคติดตอทางระบบทางเดินหายในทําใหมีการ
แพรกระจายไดงาย แตถึงกระนั้นการดูแล และการใหบริการโรคทั่วไปอยางอื่น เชน ผูปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  ผูปุวย
ที่จะตองไดรับการผาตัด ผูปุวยโรงเรื้อรัง ผูปุวยที่มีภาวการณแติดเชื้อเป็นตน ซึ่งผูปุวยเหลานี้ยังจําเป็นตองไดรับการ
รักษาใหทันทวงที  ทําใหทุกโรงพยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุขทํางานหนักมากกวา 2 เทา 

โรงพยาบาลกุมภวาปีเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ (M1) ที่รองรับผูปุวยในโซนลุมน้ําปาว (อ.วังสามหมอ, อ.ศรี
ธาตุ, อ.โนนสะอาด, อ.ประจักษแศิลปาคม และรพ.หวยเก้ิง) มีผูปุวยวิกฤติเขารับการรักษามากมาย ซึ่ง 1 ในการรักษา
ที่ไมใชยา คือการใหเลือดกับผูปุวย แตเนื่องจากสถานการโควิดทําใหการจัดหาเลือดไมเพียงพอตอความตองการของ
ผูปุวย โดยการจัดหาเลือดสวนใหญคือการขอเบิกจากสภากาชาดไทย ซึ่งทางกลุมงานเทคนิคการแพทยแและพยาธิ
วิทยาคลินิก โรงพยาบาลกุมภวาปีไดทําการขอเบิกเลือดจากทางสภากาชาดทุกวันวันละประมาณ 30-50 ถุงในแตละ
หมูเลือด แตสภากาชาดไดจายใหในปริมาณไมถึง 5 ถุงในแตละหมู ทําใหเกิดความไมเพียงพอตอการใช  ทางกลุมงาน
เทคนิคการแพทยแและพยาธิวิทยาคลินิก จึงมีนโยบายในการหาเลือดแบบเชิงรุก โดยการระดมตามญาติคนไข และการ
ประชาสัมพันธแผานเพจเฟสบุ฿คของโรงพยาบาล ใหมีการมาบริจาคเลือด แตในสถานการณแการระบาดชองเชื้อไวรัส 
COVID-19 ทําใหตองมีมาตรการปูองกันผูปฏิบัติงานที่รับผิดชอบหนาที่รับบริจาคโลหิต  โดยทางกลุมงานเทคนิค
การแพทยแและพยาธิวิทยาคลินิก จะทําการตรวจคัดกรองผูบริจาคโลหิต ดวย ATK กอนเขาหองบริจาคโลหิตทุกคน 
เพื่อใหเจาหนาที่และผูบริจาคปลอดภัยจกเชื้อไวรัส COVID-19 จากปี พ.ศ. 2563 ถึงวันนี้ ปี พ.ศ.2565 เป็น
ระยะเวลา 2 ปี ที่เราสามารถจัดหาเลือดที่มีความเพียงพอตอการรับบริการของผูปุวย โดยวัดจากอุบัติการณแ ที่ไมมี
การสงตอผูปุวยเนื่องจากขาดเลือด และการเสียชีวิตของผูปุวยเนื่องจากไมไดรับเลือด ในภาวะสถานการณแที่กลาวมา
ขางตน ทางผูเขียนอยากจะขอขอบคุณ นางอุดมพร  พิมพแศิริกุล เจาพนักงานวิทยาศาสตรแชํานาญงาน ที่เป็น
ผูรับผิดชอบในงานรับบริจาคโลหิตที่เสียสละเวลานอกเวลาราชการในการรับบริจาค บางครั้งตอนเที่ยงก็ยังไมไดพัก
ทานขาว  หลังเลิกงาน 16.00น.ก็ยังไมกลับบาน เพราะตองรับบริจาคโลหิตจากผูมาบริจาคและญาติผูปุวยที่ตั้งใจมา
บริจาคทดแทน เพื่อใหผูปุวยที่มารับการรักษาไดรับเลือดอยางเพียงพอ 57ถึงแมวา นางอุดมพร  พิมพแศิริกุล เจา
พนักงานวิทยาศาสตรแชํานาญงาน มีอายุเยอะแลวโดยจะเกษียณอายุราชการในปี 2566 ในชวงเวลาวิกฤติในการขาด
แคลนโลหิตแบบนี้ พี่อุดมพร ยังสามารถดึงศักยภาพ และประสบการณแในการปฏิบัติงานออกมาอยางเต็มที่ ทั้งการคัด
กรองผูบริจาค และการเจาะเก็บเลือดที่มีคุณภาพ นํามาใหผูปุวยที่รอคอยเลือด เพราะพี่อุดมพร สอนนองๆเสมอวา
จะตองคิดวาผูปุวยที่รอรับเลือดเป็นญาติของเรา แลวเราจะอยากทํางานเพื่อผูปุวยใหเต็มที่และปลอดภัย   

ทั้งนี้ทางกลุมงานเทคนิคการแพทยแและพยาธิวิทยาคลินิกตองขอขอบคุณ บุคลากรในโรงพยาบาลกุมภวาปี
ทุกทาน เชน แพทยแ, ทันตแพทยแ, เภสัชการ,นักเทคนิคการแพทยแ, พยาบาล, พนักงานทุกสวนในโรงพยาบาล ที่ทํางาน
กันอยางหนักในชวงเวลาวิกฤติเชนนี้ แตยังเสียสละเวลามาบริจาคโลหิตใหกับผูปุวยอยางตอเนื่องทุกๆสามเดือน เพียง
แคไดรับการแจงวาเลือดไมเพียงพอตอผูปุวย โดยทุกทานที่มาไดมีวิสัยทัศในการบริการคือ “เราจะเป็นที่พึ่งในโซนลุม
น้ําปาว”  

 
นส.สุวิมล สอนสุภาพ 

นักเทคนิคการแพทยแปฏบิัติการ  
กลุมงานเทคนิคการแพทยแและพยาธิวิทยาคลนิิก 

 



ห น า  | 139 
 

งานพัฒนาคุณภาพและบริการ                                                เรื่องเลา...โรงพยาบาลกุมภวาปี  2565            
 

เรื่องสิ่งเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ 

เย็นวันหนึ่ง หลังเลิกงานเล็กนอย มีเสียงโทรศัพทแดังขึ้น เมื่อยกดูปลายสายเป็นเบอรแหองแล็บ จึงรีบ
รับสาย เพราะปกติถาเป็นนอกเวลางาน ตองเป็นอะไรที่เรงดวนเทานั้นนองที่ขึ้นเวรจึงจะโทร เมื่อรับสายนอง
บอกวามีญาติคนไขมาขอ block slide ชิ้นเนื้อ เพื่อนําไปรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพ จะเดินทางพรุงนี้  นึก
ในใจขึ้นมาทันที จะไปพรุงนี้แลวทําไมพ่ึงมาขอ เพราะตองประสานขอไปยังบริษัทที่สงตรวจ และเคสนี้เป็นเคส
ที่ผิดปกติเป็นมะเร็ง ตองยอมพิเศษ immunohistochemistry ทางบริษัทยอมเองไมไดตองสงตอที่ม.ขอนแกน 
ขั้นตอนกจ็ะยุงยากมากยิ่งขึ้น เพราะบริษัทตองทําหนังสือเป็นลายลักษณแอักษร ทางม.ขอนแกนจึงจะให block 
slide ได เมื่อไดมาแลวทางบริษัทจึงจะสงดวนให ซึ่งที่ผานมาใชเวลา 3-5 วันจึงจะไดรับ block slide  นอง
ปลายสายบอกวาตองใหหนูทํายังไงตอคะพ่ี จึงบอกนองไปวา จะลองโทรประสานกับทางบริษัทให ใหแจงกับ
ญาติใหหนอยวาไมแนใจวาจะไดทันพรุงนี้หรือไม เพราะติดขั้นตอนขางตน และไดขอเบอรแโทรศัพทแญาติไวเพ่ือ
ประสานกลับ บริษัทก็ดีมากดําเนินการใหทันที แตติดที่สงถึงรพ.ไมทันตามกําหนดแนนอน จึงสอบถามไปยัง
ญาติคนไขวาสะดวกจะไปรับ block slide ที่ขอนแกนเองหรือไม ซึ่งญาติแจงวาสะดวก จึงไดใหที่อยูบริษัท
และเบอรแโทรไวติดตอเผื่อเกิดปใญหา หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาหแ ญาติคนไขไดโทรมาขอบคุณที่ชวยเป็น
ธุระให เพราะถาไมไดไปในวัน เวลา ดังกลาว แมเคาตองรอเวลาเป็นเดือนถึงจะได รอบการรักษา ไมคิดวาสิ่ง
เล็กๆที่เราคิดวาไมสําคัญ แตมันกลับมีความหมายมากมายสําหรับอีกคน ถาในวันนั้นเราปลอยผาน ทําตาม
ขั้นตอนคือใหคนไข มาติดตอทําบัตร แจงความประสงคแ ในวัน เวลา ราชการ จะเกิดอะไรขึ้น และถาเป็นญาติ
เราเองละที่ไดรับการรักษาที่ลาชา ไมทันทวงที เราจะรูสึกอยางไร  คําขอบคุณสั้นๆแคคําเดียว ทําไมทําใหเรา
รูสึกดีไดขนาดนี้ ทําใหมีแรงบันดาลใจ มีกําลังใจ มีไฟในการทํางาน ถาเราใหบริการคนไขใหเหมือนกับญาติได
จะทําใหเราทํางานอยางมีความสุข และราบรื่น ไมเครียด ไมหงุดหงิด สุขภาพจิตดี ตอไปนี้จึงตั้งใจไวแนวแนวา
จะทําหไดในทุกๆวัน ทํางานอยางมีความสุขในทุกๆวัน 

         นางปวิตรา  ศรีแดดัน 
จพ.วิทยาศาสตรแการแพทยแชํานาญงาน 
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คนไข้ชื่ออะไรคะ 
 

“ คนไขชื่ออะไรคะ? ” เป็นประโยคที่ฉันพูดบอยที่สุดเวลาเจาะเลือดผูปุวยที่มารับบริการที่คลินิก
เบาหวานของโรงพยาบาล ผูปุวยสวนใหญเป็นผูสูงอายุซึ่งคอนขางจะลุก นั่ง หรือเดินลําบาก บางรายจะตองมี
ญาติคอยติดตามเพ่ือดูแลผูปุวยอยางใกลชิด ฉันทํางานที่โรงพยาบาลกุมภวาปีมาเป็นเวลาเกือบ 3 ปี เจอผูปุวย
ทั้งรายเกาและรายใหม ผูปุวยแตละคนก็แตกตางกันไป บางคนชางพูดชางถาม บางคนใจดี บางคนขี้กลัว 
บางครั้งความแตกตางเหลานี้ก็ถือวาเป็นการทาทายความสามารถของฉันในแตละวันเหมือนกันวาจะรับมือกับ
ผูปุวยแตละคนอยางไร รวมไปถึงการเจาะเลือดผูปุวยเกือบรอยรายภายในระยะเวลาที่กําหนด 

“ กริ๊งงงงงงงง!!!!!! ” เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นตอนเชามืด วันนี้ฉันมีเวรเจาะเลือดผูปุวยเบาหวาน แมจะ
งวงแคไหนก็ตองตื่นพรอมมาทําหนาที่ วันนี้อากาศชวงเชาไมรอนและไมหนาว กําลังเย็นสบาย ฉันไดแตภาวนา
กับตัวเองวาวันนี้ขออยาใหเจอผูปุวยที่เจาะเลือดยากก็พอ ซึ่งวันนี้โชคก็เขาขาง ฉันเจอแตผูปุวยที่เจาะเลือดงาย
ทําใหเจาะเลือดไดเร็วและพอจะมีเวลาที่ไดคุยสอบถามสารทุกขแสุขดิบของคนไขบาง ปกติฉันชอบพูดคุยกับ
ผูปุวยระหวางการเจาะเลือดอยูแลว มีเหตุการณแครั้งนึงที่ฉันจําไดไมลืม วันนั้นฉันเจอผูปุวยเจาะเลือดยาก และ
ตองใชเลือดในการตรวจทางหองปฏิบัติการเป็นจํานวนมาก ตองใชไซริงคแขนาด 10 มิลลิลิตรในการเจาะจึงจะ
พอตรวจ และตองทําการเจาะบริเวณหลังมือ ฉันก็พูดคุยกับผูปุวยไปพลางเจาะเลือดไป ซึ่งผูปุวยก็พูดกับฉัน
ปกติโดยไมแสดงอาการเจ็บปวดจากการเจาะเลือดที่หลังมือเลย ซึ่งโดยปกตินั้นการเจาะเลือดที่หลังมือจะเจ็บ
กวาเจาะเลือดบริเวณแขนพับปกติ หรือจะเป็นเหตุการณแที่ผูปุวยมีอาการกลัวเข็มและฉันก็พูดคุยติดตลกกับ
ผูปุวยพรอมกับเจาะเลือดไปดวยเพ่ือผูปุวยจะไดลดความวิตกกังวลลงขณะที่เจาะเลือด ซึ่ งมันก็ไดผล ผูปุวย
แสดงความกังวลลดลงและยังพูดคุยโตตอบกับฉันอยางสนุกสนาน ทําใหฉันตระหนักไดวาการพูดคุย หรือ
สื่อสารกับผูปุวยก็ถือวามีสวนสําคัญเหมือนกัน เพราะนอกจากจะคุยเพ่ือความสนุกแลวการพูดคุยกับผูปุวยยัง
ทําใหผูปุวยผอนคลายและไววางใจเราในการเจาะเลือดอีกดวย 

ผูปุวย ชื่อก็บอกอยูแลววาเป็นผูที่มารับบริการทางสุขภาพที่เกิดจากโรคหรืออาการบาดเจ็บซึ่งตองมา
โรงพยาบาลเพ่ือทําการรักษา เราซึ่งเป็นผูใหบริการก็จําเป็นจะตองมีใจในการบริการผูปุวยใหหายจากอาการ
นั้นๆ เพ่ือใหผูปุวยกลับมาเป็นปกติทั้งทางรางกายและจิตใจ การรักษาอยางรวดเร็วก็เป็นเรื่องที่ดีแตถาหากเรา
ใสใจในฐานะผูใหบริการก็คงจะดีไมนอย ดังนั้นฉันอยากสื่อสารกับผูปุวยไดมากกวาการพูดแคไมกี่ประโยค 
“คนไขชื่ออะไรคะ” “นั่งลงแลวเอาแขนวางบนหมอนนะคะ” “เสร็จแลวรอขางนอกเลยคะ” เราลองเปลี่ยนมา
เป็น “วันนี้เป็นยังไงบางคะ” “วันนี้คุณตา/คุณยายดูแข็งแรงจังเลยนะคะ” ฉันคิดวาผูปุวยนาจะมีความสุขใน
การมารับบริการและอยากมาใชบริการที่โรงพยาบาลในครั้งถัดไป  
 
 

น.ส.สุกานดา ธามาตยแ   
นักเทคนิคการแพทยแปฏิบัติการ 

กลุมงานเทคนิคการแพทยแและพยาธิวิทยาคลินิก 
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“ Safety Kid ” 
 

ที่มา: เกิดจากการที่ใหการระงับความรูสึกในเด็กแลวเกิดภาวะ Aspirate  
สรุปเรื่องเล่า: เกิดจากการใหการระงับความรูสึกในเด็กซึ่งมีความยุงยากและตองเตรียมอุปกรณแเยอะ

กวาผูใหญแลวเกิดภาวะฉุกเฉิน และหากมีเคสเด็กโดยปกติตัวผูดมยาเองก็เครียดอยูแลวเนื่องจากขาพเจาตัวผู
ดมยาเองก็มีประสบการณแนอย ยิ่งเวลาใหการระงับความรูสึกในเด็กตองเขียนโน฿ตแปะไวขางรถดมยาเพราะ
เด็กตองมีการเตรียมยาที่มีรายละเอียด dose ยามากกวาผูใหญและอุปกรณแสาหรับเด็กจะมากกวาผูใหญ
ขาพเจาเองก็คิดวาเราเตรียมครบแลว ในเคสนี้เด็กเกิดการสาลักนายอยถึงกับเหงื่อโงออกไหลลงลองตูดเลย
ทีเดียวสาหรับผูดม ณ ตอนนั้นก็อารมณแเหมือนหัวใจหักไปอยูตาตุมแลวก็มีเหตุการณแ ทาใหเกิดการไดวิ่งหา
อุปกรณแเด็กในภาวะฉุกเฉินเกิดความลาชาในการทางาน จึงทาเกิดการพัฒนาระบบงาน CQI และนวัตกรรมใน
การพัฒนาระบบการเตรียมรถใหการระงับความรูสึกในเด็ก โดยตั้งชื่อวา “ Safety Kid ” โดยในรถระงับ
ความรูสึกในเด็กจะประกอบดวย อุปกรณแที่ใชในการระงับความรูสึกในเด็ก โดยมี เซตดมยาเด็ก หนากากดม
ยาสลบเด็ก NBPเด็ก ETTเดก็ทุกเบอรแ SPO2เด็ก Bacteria filter Oral airway Suctionเด็กทุกเบอรแ เป็นตน  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น: เกิดการทบทวนถึงเหตุการณแที่เกิดขึ้น ทบทวนแนวทางการดมยาเด็ก  
การปูองกันการเกิดภาวะ Aspirate ทบทวนการเตรียมอุปกรณแการใหการระงับความรูสึกในเด็กจนเกิดการจัด
รถที่ใชสาหรับการระงับความรูสึกในเด็ก โดยตั้งชื่อวา “ Safety Kid ” โดยหลังมีการพัฒนาระบบดีขึ้น
อุบัติการณแการ Aspirate ไมเกิดขึ้นและการที่ตองวิ่งหาอุปกรณแเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินไมมีอีก อุปกรณแทุกอยาง
พรอมใชรถ “ Safety Kid ”  

บทเรียนที่ไดรับ: ประสบการณแในการระงับความรูสึกในเด็ก  
1.ตองมีสติใหมากเมื่อเกิดเหตุการณแฉุกเฉิน  
2.การเตรียมอุปกรณแใหพรอม  
3. เกิดการพัฒนาระบบงาน  
4. เห็นการชวยเหลือในหนวยงานและใหความรูจากอาจารยแวิสัญญีแพทยแและพ่ีๆวิสัญญีพยาบาล 

 

เรื่องเลาโดย...ทีมวิสัญญี 

 

 

 

 

 

 

 



ห น า  | 142 
 

งานพัฒนาคุณภาพและบริการ                                                เรื่องเลา...โรงพยาบาลกุมภวาปี  2565            
 

การบริการอาหารในวันนี้ผู้ป่วยทะลุ 250 ++ คน/วัน 

งานบริการอาหารนับเป็นงานที่สามาชิกในกลุมงานโภชนศาสตรแตองทําอยูแลวในทุกๆวัน ซึ่งทางกลุม
งานของเราประกอบดวยนักโภชนาการ 2 คน โภชนากร 1 คน และพนักงานปรุงประกอบอาหารจํานวน 8 คน 
รวม 11 คน กับโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง ในสถานการณแปกติทางเราไดบริการอาหารใหคนไขเฉลี่ยอยูที่ 
120-150 คน/วัน บริการอาหารทั้งหมด 3 มื้อ แตเมื่อเกิดเหตุการณแการแพรระบาดของโคโรนาไวรัส 19  แต
ผมขอเรียกงายๆ วาโควิด-19  แลวกันนะครับ  ไดมีการแพรระบาดเป็นอยางมากแลวทางโรงพยาบาลกุมภวาปี
นับเป็นโรงพยาบาลที่มีความพรอมและไมสามารถปฏิเสธคนไขได ดังนั้นคนไขที่มารับการรักษาหรือกักตัวใน
โรงพยาบาลจึงมีจํานวนมากทะลุ 200 กวาคน และทางเราไดมีการ Support อาหารใหเจาหนาที่ที่ดูแลคนไข
ในหอผูปุวย Cohort word และ ICU Cohort word ดวย จํานวน 30 คน/วัน รวมๆแลวก็ทะลุ 250 คน/วัน 
ที่เราตองบริการอาหารให ทั้งหมด 3 มื้อ จากตรงนี้จะเห็นวาคนไขเพ่ิมขึ้นเป็น 2 เทา แตพนักงานเรามีจํานวน
เทาเดิม การเตรียมวัตถุดิบเนื้อสัตวแ ผัก ขาวสาร อาหารแหง ก็เพ่ิมขึ้นเป็น 2 เทา พูดไดเลยวาหั่นเนื้อหั่นผัก 
ลางผักจนมือเปื่อย ปวดขอมือ เลยก็วาได ซึ่งแนนอนตองเกิดปใญหานอยใหญเกิดขึ้นอยูแลว ทําใหในชวงแรก
ตองมีการปรับตัวและวางแผนเพ่ือใหมีการบริการอาหารแกคนไขไดทันเวลารวมถึงยังคงตองรักษามาตรฐาน
การบริการคุณภาพไว แตสุดทายแลวตลอดระยะเวลาที่ผานมา กับยอดการบริการอาหารที่เพ่ิมขึ้น 2 เทา 
สมาชิกทุกคนใหความรวมมือความสามัคคี และชวยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนพ่ีเหมือนนองเหมือนคนใน
ครอบครัวบานโภชนศาสตรแเป็นประสบการณแการทํางานที่พิสูจนแใหเห็นแลววาเราทุกคนสามารถ ผานวิกฤติโค
วิด-19 นี้มาไดดวยดีและมีความเขาใจเห็นอกเห็นใจกันมากข้ึน  

 

นายกันตพงศแ อุบลครุฑ 

กลุมงานโภชนศาสตรแ 
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ความประทับใจในการบริการอาหารแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลกุมภวาปี 

ในชวงสถานการณแ ของการเกิดโรคระบาดโควิด 19 ทําใหมีมาตรการในการเขาเยี่ยมผูปุวยและการ
บริการอาหารใหกับผูปุวยเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเป็นไปตามมาตรการของโรงพยาบาลญาติจึงไมไดมาเฝูาดูแลผูปุวย  
ทําใหผูปุวยขาดการดูแลอยางใกลชิดและเกิดความรูสึกเบื่อหนายของญาติและคนไข เมื่อพนักงานสงอาหารนํา
อาหารมาสงตามเวลาจึงทําใหเห็นความลําบากของคนไข และเจาหนาที่ประจํา word ดูแลคนไขไมไดทันเวลา  
ทําใหพนักงานบริการอาหารไดไปใหการชวยเหลือคนไขชวยปูอนอาหาร ทําใหคนไขเกิดความประทับใจเมื่อ
ญาติมาเยี่ยมจึงไดเลาใหญาติฟใง ญาติเลยนําของมาฝากเจาหนาที่บริการอาหาร ทําใหเกิดความสัมพันธแอันดี
ระหวางคนไข ญาติและเจาที่ ทําใหการทํางานเป็นไดดวยดี มีรอยยิ้มและความประทับใจในงานทํางาน หลาย
ครั้งที่อาหารผูปุวยประจําCohort word มีคนไขเพ่ิมมากข้ึนในชวงเชาคนไขไดทานเมนูขาวตมหมู มีคนไขที่อยู
รักษาในตึกไดเห็นปริมาณขาวตมกลัววาคนไขทานอื่นจะทานไมอ่ิมและควรเพ่ิมปริมาณโปรตีนเสริมใหคนไขอีก
จึงไดรวมสมทบทุนบริจาคเงินสนับสนุนทางโรงพยาบาลใหเพ่ิมเมนูอาหารใหคนไขที่รักษาตัวที่Cohort word 
ไดรับอาหารเพ่ิมทุกทานทําใหเกิดความประทับใจและรูสึกซาบซึ้งวายังมีความเห็นใจกันในสังคมที่เกิดสภาวะ
วิกฤติเชนนี้ ยิ่งทําใหเกิดแรงกระตุนในการทํางานมากยิ่งขึ้นและพรอมจะพัฒนาในงานดานบริการอาหารให
ผูปุวยเพิ่มมากขึ้น 

นางปิยะนุช นวนจันทรแ 

กลุมงานโภชนศาสตรแ 
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ความประทับใจในการบริการอาหารแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลกุมภวาปี 

ทุกครั้งที่ทํางานในโรงพยาบาลนั่นเป็นความรูสึกดี เพราะการทํางานบริการนั่นคือสิ่งที่เราชื่นชอบ และ
ทําใหเรามีรอยยิ้มทุกครั้งที่ใหการบริการ บางครั้งการหยิบยื่นน้ําใจใหคนไข บางครั้งสรางรอยยิ้มของคนไข ทํา
ใหเรามีความสุขโดยไมหวังผลตอบแทน  บางครั้งการไดชวยเหลือเพ่ือนมนุษยแดวยกันซึ่งไมเกินความสามารถ
เราก็อยากทํา เพราะเป็นสิ่งที่ทําใหเราเกิดความสุขทางใจ และมีกําลังใจในการทํางาน 

 

นางสุภาพร สวัสดี 
กลุมงานโภชนศาสตรแ 
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ความประทับใจในการทํางานกับคนไขที่เราดูแล ความพอใจของเราคือไดยินคนไขหรือแมกระทั่งญาติ
ชมเรา และขอกินขาวกับเราแลวชมวาอรอย เราก็มีความสุขมากๆ อยูแลว ชมเราวาพูดเพราะพาคนไขได
หัวเราะ ญาติก็ชมวาเราเป็นแมครัวที่สนุกสานอันนี้ก็เป็นเรื่องประทับใจแลว ความประทับใจของแมครัวคือเห็น
คนไขกินขาวได หัวเราะไดก็เป็นสุขใจแลว เป็นแรงกระตุนในการทํางานและทําใหมีความสุขในการพัฒนาใน
การตอไป 

นางวราภรณแ ศรีเสนา 
กลุมงานโภชนศาสตรแ 
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สูตรอาหารที่ประทับใจ 

ในสิ่งที่ประทับใจของฉันคือ การที่ฉันยายเขามาทํางานที่แผนกโรงครัวทําใหฉันมีความรูหลายอยางไม
วาจะการทําอาหารทางสายแบบปใ่น หรืออาหารที่สําเร็จมาแลวทําใหฉันนําไปปฏิบัติตนจนมีนิสัยที่ชินและคุย
เคยและภูมิใจที่ตนเองไดทําใหคนมีชีวิตที่ดีขึ้นมา สิ่งที่ประทับใจที่สุดในแลกสูตรอาหารเชน การปใ่นแบบหา
วัตถุดิบปใ่นเองเป็นสูตรไต หรือสูตรเบาหวาน หรือสูตรธรรมดาเราก็สามารถทําและสอนใหญาติเรียนรูกับเราได 

 

นางจันทรแสุดา สายสมบัติ 
กลุมงานโภชนศาสตรแ 
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ความประทับใจในการท างาน 

ประทับใจทุกอยางที่ทําใหรูสึกดีในโรงพยาบาล สถานที่ทํางานอบอุน สภาพแวดลอมดี เพ่ือนรวมงาน
ดี หัวหนางานดี การบริหารจัดการของผูบริหารในการจัดสรรงบที่ควรได ไดรับอยางทั่วถึง มีผูมาทําบุญโรงทาน
อยูเป็นประจํา เชนกาแฟอาหารตางๆ ซึ่งทําใหพนักงานไดรับประทานและมีแรงกําลังใจในการทํางาน มีการ
เขาอบรมทํากิจกรรม สนุกสนาน ทําใหรูสึกผอนคลายและไดทําความรูจักกับหนวยงานอ่ืนๆ ประทับใจคนไข
ชื่นชมวาบริการดี อาหารอรอยและญาติไดนําของมาฝากเล็กๆนอยๆเป็นน้ําใจทําใหมีแรงผลักดันในการทํางาน 
มีความภูมิใจในงานและมีความสุขกับการทํางานในองกร 

 

นางสาวประภาดา ศรีสุโคตร 
กลุมงานโภชนศาสตรแ 
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Single Dadกับลูกพัฒนาการช้า 

         เชาวันนึงขณะขาพเจานั่งปฏิบัติงานอยูไดมีพยาบาลประจําคลินิกเด็ก เดินมาพรอมเอกสารในมือ 
เกี่ยวกับผูปุวยเด็กรายหนึ่งเพศชาย อายุประมาณ 3 ขวบกวาๆ นองมีปใญหา คือ สื่อสารเป็นคําพูดไมชัด พูดได
เป็นคํา คํา  เป็นภาษาที่คนอ่ืนฟใงแลวไมเขาใจ(เหมือนภาษามนุษยแตางดาว) ชอบดูโทรศัพทแ และที่สําคัญ คือ 
ไมอยูนิ่ง พยาบาลคลินิกเด็กแจงขาพเจาวา กุมารแพทยแสงตรวจการไดยินพรอมชี้มือไปทางเด็กคนที่กําลังวิ่งไป 
มา ไมอยูนิ่ง ขาพเจามองแลว คิดในใจนาจะตรวจยากแหะ แตก็ตองลองดู  เลยลองเรียกนองมา นองมาพรอม
พอ  มองไปไมมีแมมาดวย เลยตองถามขอมูลเพ่ิมเติม พอกับแมของนองแยกทางกัน พอเลยตองเลี้ยงนองคน
เดียว ขาพเจาเลยพูดคุยเกี่ยวกับการตรวจการไดยิน จะตรวจไดงายเมื่อเด็กหลับ หรือถาไมหลับก็คือนิ่ง พอ
บอกเดี๋ยวตอนตรวจขอใหลูกดูโทรศัพทแ เพ่ือใหนิ่ง ขาพเจาบอกได งั้นเราไปลองตรวจกันในหองตรวจการไดยิน 
         บรรยากาศในหองตรวจการไดยิน นองนั่งดูโทรศัพทแแตเมื่อเอาเครื่องตรวจใสหู นองจะปใดออก นองจะ
ลุกและวิ่งไปมา ขาพเจาใหโอกาส นองไดคุนเคยกับหองตรวจการไดยินและใหพอไดเจรจากับลูก จึงลุกออกมา
ซักประวัติผูปุวยรายอ่ืนๆรอ เวลาผานไป 15 นาที ขาพเจาเดินไปสองดู เจาตัวนอยและพอกําลังพยายามทั้งคู 
พอพยายามใหลูกนิ่ง หลับไดยิ่งดี ลูกพยายามที่จะไมนิ่ง ไมนอน ไมงวง และเดินวนไปมา     นมที่เตรียมมา
หมดแลว ขนมหมดแลว พอไดโทรตามคนที่ขับรถพามาไปซื้อนม ซื้อขนมให เสบียงมาแลว นองกินแตนองไม
นิ่ง ขาพเจาเขาไปคุยและขอลองเอาเครื่องตรวจใสหู คําตอบเดิม คือ ปใดออกมองโทรศัพทแ  เวลาผานไปอีก
เรื่อยๆ พอยังมีความพยายามจะกลอมลูกนอน ขาพเขาถามวาปกตินอนเปลมั้ย พอบอกนอน ขาพเจาจึงเดินไป
ขอยืมเปลที่คลินิกเด็ก เผอิญวันนั้น มีคนนอนเปลไปกอนแลว ดูทาแลวนองไมงวง ไมนอน ไมนิ่งเชนเดิมวันนี้
นาจะตรวจไมได  เราจึงปรึกษาแพทยแ แพทยแใหนัดมาอีก1อาทิตยแ ขาพเจาจึงแนะนําพอวา วันที่มาอยาพ่ึงหลับ
นะ ใหมาหลับที่ รพ. ปลุกตื่นเชากวาปกติ  และเตรียมเสบียงมาพอสมควร 
จะไดดูดนมและหลับ พอพยักหนาเขาใจแลวเจอกันวันนัดนะคะ ขาพเจาอําลาเด็กนอยพรอมโบกมือบ฿าย 
บาย 
 เมื่อถึงวันนัด พอดูเตรียมพรอมตามที่บอก อูก็พรอมใหนองนอน เราจึงให2พอลูกเขาหองตรวจการได
ยินเลย แตนองดูเหมือนจําหองนี้ได รองไห ไมนิ่ง ไมนอน ขาพเจามองหนาพอเด็ก มีความมุงมั่น ความตั้งใจสูง
มาก งั้นใหกลอมนอนนะคะ หลับเมื่อไหรใหแจงพยาบาลนะคะ เวลาผานไปเรื่อยๆ ขาพเจาไปแอบดูที่ประตู 
นองยังไมหลับกําลงดูดนมจากขวด  พอไกวเปลพรอมกลอมนอน  พอยังคงใจเย็นและมีความพยายามเหมือน
ครั้งที่ผานมา  จนถึงเวลาที่นองเริ่มงวงจริงๆ นอนในเปล ดูดนม พอกลอมหลับ ขาพเจาเขาไปตรวจการได 
ตรวจไมยากเลย ผลตรวจ คือ หูทั้ง2ขาง ตรวจผาน  ใบหนาของพอเด็กผูชายที่มีความอดทนสูง ไดยิ้มผาน
mask  บอกถึงความโลงใจ ดีใจ นองยังหลับอยู อุมไปพบแพทยแ ENT ตรวจหูและแจงผลการตรวจอีกครั้ง  
และใหกลับบานได  ขาพเจาแจงคลินิกเด็ก นัดมาตรวจเรื่องพัฒนาการเด็กอีกครั้ง  ตอนนี้นองก็ยังไมตื่น แบต
หมดจริงๆ ภาพพออุมลูกที่กวาจะทําใหหลับก็ยากพอหลับแลวก็หลับยาว อําลาดวยรอยยิ้มกลาวขอบคุณ 
ขาพเจาไดแตใหกําลังใจ สูสู นะคะคุณพอ คุณพอยิ้มพรอมเดินหันหลังอุมลูกกลับบาน  
  
 

เรื่องเลา......คลินิก หูคอจมูก 
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คุณตา ขนุน 

คุณยาย สูงวัยทานนึง เดินมาที่คลินิก หูคอจมูก ที่รพ.กุมภวาปี  คุณยายไดเดินมาถาม ดิฉันวา คุณ
หมอ พอดีวาตาจันทรแ โอนนอก แก พรอมที่จะปิดทอ ที่เจาะคอแลว ยายพาตามานอนรพ.ปิดทอเลยไดไหม 

หนูเลย ลอกคุณยายวา คุณยาย อยาพ่ึง เตรียมของมานอนรพ. นะคะ คุณยาย ตองพาคุณตา มาหาคุณหมอ
กอน เพราะ คุณยาย ตองให คุณหมอตรวจคุณตา กอน แลววันที่มา รพ. คุณหมอจะเป็นคนนัด คุณตา วาจะ
ไดนอนรพ.วันไหน แลวจะไดผาตัดปิดทอวันไหน  

หลังจากนั้น 2วัน คุณยาย พาคุณตา จันทรแ โอนนอก มา รพ. พรอมกับ ขนุนที่แกะ เรียงเม็ดใสถุง มา
ให ที่รพ. คุณยาย เป็นผูหญิงสูงวัย ที่สวย ใจดี เพราะคุณยาย เป็นชางเสริมสวย คุณยาย พาคุณตา เข็นรถนั่ง
มา ดิฉันเห็น มา 2คนตายาย รีบไปชวยคุณยาย เข็น รถนั่ง คุณตา วัดความดัน วัดไข ใหคุณตา คุณยาย ตั้ง
ฉายาให ดิฉัน วา คนนอย เพราะ ดิฉันตัวเล็ก คุณยาย พาคุณตา มาตรวจ คุณหมอ ภควรรณ นัดคุณตา ผาตัด 
หลังจากนั้น 1สัปดาหแ   พอครบ วันนัด คุณ ตากับคุณยาย มาหาหมอ พรอมหลานชาย 1คน วันนี้ คุณยาย 
เอาขนุน มาฝากอีก 2ลูกใหญ ขนุนลูก1ใหคุณหมอ อีก1 ลุก ใหคลินิก หูคอจมูก ขนุน คุณยาย อรอยมากหวาน 
กรอบ พวกเราขอบคุณ คุณยาย  คุณยาย วา คุณยายตองขอบคุณพวกเรา ทุกคนตางหาก เพราะ ไดรับ การ
เอาใจใสเป็นอยางดี นารัก ตั้งแตคุณหมอ เจาหนาที่ทุกคน   พอคุณตา ผาตัด ครบ ตามที่คุณหมอนัดมาดู แผล 
คุณยาย พาคุณตา ยิ้มสดชื่น ปิดรูที่ทอ แผลแหงดี ไมมีแผลติดเชื้อ คุณยาย ขอบคุณคุณหมอ ขอบคุณ
เจาหนาที่ทุกคน ที่คอยชวยใหคําแนะนํา คอยชวย ในทุกๆเรื่อง ที่รพ. 

ดังนั้น เรา ทุกคนจึงพบ ปใญหาที่เกิดกับ คนไข ที่ไมทราบ การดูแลรักษา และติดตามอาการคนไข เรา
จึง ชวยกัน ตระหนักถึง การโทรติดตามคนไข  การถามคนไข เรื่อง มาตามนัด ติดตามอาการ ตางๆแนะนําการ
ดูแลรักษาตามอาการ ทําให คนไขประทับใจ เราทุกคน ก็ประทับใจ ที่คนไข มีความสุข ญาติก็มีความสุข                                  

          
นางสาว หทัยรัตนแ ขันแข็ง  

                                        แผนก หูคอจมูก โรงพยาบาลกุมภวาปี 
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ใคร ใคร....ก็ว่าผมเป็นผู้หญิง 

เด็กชายผมยาว แตงตัวคลายเด็กผูหญิง อายุ 2ปี เป็นคนอําเภอศรีธาตุ มากับผูปกครองและนองชาย
มาโรงพยาบาลกุมภวาปี ดวยกอนที่ลําคอโตขึ้น มีอาการปวดบวม เป็นหนองซึม พอไดเขาพบแพทยแ  ไดAdmit 
ที่รพ.กุมภวาปี  หลัง  D/C  มีนัด F/U ครั้งแรกที่คลินิกหู คอ จมูกเพ่ือ ดูแผล +ติดตามอาการ หลังทํา I&D 
เด็กชายและผูปกครองมักชอบจะมา F/U ชวงสายๆเกือบทุกๆครั้ง จะมาเวลา 10.30 น.- 11.00น พอเขาเจอ
กันครั้งแรกขณะซักประวัติพยาบาลเห็นเด็กชายผมยาวถึงติ่งหู แตงตัวคลายเด็กผูหญิง เลยถามคุณแมวาเป็น
นองเป็นเด็กผูหญิงทําไมตรงชื่อ นําคําหนาถึงเป็น ดช. คุณแมเลยตอบมาวานองเด็กเป็นผูชายคะ แตไวผมยาว
เหมือนเด็กผูหญิง พอถึงเวลาไดเขาพบแพทยแ เด็กชายผมยาวตองทํา Aspiration เพ่ือดูดหนองทิ้งเนื่องจาก
แผลมีหนองซึม  เด็กชายรองไห และโวยวาย และดิ้น  พยาบาลและผูปกครองจึงตองจับเด็กชายล็อคไว  ทําให 
พอถึงนัด  F/U ครั้งที่ 2 พอเดินเขาไปถึงหองแพทยแ เด็กจะเริ่มหวาดกลัว รองไห และวิ่งหนี เพราะกลัวโดนดูด
เอาหนองท้ิงอีก  และพอถึง F/U  ครั้งที่ 3  ผูปกครองโทรมาสอบถามวานอง อาการไมดีขึ้น กอนที่ลําคอโตขึ้น 
ปวด บวมแดง มีหนองซึม ขอมา F/U  กอนนัดไดไหม  พยาบาลจึงแจงวาใหมา F/U  กอนนัดไดเลยคะ  เชา
วันถัดมา ผูปกครองกับเด็กชายผมยาวมา  F/U  กอนนัดพอมาถึง พยาบาลซักประวัติและเขาไปพูดคุย ชัดถาม
แลวตกลงกับเด็กชายผมยาว นองก็เกิดความคุนชิน ไววางใจ และ ใหความรวมมือกับแพทยแขณะตรวจ ไมดิ้น 
ไมรองไห ไมโวยวาย  เหมือนครั้งแรกๆ  พอออกจากหองแพทยแ เด็กชายผมยาวก็พูดคุยกับแพทยแและพยาบาล
ยกมือไหวขอบคุณ  ยกนิ้วให  สงยิ้มให ปรบมือให โดยที่ไมรองไหโวยวายเลย  

          เมื่อถึงวันนัด F/U  ครั้งที่4 ครั้งนี้ผูปกครองและเด็กชายผมยาวมากับแม 2 คน มาถึงชวงเวลาเกือบ 
11.30 น. พยาบาลเลยถามวาทําไมวันนี้ถึงมาสายคะ และทําไมวันนี้ไมมีใบนัดมาดวย ผูปกครองเลยตอบวาขับ
มอเตอรแไซคแ มา 2 คนแมลูก ตั้งแตศรีธาตุ จนถึงรพ.กุมภวาปี ขณะขับมอเตอรแไซคแมา เอกสารใบนัด และสูติ
บัตรของเด็กชายผมยาว ไดหลนไปขางทางจึงวนรถกลับไปหาใหมแตไมเจอ จึงตัดสินใจเดินทางมารพ.กุมภวาปี 
และเจอฝนตก พอมาถึงรพ.ขณะซักประวัติพยาบาลจึงโทรแจงหองงานประกัน ในการเช็คสิทธิ์วาคนไข ทําสูติ
บัตรหาย สวนใบนัดนั้นพยาบาลปริ้นใหใหม  และสักพักขณะรอตรวจเดินชายผมยาว เริ่มมีอาการไข ไดกิน
paracatamal แลวไขเริ่มลดลง แผลกอนที่ลําคอเริ่มดีขึ้น กอนยุบลง เมื่อออกจากหองแพทยแ กอนกลับบาน
พยาบาลเลยถามวาจะกลับบานยังไงคะ คุณแมเลยบอกวาคงจะไดพานองขับมอเตอรแไซคแกลับเหมือนเดิมคะ   

          และเมื่อมาถึง นัด F/Uครั้ง ที่5 ครั้งนี้พอเจอหนาพยาบาลก็ถามคุณแมวาสูติบัตร หาเจอไหมคะ คุณ
แมเลยตอบวาโชคดีมากเลยคะ ที่มีคนเก็บไวให และวันนี้กอนที่ลําคอก็ยุบลงเรื่อยๆ ไมปวด ไมบวม แผลแหงดี 
ไมมีหนองซึมแลว   แพทยแจึงไมนัด  F/U อีกแลว ผูปกครองดีใจมาก ยิ้มให ยกมือไว และกลาวขอบคุณแพทยแ
และพยาบาลที่ชวยรักษาจนลูกชายหายดี และเด็กชายผมยาวก็ยกมือไหวขอบคุณ ยิ้มใหแพทยแพยาบาล และ
ยกนิ้วให  แลวยกนิ้วให พยาบาลพูดวาดีใจดวยนะคะที่หายดีแลว คุณหมอไมไดนัดอีกแลว จึงนําแนะนําถาเกิด
มีอาการผิดปกติ หรืออาการไมดีข้ึน คอยขอใบสงตัวมาใหมนะคะ  
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             สิ่งที่เราเห็นและไดเรียนรูพบวา ถาเราใสหัวใจลงไปในการทํางานใหบริการอยางเป็นมิตร สราง
สัมพันธแภาพที่ดี พูดคุยเพ่ือใหเชาเกิดความไววางใจ เขาก็จะไววางใจเรา และใหความรวมมือที่ดี และถาเรา
รูจักเขาใจ  เอาใจเขามาใสใจเรา เราก็จะไดหัวใจเขากลับคืนมาเชนกัน  

                                                                                          นางสาวพรเพ็ญ ตุศีลา  
                                                                                         พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
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“เรื่อง  เปิดเพลงให้ยายได้หายเครียด” 

 ทุกๆเชาผมตองลงมาเปิดคลังเพ่ือเช็คของในคลังพัสดุของผม ตอนนั้นเองคลังเดิมผมก็อยูใกลๆ     
หองผูปุวยหนัก ซึ่งผมก็ชอบเปิดเพลงหมอลําเบาๆ เวลาทํางาน ผมเองก็ไมไดมองวามีญาติคนไขที่นอนอยูใกลๆ
คลังผม ขณะที่ทําทํางานไปดวยฟใงเพลงไปดวย ผมก็ไดยินยายคนนั้นไดรองเพลงตามเสียงเพลงที่ผมกําลังเปิด 
และอารมดี และยายก็บอกวาขอบคุณที่เปิดเพลงใหยายฟใงนะ ทําใหยายไดผอนคลายไดบาง  ยายนอนไมไดมา
หลายวันแลว ดวยความที่ตองมานอนรอคอยหลานชายที่นอนปุวย ผมก็ยิ้มและดีใจที่เพลงที่ผมเปิดทําใหยายได
ผอนคลายได พอไดคุยกับยายทุกๆวัน วันรุงขึ้นยายก็เดินเขามาขอตอไฟเพ่ือไปเปิดพัดลม และชารแทโทรศัพทแ
เครื่องเกาๆของยาย 

ผม =  ไดครับยาย แตเลิกงานผมตองปิดคลังนะครับ 

ยาย = ขอบคุณมากนะพอหนุม ยายกลัวตาโทรมาถามขาวหลาน ยายก็หวงตาที่อยูบานคนเดียวเหมือนกัน 

           พรุงนี้ผมจะมาเปิดเพลงใหยายฟใงอีกนะครับยาย 

                  นายรัฐพงษแ  ขันธีวิทยแ 
            หนวยงาน  พัสดุ 
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เรื่องเล่า.......งานตรวจรักษาพิเศษ 

           ประมาณ เกือบ  2  ปี(2563-2565)ท่ีผานมาดวยสถานการณแโควิด-19  ระบาดอยางหนัก ขาพเจาได
มีสวนรวมทําหนาที่อยูหนวยฉีดวัคซีนโควิด-19   ทั้งที่หนวยงานที่ขาพเจารับผิดชอบเป็นงานดานตรวจรักษา
พิเศษที่มีงานที่เฉพาะทาง  แตดวยที่สถานการณแโควิด-19  ขาพเจาและเจาหนาที่แตละคนตองกาวออกมาจาก
งานประจําเพ่ือมาชวยกัน  ใครชวยสวนไหนไดบางก็อาสาเขามาชวย   ขาพเจามีประสบการณแทํางาน  26  ปี 
ปฏิบัติงาน แผนก  ER ประมาณ  20  ปี และมาประจํางานตรวจรักษาพิเศษ  ประมาณ 4 ปี มีความเชี่ยวชาน
และมีความมั่นใจในดานการดูแลพยาบาลที่เป็นอุบัติเหตุฉุกเฉิน จึงเลือกอยูหนวยวัคซีนโควิด -19  และอยูจุด
ฉีดวัคซีน ความรูสึกแรกของการฉีดวัคซีนโควิด-19  เริ่มที่ฉีดกลุมเจาหนาที่รพ./กลุมจนท.ดานสาธารณสุขกอน 
ดวยแรกๆวัคซีนโควิด-19  มาใหมการเกิดแพยาหรืออาการไมพึงประสงคแ ที่ไมมีใครรูหรือคาดคิดไดก็อาจจะ
เกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีน ชวงแรกๆของเริ่มฉีดรับผิดชอบฉีดทุกวันๆ  ขาพเจาและทีมฉีดวัคซีนมีความรูสึกเครียด
มาก ทั้งกลัว เกร็ง หลากหลายความรูสึกมากๆ แตหลังฉีดโควิด-19  กลุมเจาหนาที่ทุกๆคนก็ไมมีใครมีภาวะ
หรืออาการที่ไมพึงประสงคแใดๆทําใหระดับความเครียดของขาพเจาและทีมลดลงจากระดับ 10 ลดลงเหลือ 6 
ผานไปประมาณ 3 เดือน วัคซีนตัวใหมมาอีกเข็มกระตุน  มาอีกหละความรูสึกเครียด กลัว กังวล เป็นระลอกๆ
เหมือนโควิด-19 ระบาดเลย  และก็ไดเริมฉีดใหประชาชนทั่วไปเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แตไอความรูสึกเครียด กลัว 
กังวล ไมเคยหมดหายไปเพราะจะมีทางโซเชียลเรื่องหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 แลวมีอาการโนน นั่น นี่ จนถึงบอก
วามีตายอีก ขาพเจาและทีมฉีด ควรจะตองกลัว กังวลเครียดสูงกันอยูมั้ย แตก็นั่นหละ การไดมีสวนรวมฉีด
วัคซีนโควิด-19 จวบจนกระทั่งเขาสูปี่ 2 ทั้งประชาชน และกลุมเจาหนาที่ก็ไดรับวัคซีนโควิด-19 กันอยางถวน
ทั่ว ครบตามกลุมเปูาหมาย ลดปุวย ลดตายได เพราะโควิด-19 เป็นเชื้อโรคที่อุบัติใหม ความรายกาจของมันก็
จะมีมากระดับหนึ่ง  ถึงแมเสนทางระหวางการรวมเป็นทีมฉีดวัคซีนโควิด -19 จะเต็มไปดวยอุปสรรคตางๆ
นานา ทั้ง ความรูสึกเครียด กลัว กังวลการเกิดแพยาหรืออาการไมพึงประสงคแ ที่เราไมอาจรูได ความเหนื่อย
หลา และเสียงสะทอยจากผูรับบริการทั้งดานบวกและดานลบ แตขาพเจาและทีมก็ไดรับเสียงสะทอนดานบวก
เป็นสวนใหญ ดานลบมีมามากก็ถือวานํามาปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้น  ถือเป็นความประทับใจและภาคภูมิใจ
สูงสุดของรอบ 2 ปีที่ผานมาที่มีสวนรวมในการชวยสถานการณแโควิด-19 เชนกัน 

นางราตรี  สุขินดา   

พว.ชํานาญการพิเศษ   

หัวหนากลุมงานตรวจรักษาพิเศษ 

 

 

 



ห น า  | 154 
 

งานพัฒนาคุณภาพและบริการ                                                เรื่องเลา...โรงพยาบาลกุมภวาปี  2565            
 

เรื่องเล่า.......งานตรวจรักษาพิเศษ 

        การทํางานที่แผนกCAPD บางครั้งมันก็มีเรื่องราวนารักๆของคนไขกลุมนี้มาเป็นเรื่องเลาไดหลากหลาย
เรื่องราว เกริ่นนําถึงกลุมงานตรวจรักษาของโรงพยาบาลกุมภวาปี ประกอบไปหลายสวนที่อยูในกลุมงานเรา 
และสวนของCAPDก็เชนกัน ทุกสัปดาหแ จะมีวันที่พวกเขาตองมารวมตัวกันตามรอบที่หมอนัด เพ่ือตรวจเลือด 
ดูแผล ดูน้ํายา มาใหฉีดยาบาง ใน รพ กุมภวาปีไมไดรับดูแลคนไขแคในเขตอําเภอกุมภวาปีนะแตเรายังดูแลลูก
โซนนั้นคือโรงพยาบาลอําเภอใกลเคียงอีกดวย จึงเป็นที่มาของคําวาเราเป็นที่พ่ึงของโซนลุมน้ําปาว(รพ เราติด
น้ําปาว) ทุกๆครั้งที่เขามานะจะมาแตเชา เสียงคุยทักทายกันในกลุมของพวกเขาแหละ เราเองเป็นพยาบาลที่
ตองมีเวรมาชวยเจาะเลือดซักประวัติแตเชา เชาของเรานี้คือหกโมงเชานะ แตเชื่อไหมคนไขนะมาถึงกอนเราอยู
แลวละ คนไขตองงดน้ํางดอาหารมาเพื่อรอเจาะเลือดเนาะ เขาก็จะพกหอขาวมาดวยหลังเจาะเสร็จคือทานขาว
ได และหอมาเผื่อพยาบาลดวยทุกครั้ง พอเลามาถึงตรงนี้ ขอยอนไป ถึงการทํางานที่แผนกเราบางคะ โดยปกติ
นอกจากจะทํางานที่ รพ แลว เราก็จะมีการออกเยี่ยมบานคนไขCAPDที่ลางไตทางหนาทอง เราถึงรูวาบาน
คนไขแตละคนอยูไกลแคไหน ในเขตตางอําเภอที่เราออกเยี่ยมรวมกับพ่ีๆ รพสต ในเขตนั้นๆ เวลาเรามาเจาะ
เลือดสายสัก10นาทีเราจะเกรงใจคนไขมากนะเพราะนอกจากมาไกลแลวตองทนหิวรอเราขนาดไหน 

       ปใญหาเดิมๆที่ออกเยี่ยมบานสวนมากคือเรื่องอาหาร คนบานเราติดเค็ม และอาหารแตละพ้ืนที่ก็แตกตาง
ไป คําวาจืดสนิทของคนไขไตวายมันคือจืดขนาดไหนกันนะ เราแอบคิด คืออยากรูวารสชาติอาหารที่เขากินใน
การปรุงรสเขามันคือยังไง เพราะเวลาถามถึงเรื่องอาหารก็ตอบวากินจืดนั้นแหละคุณหมอ แตทําไมบวมๆไหม
ยายหรือยังไงแอบแซววาวันหลังมา รพ ตองขอชิมเมนูกับขาวที่บานเพ่ือดูวาจืดจริงไหมละนะเดี๋ยวใหรางวัล
เมนูใครอรอยกวาทุกครั้งที่มา รพ มีอาหารมาฝากเราก็ทานอาหารที่เขาเอามาฝากนะ ดวยความมีน้ําใจของ
คนไขท่ีเอามาฝากตามชวงฤดูในหนานั้นๆ หนาฝนก็จะมีหมกปลาบาง ปิ้งกบ เขียด และอีกหลากหลายเมนู แต
เชื่อเหอะเราไมไดปุวยแตเราชิม มันติดเค็มจริงๆนะ ก็แอบถามเมื่อเชาเมนูเดียวกันไหมเขาตอบอันเดียวกันกับ
ที่เอามาฝากคุณหมอแหละจาคุณยายคะ ลดโซเดียม…เออ เกลือหรือปลาแดกลงแนะเดอหรือบไมใสกะได มัน
ออกเค็มเดี๋ยวจะบวมเดยาย ทุกสัปดาหแเมื่อมาเจาะเลือดเขาก็จะถามมื้อนี้ชิมไปุหมอ เป็นจั่งใดเ (เป็นยังงัย) 
กลายเป็นเรามีหนาที่เป็นนักชิม ตองตอบ ลดลงอีกจักหนอยๆลาสุดวันนี้คุณยายมาพรอมหอขาวเหนียวและ
เขียดปิ้ง คุณยายบอกเมื่อคืนวานฝนตกคุณตาไปไตเขียดยายเลยปิ้งมาฝากคุณหมอ รับรองวันนี้โลโซเดียม  
ปูาดยาย โลโซเดียมพะนะ(เลยเหรอ) พอเราทํางานเสร็จมาชิมขาวเหนียวกับเขียดปิ้งของยาย อืมมมม มันจืด
สนิทสมกับคําวาโลโซเดียมของคุณยายจริงๆ อาจเป็นเรื่องราวเล็กๆที่ถาใครหายคนมองก็แคหอขาวมาฝากกัน 
แตสวนที่เรามองคือเราไดสรางempowerment ใหคนไขใหเขามีความตระหนักถึงคุณคาในตัวเองการที่เขาได
พยายามปรับการปรุงอาหารเพ่ือใหมันไดรสชาติที่ตรงและเหมาะสมกับโรคที่เขาเจ็บปุวยดวยความเขาใจและ
ไดรับการเสริมแรงจากเรา ทําใหเขาทําไดจริงๆ คุณยายยิ้มดวยความภาคภูมิใจวามันใชไดแลวแมนบหมอ โล
โซเดียม เราเอาก็ถึงรูวาเขาคงตองทําใจทานอาหารที่ไมยึดติดรสชาตินี้มันคงไมทําใหอรอยสักเทาไหรหรอกนะ 
แตความสุขที่เขาไดใชชีวิตใหสมดุลไปกับการเจ็บปุวยตางหากละคือคุณคาของมัน 

นางสาวพชรวรินทรแ วรรณศิลป   ตําแหนงพว.ชํานาญการ  งาน EKG กลุมงานตรวจรักษาพิเศษ 
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เรื่องเล่า.......งานตรวจรักษาพิเศษ 

เสียงโทรศัพทแดังจากหนวย OPD ศัลยกรรม เวลาประมาณ 10.30 น. “มีสงหนวยเคมีบําบัด 1 รายนะ
คะ  Case CA Lt. Breast S/P Lt. MRM อายุ 60 ปี วันนี้แพทยแนัดมาฟใงผลชิ้นเนื้อ เดี่ยวสงคนไขขึ้นไปนะ
คะ” ผานไป  30 นาที เจาหนาที่เวรเปล เข็นผูปุวยดวยรถนั่งเปิดประตูหนวยเคมีบําบัดเขามา “สงมาจาก 
OPD ศัลยกรรมครับ”  พยาบาลมองไปที่ประตู ที่เวรเปลคอยๆเข็นผูปุวยเขามา หญิงวัยกลางคน สีผมดําแกม
ขาว ใบหนาและแววตาดู หมน มองดูพยาบาลพรอมยกมือไว พยาบาลไหวตอบกลับ และทักทายผูปุวยดวย
รอยยิ้ม แนะนําตัวพูดคุยเรื่อง  ทั่วไปกอนเพ่ือใหผูปุวยเกิดความสบายใจ เชื่อใจ มั่นใจ และกลาที่จะเลา
เรื่องราวใหฟใง หลังสอบถามเรื่องทั่วไป  เริ่มเขาสูการขั้นตอน Counselling เรื่องโรค และวางแผนการรักษา 
โดยพยาบาลเริ่มพูดเปิดคําถาม เบื้องตนกอน 
พยาบาล: วันนี้แมมาตรวจตามนัด แพทยแแจงอาการวายังไงบางคะ ?  
ผู้ป่วย: นิ่งไปสักครู......คุณหมอแจงวาแมเป็นมะเร็งเตานม ระยะที่3   
พยาบาล: คะ พยักหนารับฟใงอยางตั้งใจ.....แลวคุณหมอแจงวายังไงตออีกคะแม  ตอนนี้รักษายังไงบาง และ 
วางแผนวาจะรักษาอยางไรตอ? 
ผู้ป่วย: คุณหมอบอกวาตัดเอาเนื้อรายออกใหแลว และจะสงไปใหยาเคมีบําบัดตอ คุณหมอพูดหลายอยางอยู
คะ   แตแมจําไมได เพราะตอนที่ไดยินคุณหมอแจงแมหูดับ ตอนนั้นแมตกใจมาก เลยฟใงไมคอยรูเรื่องเทาไหร
คะ   
ผู้ป่วย: แมตองเขาไปรักษาในอุดรใหมคะ ? ......พยาบาลแมบานอยูไกล อยูอ.วังสามหมอ แมเดินทางลําบาก 
แมอยูกับพอ 2 คน ไดเหมารถเดินทางมา น้ํามันก็แพง เหมารถมาแตละทีก็หลายบาท ลูกเขาก็สงเงินมาใหใช
บาง แตบางทีก็ไมอยากรบกวนเขา เขาก็มีครอบครัวเขา พยาบาลคะ..แมตัดเตานมออกแลวเนื้อรายมันก็จะไม
ออกหมดแลวหรอ แมไมใหยาเคมีบําบัดไมไดหรอคะพยาบาล. 
พยาบาล: พยักหนารับฟใง มองดูผลชิ้นเนื้อและผลยอมสีในมือ........พยาบาลเขาใจคะแม แตดูจากผลชิ้นเนื้อ 
ประกอบกับแนวปฏิบัติการรักษา และแผนการรักษาที่หมอเขียนไว อาจจําเป็นตองใหยาเคมีบําบัดตอ เพราะ
มะเร็งมีการกระจายมาท่ีตอมน้ําเหลือง เพ่ือการรักษาที่ครอบคลุมหมอถึงพิจารณาใหยาเคมีบําบัดตอคะ  
ผู้ป่วย: นั่งฟใงอยางตั้งใจ แตก็ยังมีสีหนาวิตกกังวล.....คะ แมคงตองโทรไปปรึกษาลูกกอน...... 
พยาบาล: ยิ้มแลวแตะมือผูปุวยเบาๆ........แมไมตองกังวลนะคะ การรักษามะเร็งไมไดเสียคาใชจาย และตอนนี้
โรงพยาบาลกุมภวาปี ก็เปิดบริการใหยาเคมีบําบัดผูปุวยมะเร็งเตานมและมะเร็งลําไสแลว ตั้งแต 1 ตุลาคม 
2564 มีศัลยแพทยแ มีเภสัชกับพยาบาลที่ ผานการอบรมใหยาเคมีบําบัดดูแลตลอด แมไมตองเดินทางไกลแลว 
เวลารับยาเคมีบําบัดแมก็มารับที่นี้ไดเลย ระยะทางสามหมอมา รพ.กุมภวาปี ประมาณ 60 กิโลเมตร ถาเทียบ
กับเขาไปใน รพ.อุดรหรือ รพ.มะเร็งอุดร ก็ถือวาใกลขึ้น 40-60 กิโลเมตรอยูคะ(อ.วังสามหมอหางจากรพศ.
หรือรพ.มะเร็งประมาณ 100กม.) แมก็จะไดลดคาจางเหมารถเดินทางลง ยกเวนถาหมออาจพิจารณาใหเขาไป
ฉายแสงเพ่ิมก็จะไดสงไป รพ.มะเร็งอุดร แตหลักๆก็คือใหยาเคมีบําบัดท่ีนี้คะ  
ผู้ป่วย: ยิ้มพรอมยกมือไว.......สาธุคุณหมอ ‘บานแมอยูไกลหลังเขา” แมจะไดไมตองเดินทางไกล อยูนี้คนก็ไม
เยอะ ถาไปโรงบาลใหญแมก็แก ไปกับตาสองคน คนบานนอกไมรูเรื่องรูราวอะไร แมก็กลัว แมดีใจหลาย 
ขอบคุณหลายๆเดอ ถางั้นก็จะรักษาใหยาเคมีบําบัดเหมือนที่คุณหมอบอก ขอบคุณมากๆนะคะ  อีกความ
ภาคภูมิใจและประทับใจ ของการที่”เราจะเป็นที่พ่ึงของโซนลุมน้ําปาว”ดังวิสัยทัศนแของโรงพยาบาลกุมภวาปี
คะ 

                    นางสาวเอ้ือมพร  คําโยค  พว.ชํานาญการ งานเคมีบําบัด กลุมงานตรวจรักษาพิเศษ 



ห น า  | 156 
 

งานพัฒนาคุณภาพและบริการ                                                เรื่องเลา...โรงพยาบาลกุมภวาปี  2565            
 

คลินิกตา คุณหมอผู้เสียสละ… 

ทิพยแสุดา โคตรปะโค ขอเลาเรื่องราวการในทํางานที่สุดแสนประทับใจและเสียสละอยางยิ่ง ของ 
คุณหมอเสาวภาคยแ  ประธานธุรารักษแ จักษุแพทยแคนเดียวในโรงพยาบาลกุมภวาปีของเรา 

 อยางที่ทราบกันดีวาในชวงเดือน มิถุนายน 2565 ที่ผานมาจนถึง ณ ปใจจุบัน จักษุแพทยแของเรานั้น
ตั้งครรภแและยังมีปใญหาสุขภาพแทรกซอนตามมา แตชวงระหวางที่คุณหมอไดลาปุวยเพ่ือรักษาสุขภาพนั้น ก็ยัง
มีการทํางานอยูแทบตลอกเวลา นั่นคือการทํางานผานทางโทรศัพทแมือถือ เชน Line หรือการพูดคุยกันทาง
โทรศัพทแ ยังคอยใหการตรวจคนไขผานโทรศัพทแเสมอๆ ทางทีมคลินิกตาเองก็ไดทํางานเพ่ือซัพพอรแตคุณหมอ
อยางเต็มที่ เพ่ือใหคนไขท่ีมารับบริการไดรับการตรวจตาอยางถึงที่สุด 

 ขอขอบพระคุณคุณหมอเสาวภาคยแ  ประธานธุรารักษแ ที่ไดเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจเพ่ือคนไข
เป็นอยางมาก ขอใหคุณหมอคลอดนองอยางปลอดภัยและสุขภาพแข็งแรงไวๆ ทางทีมคลินิกตายังรอการ
กลับมาของคุณหมอผูเสียสละเสมอ 

 

       ทิพยแสุดา โคตรปะโค 

พนักงานชวยเหลือคนไข  

หนวยงานคลินิกตา 
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หรือว่า ..ค าอวยพรคุณยายจะเป็นจริงคะ 

สวัสดีคะ ขาพเจา นางอมรพิมาน แสงสุระ เพ่ือนรวมงาน เรียนพ่ีนก หรือยายนกคะ เดิมเคย
ปฏิบัติงาน อยูที่ตึกแผนกผูปุวยกุมารเวชกรรม ปใจจุบันยายมาอยูที่ แผนกผูปุวยนอก แผนกตา หู คอ จมูก ทํา
หนาที่เป็นผูชวยเหลือคนไขคะ 

วันหนึ่ง มีคุณยายคนหนึ่ง เขามาวัดวายตา กอนสงพบแพทยแ เมื่อคุณยายทานนั้นเจอ ขาพเจา ก็ทัก
ทันทีวา คุณหมอยายมาอยู นี้โดนแลวติ  แลวคุณยาย ก็สวัสดีขาพเจา แลวก็เดิน เขามาจับมือขาพเจา แลวก็
ขอกอดขาพเจา ในใจของคุณยาย คงคิดวา ขาพเจาเป็นมะเร็งแนๆ เพราะบนศรีษะ ของขาพเจาไมมีผม 
เหมือนแมชีกําลังบวชใหม กอนเจอคุณยาย  

ขาพเจา ถูกสงตัวไป รพศ.อุดรธานี เพ่ือผาตัด สมอง เพราะมีเลือดออกใตเนื้อเยื่อหุมสมอง ขาพเจาไดพักงาน
ไป 1เดือน กวาๆ  ทันใดนั้น  

คําอวยพร ของคุณยายก็เริ่มข้ึน “ขอใหอายุมั่นขวัญยืนเดอคุณหมอ  

ความเจ็บอยาใหได  ความไข อยาใหมีเดอ สาธุ ; 

คําอวยพรของคุณยาย ทําใหขาพเจาประทับใจ อบอุนใจ และเกิดความดีงามในใจ ตื้นตันใจ แบบบอกไมถูก 
เพราะคําวา ‘อายุมั่นขวัญยืน ; ที่คุณยายเคยอวยพรใหกับขาพเจาแลวนั้นตั้งแตตอนทํางานอยูที่ตึก กุมารเวช
กรรม พอมาเจอคุณยายอีกทีในวันนี้ ก็เป็นคําเดิมๆ ที่คุณยายอวยพร  

                 รึวา *คําอวยพรของคุณยายมันจะเป็นจริงคะ *                                  

 นางอมรพิมาน   แสงสุระ 

                                  แผนก ตา โรงพยาบาลกุมภวาปี 
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บุกเบิกเปิดต านานโรงพยาบาลสนามต้นคูณ.....ค้ าคณูเกิน้นนน 

ตนคูณณณณณ!!! ยินเสียงโหรองในหองประชุมฝุายเภสัชกรรม หลังจากที่มีการจับฉลากเพ่ือคัดเลือกเภสัช
กรประจําโรงพยาบาลสนามตนคูณ “ดวงแกแลวนะจ฿อบ ทั้งทําฉลากเอง ทั้งเดินวนใหคนอ่ืนๆจับจนเหลืออัน
สุดทายเป็นของแกเอง” รุนพ่ีช. ดูทาจะพอใจกับผลการจับฉลากครั้งนี้มาก “ก็อยากลองดูซักครั้งนะ ใชวาเรา
จะไดเปิดโรงพยาบาลสนามทุกปีนี่ ” ตัวเราเองก็พอจะเดาไดวาจับไดแนๆ เพราะปกติเป็นคนดวงนิ่งๆ นิ่งไว
เดียวงานจะวิ่งมาหาเอง อยูแลว ตอนที่กลับไปเก็บกระเปา ใจหนึ่งก็ตื่นเตนที่จะไดออกไปทําอะไรใหมๆ เจอ
สถานการณแ สิ่งแวดลอม ผูคนกลุมใหมๆ อีกใจหนึ่งก็กังวลวาจะทําไดหรือเปลา เพราะเป็นการออกมาทํางาน
รวมกับทีมอ่ืนๆ นอกฝุายแบบเต็มตัวครั้งแรก  

ในเชาวันที่ไปจัดเตรียมระบบกอนเปิดรับคนไข ก็ตื่นเตนอยูไมสุข เดินไปยกของ ลากลังยา เลือกจุดทํางาน
รับออเดอรแแพทยแ ตัวเราเลือกที่จะอยูในหองรวมกับทีม ไมแยกเอกเทศไปอีกหอง เพ่ือใหเห็นภาพรวมการ
ทํางานของทั้งโรงพยาบาลสนามและสามารถประสานกับทีมอ่ืนๆไดสะดวกรวดเร็วขึ้น จึงนั่งทํางานอยูทางซาย
มือของแพทยแประจําโรงพยาบาลสนาม เมื่อแพทยแตรวจเสร็จเภสัชกรจะสามารถเขาถึงชารแทของคนไขไดเลย 
กอนที่จะสงตอกลับคืนใหพยาบาลเพื่อทํากิจกรรมการบริบาลอ่ืนๆตอไป หลังจากกําหนดระบบการทํางานแบบ
คราวๆ ก็กลับมาดูสต็อกยา ยาอ่ืนๆไมมีปใญหาอะไรสามารถจายใหคนไขจบคอรแสได แตยาฟาวิพิราเวียรแ..........
มีจํากัด ทําใหตองกํากับบริหารจัดการเช็คและปรับสต็อกยาทุกๆวัน เพ่ือใหผูปุวยไดรับยาอยา งทั่วถึง วันที่
เปิดรับผูปุวยวันแรก ตัวเราพยายามเดินไปดูหนาบาน ดูขั้นตอนการรับคนไข ซักประวัติ ลงทะเบียน ทําชารแท
สงใหแพทยแตรวจ แลวก็คอยเตรียมยาใหผูปุวย ทุกขั้นตอนใชเวลานานเพราะจํานวนผูปุวยมีจํานวนมาก 
หลังจากเสร็จงาน ตัวเราจะนั่งถามตัวเองทุกวัน วันนี้เป็นยังไงบาง ยังไหวอยูหรือเปลา เต็มที่หรือยัง พอใจแลว
หรือ ยังมีอะไรที่ควรปรับใหทํางานไดงายขึ้นอีกหรือเปลา ทําใหชวงอาทิตยแแรกที่เปิดโรงพยาบาลสนามตนคูณ
เป็นชวงที่เหนื่อยมาก แตก็สนุกมากเชนกัน เพราะไดเห็นการชวยเหลือเกื้อกูล ทํางานรวมกัน มีปใญหาจุดไหนก็
ชวยกันมองจากหลายๆมุม หาวิธีการแกปใญหารวมกัน เพ่ือใหผูปุวยไดรับการดูแลอยางดีที่สุดเทาที่จะสามารถ
ทําได.... สามสัปดาหแที่ใชเวลาอยูในโรงพยาบาลสนามตนคูณ อยากขอบคุณทีมงานทุกๆทาน ที่ชวยใหการ
ทํางานที่โรงพยาบาลสนามตนคูณครั้งนั้นเป็นหนึ่งในความทรงจําที่ล้ําคาและเป็นประสบการณแที่หาไมไดอีก
แลว 

บทเรียนที่ไดรับ: ผูนํา คือ ผูที่คอยชวยสนับสนุนใหทีมงานสามารถดําเนินงานตอไปได 
 

เรื่องเลา .... สาวเภสัช 
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แสงสว่างกลางรพ.สนาม 

การไปโรงพยาบาลสนามเพลสซิเดนทแ ในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่โควิด 19 ระบาดหนัก  
สรุปเรื่องเล่าโดยย่อ : ขาพเจายายมาจากโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กกวาโรงพยาบาลที่
ทางานอยูปใจจุบัน มันเปรียบเหมือนฟูาคนละฟูา เหมือนกับการขับรถใตทองฟูาที่แจมใส แลวอยูเฉยๆก็ขับเขา
ไปในทองฟูาที่มืดครึ้ม นากลัว แตก็ตองกัดฟใน ขับฝุาความกลัวเพ่ือใหพนจากตรงนั้น มาทางานสัปดาหแแรก
ขาพเจาปรับตัวกับที่ทางานใหมอยางมาก รองไหเกือบทุกวัน รูสึกวาเป็นเรื่องที่ตัดสินใจผิดพลาดเรื่องหนึ่งใน
ชีวิต เพราะมันแตกตางจากที่เดิมมากทั้งเรื่องงาน และสังคม ไมใชวาไมดี แตอาจจะเป็นเพราะยังปรับตัวไมได 
ทางานผานไปประมาณ 4 เดือน โควิด 19 ระบาดหนักอีกรอบ ขาพเจาไดมีโอกาสไปโรงพยาบาลสนาม 
ทั้งหมด 7 วัน ในฝุายงานเภสัชกรรมสงไป 2 คน คือพ่ีเภสัชกร 1 ทาน และขาพเจา ไดทางานรวมกับวิชาชีพ
ตางๆ ตั้งแตแพทยแ จนถึงแมบาน ไดฝึกอะไรหลายอยางมากๆ ไดเห็นการทางานของวิชาชีพอ่ืน ไปวันแรกๆ
อยากกลับบานคิดถึงแตบาน ขาพเจาไดฝึกคียแยา ตอบคาถามคนไข ตรงนี้แหละที่ทาใหขาพเจารูสึกสนุก ไมเบื่อ
เลยที่ตองมานั่งตอบคาถาม คาถามไหนที่พอตอบได ขาพเจาก็ตอบ บางคาถามก็ดูเหมือนจะยากแตไมมีอะไร 
เชน มีคนไขทักไลนแมาถามวา ทองผูกทุกวันเลยมันเป็นเพราะยาฟาวิที่กินไหม ทั้งๆที่ก็กินหมากสีดา(ฝรั่ง) อยู
ทุกวันก็ยังไมหายสักที ไดฟใงแคนี้ขาพเจาก็อดเอ็นดูคนไขไมได เพราะวาฝรั่งมันยิ่งจะทาใหทองอืด และถายยาก
ขึ้นนั่นเอง เลยไดแตแนะนาใหกินพวกผลไมที่มีกากใย เชน สม มะละกอสุก อะไรพวกนี้ บางคนก็โทรมาขอยา
นั่นนี่ บางคนก็บอกวายังไมไดยาเลย มาตั้งแตเชาๆแลว บางก็โทรมาถามวาจะไดกินยาทั้งหมดกี่วัน ตองกินอีก
นานไหม ดูเหมือนวาคนไขจะสงสัยและกังวลไปหมดทุกอยาง จะวางายๆก็คือกลัวตายนั่นเอง จะใหทุกอยางมัน
สมบูรณแพรอมก็คงไมได เพราะการที่จะเอายาหรือสิ่งของตางขึ้นไปใหคนไขได ตองสวมใสชุด PPE แบบรัดกุม 
หรือบางครั้งก็ตองใหคนไขลงมาเอาเอง บางปใญหาที่เจาหนาที่แบบเราคาดไมถึงก็มีเยอะ เชน คนไขเป็นคนแก
ที่เดินลาบาก มาเอายาเองไมได จึงไมไดรับยา หรือเป็นเด็กท่ีฝากมากับคนขางบาน หรือยาอาจจะปนไปกับของ
หองอ่ืน ทาใหคนไขไมไดยา อันนี้เป็นปใญหาที่เกิดข้ึนระหวางการทางานที่พบเจอ ซึ่งแตละวันก็ไมซากันเลย มัน
เป็นจุดเล็กๆที่เราคาดไมถึง ขาพเจารูสึกวามันตางจากงานที่ทาประจาในรพ.ก็ตรงนี้แหละ แตละวันตองเจอกับ
เรื่องจุกจิก ยาที่นาไปก็ไมไดมีเยอะเทาที่โรงพยาบาล บางทีหมออยากใชตัวนี้ เดี๋ยวนี้ แตไมมีให ก็ตองคุยกับ
หมอใหใชยาเทาที่มีอยูใหได แลวคอยเบิกยามาใหมในรอบถัดไป ขาพเจาเป็นผูรับผิดชอบในการเบิกยา และ
วัสดุที่ใชในสานักงานรพ.สนามในตอนนั้น ทาใหรูสึกวา โอโห เราตองติดตอใครบางเนี่ย แลวตองเบิกอะไรบาง 
บางอยางคือเราไมรูจักเลย แตพอทาจริงๆก็ทาไดนี่นา งานสวนนี้ทาใหขาพเจาเป็นคนที่พยายามคุยและเขาหา
พ่ีๆวิชาชีพอ่ืน ทั้งพยาบาล แมบาน และอ่ืนๆเพ่ือถามเขาวาจะเอาอะไรบางจะเขียนเบิกให นอกจากนี้สิ่งที่
ขาพเจาประทับใจในการไปรพ.สนามในครั้งนี้ คือ คนไขเด็กอายุประมาณประถมตนที่ติดโควิด อาการไมหนัก 
เขามาชวยเจาหนาที่สงขาว สงยาใหคนไขโควิดตามหองตางๆ รางวัลของพวกเขาไมใชเงินทอง แตเป็นขนมที่ผู
ใจบุญนามาบริจาค เด็กเหลานี้ทาใหขาพเจาฉุกคิดไดวา ขาพเจาโตขนาดนี้แลวมาทางานยังอยากกลับแตบาน 
ทางานในรพ.ก็ไมชินสักที แลวดูเด็กเหลานี้สิ เขาเจ็บปุวยไมสบาย เขายังสนุกกับชีวิตไดเลย  
การไปรพ.สนามในครั้งนี้เป็นระยะเวลาสั้นๆแตใหประสบการณแและขอคิดดีๆกับขาพเจามากมาย  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและบทเรียนที่ได้รับ : ขาพเจาไดฝึกทักษะการเขาสังคม การพูดคุย การตัดสินใจ 
การแกปใญหาเฉพาะหนาที่ขาพเจาไมเคยเจอ และบทเรียนที่สาคัญที่สุดในเรื่องนี้ ก็คือแรงบันดาลใจที่ทาให
อยากทางาน คือ การที่เห็นเด็กๆสนุกและอยูไดทั้งที่ปุวย ไมรองไหงอแง อยากกลับบาน คิดถึงบานเหมือน
ขาพเจา ทาใหอยากเปลี่ยนตัวเอง และตอใหรูสึกวาชีวิตตองอยูในที่ๆเราคิดวาไมนาอยู หากเรามองยอนกลับ 
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คือ เราไดมาอยูแลว เราตองอยูใหได เหมือนกับเด็กๆที่อยูในรพ.สนาม แตใชชีวิตอยูรอดไดเหมือนกับอยูบาน
ของพวกเขาเอง นี่คงเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนในชีวิตของขาพเจา ทาใหมีกาลังใจทางานในทุกๆวัน 

เรื่องเลา .... เภสัช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น า  | 161 
 

งานพัฒนาคุณภาพและบริการ                                                เรื่องเลา...โรงพยาบาลกุมภวาปี  2565            
 

Covid 19 กับ ความกลัว  

 เหตุการณแเกิดขึ้นจากท่ีCovid 19  เริ่มระบาดเยอะมากจนโรงพยาบาล     ไมสามารถรับคนไขได เลย
ไดเปิดโรงพยาบาลสนามเพ่ือนรับรองคนไขCovid19  ฝุายเภสัชกรรมจะเลือกคนที่จะไปอยูโรงพยาบาลสนาม
เพ่ือไปชวยเรื่องยา ฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ตองไปคูกับ       พ่ีเภสัช ฉันไปชวงวันที่  3-10 ตุลาคม 2564 ชื่อ
โรงพยาบาลสนามตนคูณ ไปดวยความกลัวและความกดดันเพราะคียแยาไมไดเลย แตโชคดีที่ไปชวงยา 
Favipiravir 200 mg มีเยอะและไมขาดเลยไมคอยมีปใญหา พ่ีเภสัชเร็วและแมนเจาพนักงานอยางฉันเลยมี
บทบาทแคหนาที่ของตัวเอง คือดูแลเรื่องยาใหมีพอใช เตรียมยาใหทันใช ตลอดเวลาที่อยูโรงพยาบาลสนามคิด
ตลอดวามาชวยพ่ีเขาหรือมาเป็นภาระ แลวพ่ีเภสัชก็เดินมาบอกวา”เกงแลวจะกลัวทําไม เราทําหนาที่เราไดดี
แลว” หลังจากอยูโรงพยาบาลสนามได3วันมีพ่ีพยาบาลที่ทํางานดวยกันติดโควิด ทําใหเจาหนาที่ไดตรวจกันทั้ง
ทีม มีปใญหาคนไขไมกินยาบาง แอบสั่งหมูกระทะมากินบาง เป็นประสบการณแแรกท่ีผานไปไดอยาง ทาทาย  

  ผานไปไมถึงเดือน Covid-19 ก็มีการมาขึ้น จึงไดเปิดโรงพยาบาลสนามแหงที 2  ชื่อโรงพยาบาล
สนามเพรสซิเดนทแ รอบนี้ฉันไดไปชวง 13-20 พฤศจิกายน ยังคงกลัวและตื่นเตนเหมือนเดิม มาถึงวันแรกก็เริ่ม
เลยพ่ีเภสัชใหถือโทรศัพทแที่คอยเอาไวคุยกับคนไขคุยกับคนไข      เรื่องยาผานโทรศัพทแ วันแรกโหลดยาให
คนไขจนถึง21:45 ถึงไดเขาท่ีพักวันที่16 มีขาวรายจากทางบานแมโทรมาบอกวาปูาเสียชีวิตดวยโรคประจําตัวที่
รักษามานาน ตอนนั้นคือสติหลุด ทํางานไดชาลง ใจอยูที่บานแตกลับบานไมไดเพราะหนาที่ วันที่17 เลยขอพ่ี
กลับบานเพ่ือไปสงปูาเป็นครั้งสุดทายเป็นวันที่เสียใจที่สุดในชีวิตแตตองกลับมาทํางานตอ  วันที่18 พ่ีเภสัช
ทองเสียไขขึ้น เลยใหพ่ีไปนอนพักที่หองสวนฉันก็อยูที่หองทํางาน ไดทําเองทุกอยาง ตอบเรื่องยาที่คนไขสงสัย 
คียแยาใหคนไข เจอคนไขวีนบางวาไดยาชาบาง ทําเองทุกอยาง ถาไมมั่นใจคอยโทรถามพ่ี สรางความมั่นใจให
ตัวเองไดเยอะเเละกลาทําในสิ่งที่ไมกลาทํามากอน  หลังจากออกจากโรงพยาบาลสนามก็มาตรวจโควิดและไม
ติดอยูรอดทั้ง2รอบ สุดทายนี้อยากขอบคุณพ่ีๆที่คอยชวยเหลือและขอบคุณตัวเองที่ผานมาได                                                                              

                                     

นางสาวสุกัญญา  ใบกุหลาบ 

 เจาพนักงานเภสัชกรรม 
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ส่งยากลับบ้านหรรษาแก้ปัญหาร่วมกัน 

ในทุกๆวันของการทํางาน ณ ฝุายเภสัชกรรม โรงพยาบาลกุมภวาปี มีเรื่องราวตางๆมากมายที่ตองพบ
เจอในแตละวัน ทั้งเรื่องสนุกสนาน เรื่องเศรา เรื่องประทับใจหรือแมแตเรื่องชวนขนหัวลุก ^_^! แตวันนี้ไมได
เลาเรื่องขนหัวลุกนะคะ เราจะมาเลาเรื่องราวความประทับใจสวนหนึ่งที่เกิดขึ้นในที่แหงนี้  

เรื่องราวความประทับใจครั้งนี้เริ่มตนขึ้นจาก เราคือเจาพนักงานเภสัชกรรมตัวนอยๆในฝุายเภสัชกรรม
ผูปุวยนอก(โรคเรื้อรัง) ^^ ซึ่งในชวง 2-3 ปีที่ผานมาเป็นชวงที่เราอยูกับการระบาดของโรคโควิด-19 ชวงที่โค
วิด-19 ระบาดหนักและในตอนนั้นยังไมมีวัคซีนปูองกัน เป็นชวงที่โรงพยาบาลงดใหผูปุวยที่อาการปกติเดินทาง
มารับยาเองโดยทางโรงพยาบาลจะทําการจัดยาและสงออกไปใหผูปุวยที่บาน ความบันเทิงจึงเกิดขึ้นที่หองยา
ผูปุวยนอก (โรคเรื้อรัง) ซึ่งปกติก็บันเทิงกันอยูแลวในแตละวัน และปกติโดยตําแหนงหนาที่ เรา(เจาพนักงาน
เภสัชกรรม) ที่หองยาผูปุวยนอกจะไมคอยไดรูจักหรือไดออกไปทํางานรวมกับคนอ่ืน/แผนกอ่ืน/หนวยงานอ่ืน
สักเทาไหรเพราะสวนมากจะใชเวลาทํางานที่หองยา แตพอมีการงดใหผูปุวยเดินทางมารับยาที่โรงพยาบาล เรา
จึงจําเป็นตองไดประสานงานกับเจาหนาที่ รพสต.แตละแหงในเขตรับผิดชอบของ โรงพยาบาลกุมภวาปี ซึ่งมี
ทั้งอุปสรรค ปใญหาตางๆเกิดข้ึนระหวางการจัดยาสงกลับบานใหผูปุวย แตครั้งนี้ทําใหเราไดรูจักเพ่ือนรวมงานที่
ทํางานในแตละ รพสต.ในเขตกุมภวาปีมากขึ้น เพราะตองมีการประสานงานรวมกัน รวมกันแกไขปใญหาเพ่ื อ
ผูปุวย ซึ่งปใญหาชวงการสงยาออกใหผูปุวยมีปใญหาเกิดขึ้นหลายอยาง เชน ผูปุวยบางคนไมไดยา สงยาไปผิด 
รพสต. เนื่องจากผูปุวยยายที่อยู หรือแมกระทั่งเพราะหองยาเองที่สงไปผิด รพสต. เมื่อทุกครั้งที่เราพบวาเกิด
ปใญหาในการจัดสงยาใหผูปุวยโดยการฟีดแบคกลับมาจากเจาหนาที่ รพสต.เขามาถึงหองยาและเราจะรวมกัน
หาทางแกไขปใญหาที่เกิดขึ้นโดยยึดถึงผูปุวยเป็นสําคัญ  โดยทุกครั้งที่ทางเจาหนาที่ รพสต.เขามารับยาเพ่ือไป
จัดสงใหผูปุวยเราก็จะมีการพูดคุยกันเพ่ือใหกําลังใจกัน เพราะในชวงนั้นเป็นชวงที่ทุกๆหนวยงานตองมีงาน
รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตองคอยแจกยาใหคนไขใหทันตามวันนัดเพื่อไมใหคนไขขาดยาทําใหเรารูสึกวาการได
จัดสงยากลับบานใหผูปุวยทําใหเราไดมีมิตรภาพใหมๆ ไดมีเพ่ือนรวมงานใหมๆ ที่เราไมเคยไดรูจักมากอนหนา
นี้ และนั้นแหละคะความประทับใจแรกของการไดจัดสงยากลับบานใหผูปุวยชวงการระบาดของโควิด-19  

และความประทับใจอีกสิ่งหนึ่งจากการไดจัดสงยากลับบานใหผูปุวยคือ ไดเห็นความตั้งใจและการ
ชวยเหลือการทํางานของเพ่ือนรวมงานในหองยาทุกคน เห็นถึงการชวยเหลือ การตั้งใจรวมมือรวมใจในการจัด
ยา เช็คยาแพ็คยาลงถุงแยกตามคลินิก และแยกตาม รพสต.แตละแหงที่รับผิดชอบเพ่ือมารับไปแจกใหผูปุวย 
ในทุกๆ ขั้นตอนเจาหนาที่หองยาทั้ง เภสัชกร เจาพนักงานเภสัชกรรม และพ่ีๆนองๆเจาหนาที่ทุกคนเรา
พยายามกันเต็มที่เพ่ือใหผูปุวยที่ไมไดมาตรวจที่โรงพยาบาลไดทานยาครบและตอเนื่องและเราพยามไมใหเกิด
ขอผิดพลาด หรือใหเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด ถึงแมวาในชวงนั้นเจาหนาที่ของเราไมเพียงพอเพราะบางคน
ตองมีหนาที่ออกไปทํางานที่โรงพยาบาลสนาม แตทุกคนก็พยายามชวยเหลือและชวยกันทํางานเต็มที่ เราจัดยา
เช็คยาตั้งแตเชายันเลิกงานเกือบทุกวันในชวงเวลานั้น ทั้งเหนื่อยทั้งบน แตสิ่งที่เราทําเรารูวาเราทําเพ่ือผูปุวยที่
รอเราอยูที่บานเพ่ือใหผูปุวยไดรับยาทานอยางตอเนื่องจึงทําใหเราทุกคนทํางานกันอยางสุดความแรงกําลังที่มี 
ซึ่งมันคือความประทับใจและเป็นชวงเวลาที่นาจดจําหนึ่งในชวงชีวิตการทํางานชวงหนึ่งเลยก็วาไดคะ เพราะไม
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วาพวกเราจะเหนื่อย จะเจอปใญหาอะไรในชวงนั้น ทั้งกําลังคนที่ขาด ทั้งการประสานงานที่อาจจะยังไมดีพอใน
ชวงแรกของการสงยากลับบานใหผูปุวย แตเราคอยๆปรับเปลี่ยนแกไขปใญหาไปไดและเราทุกคนรวมถึงผูปุวย 
ก็กาวผานชวงเวลานั้นไปไดดวยกันทุกฝุาย และแนนอนวาทุกๆเหตุการณแที่เกิดขึ้นในที่ทํางานแหงนี้อีกหลายๆ
เรื่องจะเป็นประสบการณแที่คอยสอนคอยเตือนเพ่ือใหเราพัฒนาตัวเองและองคแกรไปในทางท่ีดีขึ้นเสมอ ^^ 

     นางสาวลลิดา   วิบูลยแกุล          

เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 
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“ONE FOR ONE” VS “ALL FOR ONE” 

เหตุการณแวิกฤตโควิดที่ไมมีใครคาดถึงมากอน ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงหลายอยางทั่วโลก สรางความ
ลําบาก เจ็บปวด ลมตาย และสรางโอกาสใหใครหลายๆ คน รวมถึงหองยาเอง นับตั้งแตเริ่มมีการระบาดของโค
วิด  สิ่งที่หองยาผูปุวยนอกไดมีการเปลี่ยนแปลงมีหลายอยาง ไดแก  

1. การจายยาโดยใชมาตรการเพื่อการใหบริการแบบใหมท่ีเปลี่ยนแปลง (New normal) เพ่ือลดการสัมผัส
เชื้อของเจาหนาที่และผูปุวย ไดแก ใหเจาหนาที่และผูมารับบริการทุกรายสวมใส Mask, จัดที่นั่งรอรับยาเวน
ระยะหางกัน และมีเจลแอลกอฮอลแที่ชองรับบริการ  โดยเฉพาะการจัดสถานที่ในการจายยาผูปุวย ARI รุน
บุกเบิก ที่ตึก 1 ชั้น G สิ่งที่ตองทํา คือ การใหบริการโดยผูปุวยปลอดภัย และเจาหนาที่มั่นใจและรูสึกปลอดภัย
ในการใหบริการ จึงไดรวมกันคิดและจัดทําติดมานพลาสติกใส 2 ชั้น ที่ชองบริการทุกชอง และสไลเดอรแสงยา  

2. เพ่ือลดการแออัดในการใหบริการ ไดมีการจัดยาสงที่บาน โดยจัดและตรวจสอบยาใสถุงยาให รพ.สต. 
ไปสงที่บานใหแกผูปุวย โดยพบปใญหา ดังนี้ 

- ผูปุวยมาโรงพยาบาลในวันนัดเนื่องจากไมไดรับยาที่สงไป เนื่องจากการจัดสงลาชาหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงที่อยู 

- ผูปุวยไมไดมารับยาที่โรงพยาบาลเนื่องจากเขาใจผิดวาจะไดรับการสงยาที่บาน 

- แพทยแสั่งยามากหรือนอยกวาวันนัด 
3. การใหบริการฉีดวัคซีนโควิดแกประชาชนและโรงพยาบาลสนาม  ซึ่งตองจัดสรรเจาหนาที่เพ่ือ

ปฏิบัติงานดังกลาว  โดยชวงนั้นไดขอความรวมมือใหเจาหนาที่งดการลาพักผอน (ลาไดหากมีเหตุจําเป็น) โดย
ทุกคนก็ใหความรวมมือเป็นอยางดี 

4. การเปลี่ยนสถานที่จายยาเนื่องจากจัดใหมีการบริการฉีดวัคซีนที่ ตึก 1 ชั้น 1 ทําใหตองยายการ
ใหบริการคลินิก NCD มาอยูชั้น G ชั่วคราว ทําใหหองยาตองมีการปรับเปลี่ยนใหจัดยาที่ชั้น 1 แลวจึงนํามา
จายที่ชั้น G ซึ่งทําใหเกิดนวัตกรรมสไลเดอรแและกลองนําสงยาขึ้น  

5. การจัดจายยาและอุปกรณแสําหรับผูปุวย OSI และ HI จากการปรับเปลี่ยนนโยบายโรงพยาบาลสนามมา
เป็น HI และ OSI ทําใหผูปุวยที่มีอาการไมรุนแรงไดรับการรักษาท่ีบาน  

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเกี่ยวเนื่องกับวิกฤตการโควิดทั้งสิ้น 
 

บทเรียนที่ได้รับ  
1. งานหลายอยาง ตองใชความรวมมือจากทั้งภายนอกและภายในหนวยงาน ดังนั้น การมี connection ที่

ดีนั้น จะทําใหทํางานไดงายและราบรื่นขึ้น  
2. ถึงจะมีชวงเวลาที่เราคิดวามันเหนื่อยมันหนัก แตก็ทําใหคิดไดวา ทุกคนก็เหนื่อยและหนักตามบริบท

และหนาที่ของแตละคน ใชมีเพียงแตเรา  ดังนั้นจงทําหนาที่ของเราใหดีที่สุด 
3. ในฐานะการเป็นหัวหนา สิ่งที่ตองทําไดในชวงวิกฤต คือ เราตองผานมันไปใหได ซึ่ง "เรา" ไมใชแค 

"ตัวเอง" แตหมายรวมถึงนองๆ ในหนวยงาน  สิ่งที่เราจะทําใหทุกคนรูสึกวาจะผานมันไปได คือ นองทํา เราทํา 
และท่ีสําคัญ คือ หัวหนาพาทํา  

ถึงแมวาอาจไมใชหัวหนาที่ดี แต ก็ไมใชหัวหนาที่แย ถึงแมบางครั้งจะทุลักทุเลไปบาง เราก็ผานมันมาไดถึง
ทุกวันนี้ 
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“ONE FOR ALL เราจะทําเพ่ือใหทุกคนผานวิกฤตนี้ไปใหได” 
“ALL FOR ONE เราทุกคนจะทําทุกอยางเพ่ือใหผานวิกฤตนี้ไปใหได” 
 

         ภญ.สุมิตรา  งามอุรุเลิศ 
            เภสัชกรชํานาญการ 
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วัคซีน โควิด 19 

ประเทศไทยประมาณเดือน ธันวาคม ปี 2019 มีคนไทยบางกลุมไดรับเชื้อจากเมืองอูฮ่ัน ประเทศจีน 
ซึ่งเป็นไวรัสชนิดหนึ่งชื่อ โคโรนา หรือ โควิด 19 ทําใหระบาดหนักใหญไปทั่วทั้งประเทศทั่วโลก และมี
ผูเสียชีวิตจากการติดเชื้อเป็นจํานวนมาก ประเทศไทยเลยนําวัคซีนเขามาในประทศเพ่ือฉีดปูองกัน ไมใหเชื้อลง
ปอด แตไมไดทําใหเราไมติดเชื้อ แคปูองกันจากหนักก็เป็นเบา หลังจากที่ทีวัคซีน ทาง โรงพยาบาลแตละ
โรงพยาบาลก็เริ่มเปิด ใหประชานแตละพ้ืนที่ไปฉีด เริ่มจาก กลุม 608 อาทิเชน ผูสูงอายุ กลุมที่มีโรคประตัว 7 
โรคเรื้อรัง เป็นตน และเป็นจุดกําเนิดให เจาหนาที่หองยา ไมวาจะเป็นเภสัชหรือเจาหนาที่ ตองไปทํางานที่จุด
วัคซีน คือจุดดอรแยา และสงวัคซีนใหตามจุดฉีดตางๆ และแตละวันในชวงเชา จะมีแตละจุด ทําหนาที่แตกตาง
กันออกไป ไมวาจะเป็นแจกบัตรคิว ลงทะเบียนซักประวัติ นั่งสังเกตอาการ ทําใหเราไดเจอผูคนมากหนาหลาย
ตา สวนตรงที่เราอยูนั้น เรียกวาจุดดอรแยา ก็จะมีแมๆพยาบาล พ่ีๆพยาบาล ที่เป็นเวรของวันนั้นๆเวียนกัน
มาดอรแยาใหเรา  มันจึงเกิดความสามัคคีกันเกิดขึ้น เพราะคนไขเยอะ เราก็ตองเรงใหทันเวลา เพราะคนไขบาง
คน มารับบัตรคิวตั้งแต 6 โมงเชา กวาจะไดฉีดก็บาย ทําใหเราเรงทุกอยาง ไมวาจะกินขาว เขาหองน้ํา ก็ตอง
สลับกันไป  ทําภารกิจสวนตัว บางวันเราก็เลิกค่ําบาง เพราะคนไขไมหมด เราก็ตองอยูตอจนเสร็จ จึงกลับบาน
ได พอฉีดไปไดสัก 1-2 เดือน คนแกที่อยูตางตําบล ไมสามารถมาได เพราะไมมีลูกหลานพามา เราก็ไดออกไป
ฉีดให ที่ รพ.สต. อันนี้คือประทับใจมาก เราอยากไปบอยๆ เพราะมี อาหารเชา อาหารกลางวันใหเราเยอะ
มากๆ ( อันนี้ชอบ เพราะไดกินตลอด อิอิ ) หลังจากที่ ประชาชนไดรับวัคซีน ก็ลดการเสียชีวิตลง ทําใหคนที่
เป็นหนัก ก็เป็นเบา คนปุวนที่ปุวยติดเตียงก็ไดรับวัคซีน คนแกที่มีโรคประจําตัวก็ไดรับวัคซีน เพราะทางทีมเรา
สามัคคีกัน ชวยเหลือกัน ถึงแมจะเหนื่อยไปบางเป็นบางวัน แตพวกเราก็รวมมือกัน จึงทําใหงานสําเร็จลุลวงไป
ไดดวยดี จบเรื่องเลาเพียงแคนี้ สวัสดีคะ 

        นางสาวผกายพร พันธแโยศรี 
            พนง.ประจําหองยา 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น า  | 167 
 

งานพัฒนาคุณภาพและบริการ                                                เรื่องเลา...โรงพยาบาลกุมภวาปี  2565            
 

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  ณ โรงพยาบาลสนาม 

ณ วันที่ 1 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2564 ดิฉันไดเขาทํางาน ณ โรงพยาบาลกุมภวาปี กลุมงานเภสัชกรรม 
ปฏิบัติงานหองจายยา อาคาร 1 และเนื่องดวยชวงที่เขามาทํางานไดมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
ในพ้ืนที่เป็นอยางมาก มีผูปุวยเขารับการรักษาจากการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ณ โรงพยาบาลเป็นอยางมากทํา
ให จํานวนเตียงของผูปุวยไมเพียงพอ ทางโรงพยาบาลจึงไดมีการเปิดโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลกุมภวา
ปี และไดมีการจัด แพทยแ พยาบาล เจาหนาที่แตละฝุายแบงไปดูแลผูปุวย ณ โรงพยาบาลสนาม และดิฉันไดรับ
หนาที่และเภสัชกร จากกลุมงานเภสัชกรรม ไปทําหนาที่ ณ โรงพยาบาลสนาม  ชวงวันที่ 23-30 เดือนตุลาคม 
พ.ศ.2564 ซึ่งดิฉันตื่นเตนอยางมาก เพราะเป็นนองใหมที่มาทํางานใหมๆ และดีใจที่ไดไปรับประสบการณแจาก
การไปโรงพยาบาลสนาม ซึ่งหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรม ณ โรงพยาบาลสนาม จะเป็น การจัดยา เช็ค
Stock ยา Favipiravir และยาตัวอ่ืนๆที่ใชในการดูแลผูปุวย การเบิกยา เบิกเวชภัณฑแที่มิใชยาการ Pre-pack
ยา เชนยา favipiravir จัดเป็น Day1-Day5 ซึ่งเป็นการจัดยาที่เราไดเรียนรูพัฒนาจากการจัดยาเป็น oneday 
และจัดยาตัวอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการรักษาของคนไขแตละคน จัดสงยาใหฝุาย loading เพ่ือที่จะใหนําไปวางไว
ตะกราแตละตึกของผูปุวย เพื่อใหผูปุวยสามารถลงมารับยาไดตามจุดที่เราจัดตั้งไว และไดมีการชวยเภสัชคียแ ดู
Order แพทยแในแตละวันชวยพ่ีเภสัชกรซึ่งเป็นการเรียนรูใหมๆในการทํางาน 4 เดือนแรก ไดประสบการณแ
ใหมๆ ไดรูจักพ่ีๆ เจาหนาที่ตางฝุายไดชวยเหลือกันในการดูแลผูปุวยประสานงานตางฝุายใหการดูแลผูปุวย
ราบรื่นไปดวยดี ซึ่งเราจะเปิดโรงพยาบาลสนาม เวร เชา-บาย (08.00-00.00น.) ซึ่งทางโรงพยาบาลสนามจะมี
การจัดตั้งไลนแแตละกลุมตึกของผูปุวยใหผูปุวยไดเขารวมกลุมเพ่ือไดรับขาวสารหรือผูปุวยตองการสิ่งตางๆและ
สามารถขอคําปรึกษายาจากเภสัชกรผานไลนแที่ทางโรงพยาบาลจัดตั้งขึ้นไวได ซึ่งการไปโรงพยาบาลในครั้งนี้
เป็นการไดรับประสบการณแเป็นอยางมากกับนองใหมที่พ่ึงเขาทํางานปีแรกและดีใจที่ไดไปเรียนรูสิ่งใหมๆจาก
การแพรระบาดไวรัส Covid-19 ณ โรงพยาบาลสนามในครั้งนี้ 

นางสาวเหมือนฟูา นารัตนแโท  
   เจาพนักงานเภสัชกรรม 
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ภาคสนามตามไปดู 

วันนี้เป็นวันที่เราไดออกตรวจโรงน้ําเปิดใหม เพ่ือประกอบการขออนุญาตเปิดกิจการ  ที่ตําบลทาลี่ 
อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ไกลที่สุดอําเภอกุมภวาปี โดยมีเภสัชกร เจาพนักงานเภสัชกรรม 
พนักงานบริการขับรถ เสนทางแถบนี้ รายลอมไปดวยปุาออย ไรมัน อากาศดีเหมือนไดไปเที่ยวภาคเหนือ  

เรา : วันนี้เราออกตรวจตอนฝนตกดวย 
นองเจาพนักงานเภสัชกรรม : อากาศดีไมรอนคะ 

พอเห็นทางเขาโรงน้ําเป็นถนนสวนตัว ดินลูกรัง อยูทามกลางไรมัน และวันนี้ฝนตก ทําใหถนนเปียกชุม
ไปดวยน้ํา พอถึงโรงน้ํา เจาของโรงน้ําออกมาตอนรับอยางดี เริ่มปฏิบัติการตรวจจนแลวเสร็จ เตรียมตัวกลับ
โรงพยาบาล พ่ีพนักงานขับรถเดินไปถอยรถรอ สักพักเราก็แปลกใจทําไมพ่ีพนักงานขับรถไมถอยรถสักที 
ปรากฏวา รถติดหลม!! (รถติดโคลน) รถไมสามารถหมุนลอออกจากโคลนได ทุกคนตองมาชวยกันดันทาย เรา
อดไมไหวจึงเก็บภาพมาฝาก กอนจะไปเข็นรถชวยพ่ีๆ นับวาเป็นประสบการณแที่นาประทับใจของเภสัชกร
คุมครองผูบริโภค เพราะถาไมรวมพลังชวยกัน เราคงไมไดกลับโรงพยาบาล 

ภญ. กอบแกว อันอาจ 
กลุมงานเภสัชกรรม 
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ประสบการณ์ใหม่จากโรงพยาบาลสนาม 

 เป็นครั้งแรกกับการที่ตองออกไปทํางานขางนอกแบบคางคืนหลายวัน เป็นอะไรที่กังวลมาก เพราะเรา
พ่ึงยายมาทํางานที่นี่อะไรหลายๆอยาง ยังไมคุนเคย กลัวทําไมได กลัวไปเป็นภาระใหคนอ่ืน แตพอไดไปจริงๆ
แลวมันก็ไมมีอะไร มันก็เป็นประสบการณแใหมๆท่ีทําใหเราไดรูจักคนอ่ืนๆที่เราไมรูจัก ไดทํางานรวมกับคนอ่ืนๆ
ที่ไมเคยทํา เหมือนการไปเขาคาย มันก็สนุกไปอีกแบบ เราไดไปโรงพยาบาลสนาม 2 รอบ รอบแรกนี้กอนไป
แบเครียดสุดๆ แตดีที่ไดไปคูกับเพ่ือนที่อายุเทากัน อยางนอยมีอะไร เราก็กลาพูด กลาถาม ทําใหรูสึกรีแล็กซแ
มากขึ้น ไปโรงพยาบาลสนามน้ําหนักขึ้นประมาณ 2 กิโล ชวนกันกินตลอด อีกทั้งมีคนไขใจดีซื้อขนม อาหาร 
น้ําหวาน มาใหเจาหนาที่เป็นการตอบแทนที่ดูแลเขาจนครบกําหนด หายดีจนไดกลับบานไปหาครอบครัว 
คนไขบางคนก็มาเป็นครอบครัว บางคนแก ตองอยูหองรวมกันกับคนอ่ืน ดีที่คนไขพ่ึงพาอาศั ยกันได เพราะ
สวนมากในการติดตอกับเจาหนาที่ผานทางไลนแ คนแกบางคนก็ไมมี แตเพ่ือนรวมหองก็ชวยเจาหนาที่ในการ
ประสานให  เราก็ดีใจทุกครั้งที่เห็นคนไขไดกลับบาน ยืนมองคนไขเห็นรอยยิ้มคนไขเวลาที่เขาจะกลับบาน เรา
ก็มีความสุข ไปรอบแรกคนไขที่เป็นโควิดเยอะมาก เด็กที่อายุต่ํากวา 7 ปี เราตองบดยาฟาวิใหคนไข อยากบอก
วาปวดแขนมากแตก็สนุกไปอีกแบบ และก็จะมีผูใหญใจดีบริจาคเงิน บริจาคขนม ของใชตางๆ ใหโรงพยาบาล
สนาม เจานหนาที่นําขนมไปแจกใหเด็กๆเด็กๆก็ดีใจมาก ดูจากรอยยิ้มเด็กๆแลวเป็นการปุวยที่สนุกทีเดียวเลย 
เด็กๆไมเครียด พากันจับกลุมเลนกันสนุกสนาน บางคนถึงเวลาที่ตองกลับบานก็ไมอยากกลับดวยซ้ํา 

 มาพูดถึงการทํางานที่โรงพยาบาลสนามกัน เราก็มีหนาที่จัดยาตามคําสั่งแพทยแและก็เบิกยามา stock
เพ่ือใหพอจายใหกับคนไข สงจํานวนคงเหลือาฟาวิในแตละวัน คียแยาชวยเภสัชกรบ าง เบิกวัสดุและพัสดุ
สํานักงาน เราตองประสานกับคนอ่ืนๆตองไปถามเขาวามีอะไรขาดไหม จะเอาอะไรไหมเพ่ือสํารองไวใชใน 
โรงแรมก็นารักมากคอยชวยเหลือเรา เจาหนาที่บางคนเขาก็วาเคยเจอนูนเจอนี่ แตเราไมเคยเจอ แตมี
เหตุการณแนึงที่นาตื่นเตนมาก วันนั้นพวกเราพากันดื่ม…กัน (เป็นการคลายเครียดจากการทํางาน) ประมาณ
เที่ยงคืน ก็พากันแยกยายไปนอน แตวันนั้นตัวเราเองมีความรูสึกกลัวๆ นอนไมคอยหลับ หลับๆตื่นๆ พอมา
ตอนประมาณตี 2 ไดยินเสียงบึ้มมมแลวก็เหมือนเสียงน้ําไหลตอนแรกก็นึกวาฝในเราก็ไมสนใจ แตพ่ีที่นอน
ดวยกันแกก็ปลุก วาเสียงอะไร ก็เลยตื่น พากันนั่งฟใงเสียงสักพัก ทั้งกลัว ไมกลาไปเปิดประตูออกไปดู พ่ีแกเลย
ตัดสินใจเปิดประตูออกไปดู แลวก็เจอทอน้ําที่อยูหนาหองแตก น้ําไหลแรงมาก ตอนนั้นหองอ่ืนๆไมมีใครตื่นเลย 
เราสองคนเลยไปปลุกหองขางๆทั้งกลัววาน้ํานั้นจะเป็นน้ําเสีย เพราะหองขางบนเป็นหองคนไข ทั้งกลัวฝูาถลม 
กลัวน้ําทวมหอง กลัวไฟดูด พอเคาะหองขางๆเขาเลยประสานทางโรงแรม ตอนแรกติดตอไมได กวาน้ําจะหยุด 
แตเราก็เผลอหลับไปแบบกลัวๆแตก็หลับเพราะเพลียมาก เหตุการณแนี้เป็นเหตุการณแที่ตกใจมาก พอตื่นเชามาก็
มาเลาใหกันฟใง บางหองไมรูดวยซ้ําวาทอน้ําแตก 

 สุดทายนี้ก็ขอบคุณโอกาส ขอบคุณประสบการณแดีๆที่ไดจากโรงพยาบาลสนามบางสิ่งบางอยางก็ไม
เคยไดทํามากอน ไมมีอะไรที่ทําไมได เราไมตองกลัวในสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น สิ่งที่ยังไมไดลงมือทํา เพราะสุดทาย
อะไรก็ตามเราสามารถผานไปไดหมด ทําไดหมด และก็ขอขอบคุณคาตอบแทนดีๆที่มอบใหกับการไปในครั้งนี้ 
ถายอนกลับไปคิดก็คิดถูกแลวที่ไปทํางานที่โรงพยาบาลสนามในครั้งนั้น มันเพ่ิมประสบการณแใหอยูรวมกับคน
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อ่ืน ทํางานรวมกันกับคนอ่ืน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคแเพ่ือรักษาคนไขใหหายกลับบานโดยปลอดภัย ขอบคุณและ
สวัสดีคะ 

         นางสาวพรภิมล สอนสกุล 
               จพ.เภสัชกรรม 
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โรงพยาบาลสนามเพรสซิเด้นท์ 

 เนื่องดวยสถานการณแโควิด ที่เกิดข้ึนอยางแพรหลาย จนเกิดวิกฤตเกิดขึ้นทั่วโลกจนมาถึงประเทศไทย
ทําใหประเทศไทยเกิดการแพรกระจายเชื้อลุกลามไปทั่วประเทศ ทําใหประชาชนเกิดการเสียชีวิตในอัตราที่สูง
และผูที่ติดเชื่อที่เขารับการรักษา ตามสถานพยาบาลตางๆ ทั่วประเทศมีจํานวนมากทําใหโรงพยาบาลของรัฐมี
สถานที่ไมเพียงพอตอจํานวนผูปุวยที่มีเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขไทยจึงมีนโยบายใหเมีการ
เปิดโรงพยาบาลสนาม โดยไดรับความรวมมือกับภาคเอกชนที่มีสถานที่และภาครัฐจากภาคสวนตางๆ ใหไดมี

การเปิดโรงพยาบาลสนามสําหรับรองรับผูปุวย Covid-19 ที่มีจํานวนมากเพ่ือไมใหเกิดการเพรกระจายของเชื่อ 
Covid-19 ไปสูบุคคลอื่นและผูปุวยไดรับการรักษาอยางถูกวิธีและปลอดภัยในชีวิต  

 สถานการณแ Covid-19 นี้ โรงพยาบาลกุมภวาปีจึงเป็นสวนสําคัญในการรับนโยบายจากสาธารณะสุข             
จังหวัดอุดรธานีใหทําการเปิดโรงพยาบาลสนามจํานวน 3 แหง มีดังตอไปนี้ โรงพยาบาลสนามตนคูน 
โรงพยาบาลปใ้นหยา โรงพยาลสนามเพรสซิเดนทแ โรงพยาบาลทั้ง 3 แหงนี้มีความสําคัญเป็นอยางมากในการ
ดูแลรักษาผูปุวย Covid-19 ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลทั้ง 3 แหงจะมีบุคคลากรทางการแพทยแจาก
โรงพยาบาลแมคือโรงพยาบาลกุมภวาปี เป็นบุคคลากรจากหนวยงานตางๆรวมมือรวมใจในการทําหนาที่เพ่ือ
ดูแลผูปุวย Covid-19 โดยขาพเจาไดรับโอกาสเป็นสวนหนึ่งของบุคคลากรทางการแพทยแเขาไปปฏิบัติงานที่
โรงพยาบาลสนามเพรสซิเดนทแโดยเป็นสวนของทีม Loading ซึ่งทําหนาที่ในการลําเรียงอาหารและจัดเตรียม
เครื่องอุปโภคบริโภคตางๆ จากทางโรงพยาบาลรวมถึงการนํายาที่ถูกสั่งจายจากแพทยแและเภสัชกรประจํา
โรงพยาบาลสนามใหผูปุวยไดรับประทานเพ่ือรักษา ทีม Loading ยังทําหนาที่อํานวยความสะดวกใหกับผูปุวย 
Covid-19 โดยการนําสิ่งของเครื่องใชและอาหารที่ถูกสุขลักษณะจากญาติของผูปุวยที่นํามาฝากไวกับการ
โรงพยาบาลสนาม ไดนําสงถึงผูปุวย Covid-19 อยางครบถวน การที่ขาพเจานี้เป็นสวนหนึ่งของทีม Loading 
ทําใหขาพเจามีความรูสึกวาเราไดทําเพ่ือสังคม ไดทําเพ่ือเพ่ือนมนุษยแในยามตกทุกขแไดยากในสถานการณแ 
Covid-19 นี้ ทําใหเราไดเห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งกันและกัน ชวยเหลือกันระหวางผูปุวยและบุคคลากร
ทางการแพทยแ ไดถึงการมีน้ําใจซึ่งกันและกันอาทิเชน เวลาทีม Loading นําสงอาหารตามเวลาที่กําหนดมี
ผูปุวยจํานวนหนึ่งก็จะมาชวยเข็นรถอาหาร และชวยลําเรียงถูกอาหารไปไวตามจุดรับอาหารและสิ่งของ ไมวา
จะเป็นเด็กหรือผูใหญทั้งหญิงและชายก็จะมาชวยเหลื่อไมวาจะชวยบุคคลากรทางการแพทยแในหนวยอ่ืนๆหรือ
ชวยเหลือผูปุวยดวยกันเอง เชน การวัดอุณหภูมิรางกาย ชีพจร ความดันโลหิตและอาการที่ผิดปกติของผูปุวยที่
พักอาศัยอยูดวยกันใหกบัเจาหนาที่ไดรับทราบ  ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามในยามท่ีเพ่ือมนุษยแดวยกันตกทุกขแไดยาก 
แตในทางกับการผูปุวยบางคนก็ไมเขาใจสถานการณแอาจจะดวยความเครียดของผูปุวยและอาจจะดวยสถานที่
ที่ไมอาจอํานวยความสะดวกตอตนเองใหไดอยูอยางสบายและครบถวนจนทําใหเกิดปใญหากับทางโรงพยาบาล
สนามทําใหเจาหนาที่เจาทําความเขาใจกับผูปุวยและใหกําลังใจกับผูปุวย Covid-19  

 ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมานี้ทําใหขาพเจาไดนําประสบการณแจากการทํางานในโรงพยาบาลสนามไดนํา
กลับมาใชกับโรงพยาบาลตนสังกัดในหนวยงานเภสัชกรรมทําใหตัวขาพเจาไดไดตระหนักถึงหนาที่ไดรับ
มอบหมายจากองคแกรใหปฏิบัติงานใหบริการตอผูปุวยที่มารับยาไดรับยาที่ถูกตองและปลอดภัย 

                    นายเอกพล ศุภนคร
                    พนักงานหองยา 
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การน าศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชการที่ 9 มาประยุกต์ใช้กับงานในโรงพยาบาล 

เนื่องดวยในสถานการณแปใจจุบันการใชชีวิตและการทํางานทั้งในและนอกโรงพยาบาลจําเป็นอยางยิ่งที่
ตองพัฒนาตนเองใหเทาทันสถานการณแตางๆ ผมจึงคิดวาถาหากเราสามารถนําขอคิดหรือคําสอนที่ผานการ
ปฏิบัติมาแลวนั้น นํามาประยุกตแใชกับการทํางานในโรงพยาบาลคงจะดีไมนอย ผมจึงไดนําศาสตรแของ
พระราชา มาปรับใชในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และ พัฒนาองคแกรภายในโรงพยาบาลของเราครับ ดังนั้น
ผมจึงไดสรุปออกเป็นหัวขอตางๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองครับ 

พัฒนาตนเอง 

- ระเบิดจากขางใน โดยการศึกษาหาความรูเพ่ิมพูนทักษะใหตนเองกอนที่จะทํางาน ทําตัวเองใหพรอมที่จะ
ไดรับการพัฒนา เชน ไปเรียนพยาบาลเวชปฏิบัติ หรือ เรียนตอเฉพาะทาง 

- แกปใญหาจากจุดเล็ก รูจักมองมุมกวาง แลวเริ่มแกไขไปทีละจุด เชน มีปใญหาการเงิน เราตองมองแลววาใน
แตละเดือนเราใชจายอะไรไปบาง แลวก็คอยๆแกไขอาจจะเริ่มจากการที่รูจักประหยัดมากขึ้น รูจักเก็บออม 
คอยเป็นคอยไป ก็จะทําใหปใญหานี้คลี่คลายไปได 

- การมีภูมิคุมกัน โดยการปรับตัว และเตรียมความพรอมของตัวเองในสถานการณแที่อาจเกิดขึ้น เชน 
สถานการณแโรคฝีดาษลิงที่กําลังแพรกระจาย หรือแมแตสถานการณแโควิด -19 ตองเตรียมความพรอมสําหรับ
การปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการสาธารณสุขอยูเสมอ 

- เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต ควรจะรูจักตนเองและรูถึงความพอประมาณของตนเอง เชน ความรูจัก
จัดการกับกิเลสตางๆ และเลิกใชคําวาของมันตองมี ควรใชเหตุผลในการ ประมาณตนเองว าสิ่งไหนจําเป็น สิ่ง
ไหนไมจําเป็น 

พัฒนางาน 

- การทํางานเป็นลําดับขั้น เชน อาชีพพยาบาลตองมีการวางแผนการทํางาน การดูแลผูปุวยอยางเป็นขั้นเป็น
ตอนตั้งแตการประเมินรางกาย การวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผนทางการพยาบาล การปฏิบัติตาม
แผนการพยาบาลที่วางไว ตลอดจนการประเมินผลทางการพยาบาล 

- การมีความรูและการมีภูมิคุมกัน เชน ในการประกอบอาชีพใดๆก็ตามจะตองมีความรู และตองพัฒนาตนเอง 
แสวงหาความรูอยูเสมอ เพ่ือที่จะไดทํางานอยางมีปใญญาและมีมาตรฐานตามที่วิชาชีพกําหนดและจะตอง
พรอมรับมือและปรับตัว ตองมีความยืดหยุนในงานที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา เชน อาจจะมี
การระบาดโควิดรอบ 3, 4 หรือการระบาดของโรคฝีดาษลิง ที่บุคคลากรทางการแพทยแตองเตรียมตัวรับมืออยู
เสมอ 
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- การมีสวนรวม ในการทํางานในองคแกรแนนอนวาตองมีการทํางานรวมกับสหวิชาชีพอ่ืนๆไมมากก็นอย ตองมี
การทํางานรวมกันเป็นทีม การมีสวนรวมของแตละหนวยงาน ตองมีการตัดสินใจรวมกัน งานจึงจะสําเร็จลุลวง
ตามเปูาหมาย 

- การไมติดตําราจนเกินไป ในบางสถานการณแผูที่มีความรูมาก แตยังขาดประสบการณแ อาจจะนําความรูนั้นมา
ใชกับสถานการณแ ณ ขณะไมได ซึ่งในบางครั้งประสบการณแการทํางานที่มากและการคุนชินกับเหตุการณแ
มากกวา อาจทําใหชวยเหลือผูอ่ืนไดเชนกัน ยกตัวอยาง เชน ในตําราเขียนไวอาการอีกแบบ แตผูปุวยมาใน
อาการอีกแบบ 

พัฒนาองคแกร 

- บริการรวมที่จุดเดียว เชน พัฒนาและผลักดันใหองคแกรเกิดระบบ One Stop Service เพ่ือใหผูมารับบริการ
ไดรับการบริการที่ดีและเกิดประโยชนแสูงสุด 

ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนแสูงสุด ในงานทํางานไมวาจะหนวยงานไหนตองมีการสั่งซื้อ ทําเรื่องเบิก จาย
ของภายในองคแกรอยูเสมอ ตั้งนั้นกอนจะทําการสั่งเบิก หรือจัดซื้อควรเช็คกอนวา สิ่งไหนขาดจริงๆ สิ่งไหนมี
อยู ชํารุดซอมไดหรือไม หากจําเป็นตองซื้อใหม ควรใชเหตุผลใหการตัดสินใจเลือกซื้อ และมองถึงขอดีขอเสีย 
ความคุมคาคุมทุน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากรคนในหนวยงานหรือองคแกรใหถูกคนถูกงาน ใช
คนเหมาะสมกับงาน เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

- ทํางานอยางมีความสุข โดยการสรางบรรยากาศภายในองคแกรใหอบอุน เชน การเคารพตนเองและเพ่ือน
รวมงาน รูจักแบงปในทั้งความรู ประสบการณแการทํางานซึ่งกันและกัน คอยสนับสนุนใหหนวยงานของตน
ประสบความสําเร็จ การใชเหตุผลในการทํางาน ไมละเมิดสิทธิของกันและกัน จะนําไปสูการปฏิบัติงานดวย
ความสุขกายและสุขใจ 

- การใหบริการแบบองคแรวม โดยผูมารับบริการจากองคแกรหรือหนวยงานจะตองไดรับการดูแลแบบองคแรวม 
ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ 

- การรูรักสามัคคี จากที่ไดกลาวมาขางตัน จะเห็นไดวาไมวาจะทํางานในหนวยงานไหน ประกอบอาชีพอะไรก็
ตาม การที่จะปฏิบัติงานใหไดตามเปูาหมาย จะตองอาศัยความรัก และความสามัคคีภายใจองคแกร หากเกิด
ความขัดแยงกัน งานที่ทําก็จะประสบผลสําเร็จยากหรืออาจจะไมประสบความสําเร็จเลยก็เป็นได การทําใหเกิด
ความสามัคคีภายในองคแกร ยกตัวอยางเชน โรงพยาบาลจัดงานกีฬาสีประจําปี เพ่ือใหเจาหนาที่ทุกคนไดทํา
ความรูจักกัน ไดสนุกมีความสุขดวยกัน นําไปสูการมีสัมพันธภาพที่ดีตอเพ่ือนภายนอกหนวยงานของตนเอง 
เมื่อตองไดทํางานรวมกันก็จะเกิดความรัก และสามัคคี เพ่ือใหงานบรรลุเปูาหมาย 

นายอนุกูล ดวงมาลัย 

แผนกรังสีวิทยา 
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ประทับใจเพื่อนร่วมงาน 

เริ่มตนที่เขามาใหมตอนที่ฝึกงาน 5 วัน พ่ีๆหนวยงาน x-ray คอยๆสอนงานเรื่อยๆพ่ีๆก็ถามวาจะทําได
ไหมจะมากี่วันตอนนั้นกดดันตัวเองมาก เพราะอยากไดงานและทําใหเป็น แตพยายามที่จะทําและพ่ีๆก็คอย ซับ
พอรแตดีมาก อยูกันเป็นครอบครัว อบอุนมากๆเลยครับ  

สรุปเรื่องเลาที่แสดงใหเห็นความพยายามในการแกไขปใญหาหรือพัฒนา 

ความพยายามและความตั้งใจ ที่อยากจะไดงานและใจหนึ่งก็กลัววาจะไมไดเพราะตอนนั้นตกงานไมมีงานทํา 
และก็มีพ่ีๆที่ชวยเหลือ ใหหนังสื่อมาอาน และแลวก็ทําได จนไดเขามาทางานที่แผนก x-ray 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทันที่ 

ทํางานได 1 ปี 2 เดือน ได เป็น พกส. ดวยความใจตั้งดวย กับท่ีคุณหมอเมตตา  

บทเรียนที่ไดรับ 

1. ไดเรียนการเป็นผูใหญในการทํางาน 

2. ไดรูจักพ่ี พยาบาล ที่นารัก  

3. ไดรูจักการทํางานอยางเป็นระบบ 

นายธวัชชัย ฤทธิ์มหา 

แผนกรังสีวิทยา 
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การแนะน าการเข้าใจในการรับบริการ และการให้บริการของแผนกรังสีวิทยา 

มีคนไขเขารับบริการ กอนรับบริการจะตองมีการอดอาหารทําใหคนไขมีอาการหิว และกระหายน้ํา จึง
เกิดอารมณแที่ฉุนเฉียว เกิดการโวยวายจากการตองรอคิวเขาตรวจ และอางวาทําใหคนไขทานอ่ืนสามารถกิน
ขาวและน้ําไดโดยไมตองงด  จึงเขาไปอธิบายและแจงใหทราบในขึ้นตอนการบริการของแตละคน ของคนไข
ตางกัน เนื่องจากคนไขที่เขารับบริการในโรคท่ีแตกตางกัน มีข้ึนตอนในการตรวจแตกตางกันไปยอมเกิดผลดีตอ
คนไขเอง หากไมปฏิบัติตามขึ้นตอนจะเกิดผลเสียตอคนไข และการวินิจฉัยโรคที่ผิดพลาดสงผลตอการรักษา
โรค จนเกิดการเสียชีวิตตอไปได 

สรุปเรื่องเลาที่แสดงใหเห็นความพยายามในการแกไขปใญหาหรือพัฒนา :  การแกปใญหาตองใชความ
พยาบาลและสติ อดทน อดกลั้น ตอสถานการณแขางหนาที่เกิดขึ้น พรอมกับอธิบายสาเหตุใหผูรับบริการใหได
เขาใจ ตามข้ันตอนการรับการที่ถูกตอง จะเกิดผลดีผูรับบริการ(คนไข) 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น:  คนไขเขาใจในการตรวจวินิจฉัยในการรักษา ทําใหคนไขสงบสติอารมณแ
ฉุกเฉิน และรับฟใงมากขึ้น 

บทเรียนที่ไดรับ: การที่เขาปะทะคารมกับคนไข ควรมีสติและรูที่มาของสาเหตุ  และใชขอมูลอธิบาย
และใหเหตุผลผูรับบริการใหถูกตองและเขาใจ 

 
 

นางสาวปริตตา จรูญวรรณ 
แผนกรังสีวิทยา 
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เรื่องเล่า....งานรังสี 

บอกเลาประสบการณแการทํางานในสถานการณแการแพรระบาดของcovid-19 เราทุกคนในแผนกไดใส
ชุดPPEเพ่ือเขาไปเอกซเรยแซึ่งชวงที่มีการระบาดรุนแรงทางโรงพยาบาลไดเปิดใหบริการถึง6จุด แตละจุดมีความ
ยากงายในการทํางานทั้งผูปุวยเด็ก ผูสูงอายุ คนไขชวยเหลือตัวเองไมได คนไขใสทอชวยหายใจ การทํางานนั้น
เราตองมีการสัมผัสคนไขอยางใกลชิดเพ่ือจัดทาในการตรวจเอกซยแ ยิ่งถาคนไขชวยตัวเองไมไดเราตองทั้งยกตัว
คนไขและสอดแผนรับรังสีไวขางลางพรอมกัน คงนึกภาพออก หลายๆคนไมเขาใจการทํางานมีแตบอกวาทํา
แปฺบเดียวๆ คือเห็นแควาเราใชเวลาไมนานแตไมรูวาเรามีขั้นตอนยังไงเพราะเวลาเขาไปทํางานไมมี จนท.อ่ืน
เขาไปดวย แตทั้งหมดที่กลาวมานั้นก็มาใจชื้นตอนที่ผูปุวยติดเชื้อที่รักษาหายแลวมาตรวจเอกซเรยแซ้ํา ไดมา
กลาวขอบคุณในการทํางานของหนวยงานเล็กๆอยางเรา ทําใหรูวาอยางนอยก็ยังมีคนเห็นความสําคัญของเรา
อยู 

นายชาติ ชาวสวน 
แผนกรังสีวิทยา 
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เรื่องเล่า....งานรังสี 

เรื่องเลา:บอกเลาประสบการณแการทํางานในสถานการณแการแพรระบาดของcovid-19ที่มีทั้งอุปสรรค 
ปใญหาและแนวทางที่เรารวมกันแกไข เราเนนการทํางานเป็นทีม ความรวมมือรวมใจกัน ความเป็นพ่ีเป็นนอง 
เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ใหกําลังใจกันในวันที่ทอและเหนื่อย สูดวยกัน รวมทั้งไดกําลังใจจาก
ครอบครัว ทําใหหนวยงานของเราผานวิกฤติมาได มันทําใหเราทุกคนภาคภูมิใจ อยางนอยเราก็เป็นสวนหนึ่งที่
ชวยประเทศชาติในครั้งนี้ 

นางอรนงคแ ปใกกุลนันทแ 
แผนกรังสีวิทยา 
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เรื่องเล่า....งานรังสี 

เมื่อนานแลวมีคนไขอายุประมาณ70 ไดมาเอ็กชเรยแปอด จนท.ไดบอกยายไปเปลี่ยนเสื้อ ถอดเสื้อ
ชั้นในออกดวยครับใสชุด รพ. ออกมานะยาย ไปเปลี่ยนในหองน้ํานะยาย  ยายบอก จา เมื่อสักพักใหญๆไดยิน
เสียงน้ําในหองน้ําดัง จนท. เลยถามยายวายายทําไรอยู ยายบอกวายายอาบน้ํากอนถึงจะเปลี่ยนชุด 

 

นายอุทิศ จูมวงษแ 
แผนกรังสีวิทยา 
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เรื่องเล่า......จากห้องตรวจอัลตราซาวด์ 

เรื่องมีอยูวาวันนั้นมีคิวนัดอัลตราซาวดแ Upper Abdomenคนไขหญิงอายุ80ปีจากตึกผูปุวยในไดคิว
ตรวจ 09.30น.คนไขลงมาถึงหองตรวจประมาณ 10.20น.หลังจากคนไขตรวจอัลตราซาวดแเสร็จขณะรอเวรเปล
สงกลับตึกคนไขหายใจหอบและรองไหอยางหนักเราก็ถามวายายเป็นอะไรยายก็ไมตอบดวยความที่วายาย
หายใจเร็วและทาทางไมคอยดีเลยเอาเครื่องวัดO2 Sat มาวัดปลายนิ้วยายดูปรากฏวา O2 ที่วัดได 98% ดูแลว
ก็ปกติคิดในใจวาเครื่องเราเสียหรือปุาวเพราะไมคอยไดใชแตพอลองเอาเครื่องมาวันที่ปลายนิ่วของเรามันก็
ปกติดีเลยลองถามยายอีกครั้งวายายเป็นยังไงบางยายก็รองไหเสียงดังพรอมกับคําพูดที่สั่นเพราะแกรองไหวา “ 
ยาย..หิวขาวมากเลยไมไดกินขาวกินน้ําตั้งแตเม่ือคืนขอขาวกับปิ้งปลาใหยายสักหนอยไดไหมเอามานิดเดียวก็ได
ไมตองเยอะ”พูดจบยายก็รองไหและหายใจหอบตอ เราก็คอยโลงใจนึกวาจะไดใสTubeที่หองอัลตราซาวดแ จาก
นั่นก็เอาน้ําใหยายดื่มไปกอนเพราะที่หองไมมีอาหาร ยายดีใจมากที่ไดกินน้ําและแอบบนใหพยาบาลบนตึกวา
ใจรายขอกินนิดเดยีวก็ไมได และอาการหอบของยายก็ดีข้ึนหลังจากท่ีไดกินน้ํา 

***หมายเหตุ คนไขท่ีจะไดรับการตรวจอัลตราซาวดแUpper Abdomen ตองไดงดน้ํางดอาหารทุกชนิดกอนเขา
รับการตรวจอยางนอย6ชั่งโมงจึงทําใหพยาบาลไมใหยายทานอาหาร 

นางสาวดวงพร โภคาพานิชยแ 
แผนกรังสีวิทยา 
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เรื่องเล่า.....โควิด-19 เป็นเหตุสังเกตได้ 

นักวิชาการคอมพิวเตอรแปฏิบัติการ เป็นตําแหนงที่ไดบรรจุโดยวิชาชีพชวงโควิด แตงานที่ผมทําเป็นอีก
วิชาชีพหนึ่งที่ไมมีสอนในหลักสูตรมหาวิทยาลัย คือระบบจัดเก็บรายไดคาบริการทางการแพทยแของ
โรงพยาบาล ซึ่งตองมาศึกษาเรียนรูระบบจัดเก็บรายไดทั้งหมด ซึ่งก็ไมใชเรื่องงาย หรือเรื่องยาก แตตองอาศัย
ความตั้งใจและเอาใจใสเป็นพิเศษ เพราะผูบริการใหความสําคัญกับเรื่องนี้มาก กิจวัตรที่ตองทําทุกวันคือ เรียก
เก็บคารักษาพยาบาลใหถูกตอง ครบถวน ทันเวลา เพ่ือรักษาผลประโยชนแของโรงพยาบาลที่พึงจะไดรับ จน
มาถึงชวงการระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหภาระงานเพ่ิมมากขึ้นและมีกองทุนสําหรับโควิด เพ่ิมขึ้นมา จนทํา
ใหงานที่ทําอยูลนมือ ประกอบกับ ระบบเรียกเก็บคารักษาของโควิด เป็นเรื่องใหม ทําใหระบบการสื่อสาร จาก
หนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก เชน สปสช. ยังไมชัดเจนมากนัก จึงทําใหระบบขอมูลโควิด 19 ที่
สงไป ไมไดรับการจัดสรรคารักษา เนื่องจาก สปสช.ประกาศใหผูปุวยทุกราย กอนการใหบริการโควิด ตอง
ยืนยันตัวเองกอนโดย ระบบ Authen ซึ่งตามประกาศ สปสช. ประกาศใชวันที่ 1 ตุลาคม 2564  แต สปสช.
เริ่มใชขอมูลจริง กอน 2 เดือน เริ่มการใชขอมูลกอนประกาศ คือเดือน สิงหาคม 2564  ทําใหขอมูลคาบริการ
โควิด ที่ถูกสงไปชวงเวลานั้นๆ ไมผานการตรวจสอบคือการติด C349  และไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
จาก สปสช. เป็นจํานวนเงินมหาศาล ผูบริหารทราบเรื่องโดนตําหนิพอสมควร จึงไดทําการสอบถามจาก 
สปสช. ถึงวิธีการแกไขความผิดพลาดครั้งนี้ ไดคําตอบคือตองอุทธรณแขอมูล เป็นเอกสาร และลงนามโดย
ผูอํานวยการ สงถึงเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ดวยการคนเอกสารและหาหลักฐานการ
ใหบริการเป็นจํานวนมาก เพ่ือแสดงวาโรงพยาบาลใหบริการคนไขรายนั้นจริงๆ หลังจากคนเอกสารและสง
หลักฐานเสร็จ ปรากฏวา สปสช.อนุมัติคาใชจายทั้งหมดใหกับโรงพยาบาล ทําใหรายไดของโรงพยาบาลเพ่ิมขึ้น
เป็นจํานวนมากและเป็นโรงพยาบาลแหงแรกของ เขตสุขภาพที่ 8 ไดทําการอุทธรณแขอมูลผานการอนุมัติจาก 
สปสช. ทําให รพ.หลายๆแหงสอบถามเขามาถึงวิธีการที่ไดทําในครั้งนี้ จนทําใหโรงพยาบาลประสบความสําเร็จ
เรื่องการจัดเก็บรายไดของโรงพยาบาล 

 
    นายจักรเพชร ดําแดง 

      นักวิชาการคอมพิวเตอรแปฏิบัติการ  
ศูนยแจัดเก็บรายไดคาบริการทางการแพทยแ(Claim) 
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แคมป์คนงานก่อสร้างท่ี กทม.แตก 

จากเจาหนาที่ใหมที่พ่ึงเขามาทํางานชวงการระบาดของ โควิด-19 และไดรับผิดชอบงานจัดเก็บรายได
คารักษาพยาบาลของคนไขสิทธิประกันสังคมและเป็นชวงระบาดระลอก 2 คือชวงแคมปคนงานกอสรางที่ 
กทม.แตก ทําใหคนงานกอสรางหลั่งไหลออกจาก กทม.กลับมายังภูมิลําเนา รวมถึงโรงพยาบาลกุมภวาปี ที่
ใหบริการคนไข และเปิดใหบริการโรงพยาบาลสนาม และรับรักษาคนไขทั้งจังหวัดในพ้ืนที่อุดรธานี ภาระงาน
ทั้งหมดจึงตกมายังโรงพยาบาลกุมภวาปี โดยเฉพาะคนไขที่มีสิทธิประกันสังคม มีจํานวนมากมายมหาศาล
ประกอบกับตัวเอง พ่ึงมาทํางานได 1 เดือน จึงทําใหไมเขาใจเรื่องระบบจัดเก็บรายไดของคนไขสิทธิ
ประกันสังคมมากนัก ทําไดแคสอบถาม จากหัวหนาหนวย หัวหนางานและเพ่ือนรวมงานภายในแผนก และเริ่ม
ศึกษาเกณฑแการเบิกหรือระเบียบการจายเงินชดเชยคารักษาพยาบาลสิทธิประกันสังคมซึ่งพอเขาใจระดับหนึ่ง 
เนื่องจากคนไขมีจํานวนมาก ไดทําจนเกิดความเคยชิน แตอยางไรก็ตาม สภาพรางกายและสภาพจิตใจ ก็ยังไม
พรอมที่จะรับผิดชอบงานสําคัญแบบนี้ จนเกิดอาการ....เป่าปาก...ประมาณว่า ฉันเหนื่อยมาก เพราะวาเป็น
เจาหนาที่ใหมยังไมมีประสบการณแ และรับผิดชอบภาระงานที่สําคัญแบบนี้ แตอยางไร ก็หนี้ไมพนความตั้งใจ
ของเรามีกําลังใจจากเพ่ือนรวมงาน และหัวหนาในหองที่คอยใหคําแนะนําดวยดีเสมอมา จนผานไปหนึ่งเดือน 
ยอดเรียกเก็บคนไขสิทธิประกันสังคม จากการรายงานของหัวหนาวาโรงบาลเราได 50 ล้านอะไร....หะ....อะไร
นะ....ห้าสิบล้านบาท อุทานในใจตัวเองเบาๆวา เราเป็นเจาหนาที่ใหม ไมเชื่อวาจะทําไดขนาดนี้ และไดรับคํา
ชมจาก หัวหนางานและผูบริการ ซึ่งเพ่ิมกําลังใจและพลังในการทํางานเป็นอยางมากคือการคิดบวก และได
ปฏิบัติงานรับผิดชอบจัดเก็บรายไดคารักษาพยาบาลคนไขสิทธิประกันสังคมจนเหตุการณแคนไขเริ่มลดลงและ
โรงพยาบาลทําการปิดโรงพยาบาลสนาม ระยะเวลาในการเหนื่อยกับคนไข 3  เดือน ถึงกระนั้นหลังจาก
เหตุการณแแคมปคนงานกอสรางแตกนี้คลี่คลายลง นโยบายของรัฐบาลก็เปลี่ยนใหม คือ ใหบริการ คนไข HI 
และ OSI ตอ  คนไขก็เริ่มเยอะขึ้นมาอีกครั้ง แตครั้งนี้ ฉันเริ่มเกงขึ้นละ ไมมีปใญหาแนนอน เพราะฉันรักและ
ตั้งใจทํางาน นี้มาก ฉันรักโรงพยาบาลกุมภวาปี เราจะเป็นที่พ่ึงในโซนลุมน้ําปาว 
 

 
น.ส.ทิพวรรณ จันทรแพิชัย 

เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
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ประสา รถเก่าๆขี่ไปไร่ ไปนาซือๆ 

 อุบัติเหตุทางจราจรเกิดขึ้นบนทองถนนหรือสาเหตุเพราะเมาสุราที่เกิดขึ้นและมารับบริการที่
โรงพยาบาลกุมภวาปี มีรถทุกชนิด ทั้งท่ีมี พรบ. และไมมี พรบ. จากประสบการณแที่กระผมทํางานมา 30 กวาปี 
จนปีนี้จะเกษียณอายุราชการแลวสิ่งที่ไดยินจากคนไข เวลารถไมมี พรบ.วา ประสารถเก่าๆขี่ไปไฮไปนา ซือๆ
คุณหมอ กะบ่อได้ ต่อ พรบ. แล่ว พะนะ? ซึ่งคําพูดพวกนี้เราไดยินบอยจนเกิดความเคยชิน และใหคําแนะนํา
ตลอดวา ตา ยาย หรือญาติๆของคนไข วา รถเกา รถใหม เราก็สามารถตอ พรบ.ได และรถที่ขี่ไปไรไปนา นี่ละ
ยิ่งลมดี  เพราะฉะนั้นก็ขอใหมา ตอ พรบ.รถนะ หรือมาฝากผมตอใหก็ได ซึ่งการทําแบบนี้ผมปฏิบัติและให
คําแนะนําคนไขมาตลอดระยะเวลาที่ไดปฏิบัติจนถึงวันที่จะเกษียณ แตเหตุการณแที่จะเลาตอไปนี้คือ รถคนไข 
ไมมี พรบ. และบาดเจ็บจนตองเขาหองผาตัด ทําใหคารักษาเกิดขึ้นเกินวงเงินที่กําหนด รถก็ไมมี พรบ. ฐานะ
ทางบานก็ยากจน แลวจะใหทําอยางไร ผมจึงไดประสานไปทาง คปภ. (สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย) เพ่ือใหใชวงเงินสวนนี้ชวยเหลือคาใชจายใหคนไขดวย เนื่องจากทาง
บานมีฐานะยากจน และหลังจากสงยื่นเรื่องไปทาง คปภ.แลว คปภ. ก็ไดอนุมัติเงินตามวงเงินที่กฎหมายกําหนด 
การเบิกงบประมาณจาก คปภ. เป็นเรื่องยาก และหลายๆโรงพยาบาลก็ไมเคยทํา เนื่องจากเอกสารหลักฐาน
การสืบประวัติตองชัดเชน ซึ่งเคสนี้ก็ผานไปดวยดี  คนไขไดรับการดูแลรักษาจนอาการหายปุวยจาก
โรงพยาบาลและกลับไปใชชีวิตตามปกติ จากประสบการณแที่ไดทํางานในสวนนี้ และมีหนาที่คอยแนะนําคนไขที่
เกิดอุบัติเหตุบนทองถนน ทําใหรูวา ไมวาเราทํางานอยูจุดไหนในโรงพยาบาล ก็ไดชวยเหลือชีวิตคนไข
เหมือนกัน ไมวาทางตรงหรือทางออม  
 

          นายสุเมธ  ทาริวิก 
เจาหนาที่งานเรียกเก็บ/พรบ.จากรถ 

ศูนยแจัดเก็บรายไดคาบริการทางการแพทยแ(Claim) 
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เรื่องเล่า.....เดือนนี้ SUM adj. RWเท่าไหร่ 

คนไข IPD เวลารับบริการรักษาที่โรงพยาบาลแลว สวนใหญ จะไมไดจายเงินคารักษาพยาบาล แลว
โรงพยาบาลเอาเงินที่ไหนละ นี่เป็นคําถามสวนใหญที่หลายคนคิดและสงสัยมาตลอด แตรูไหมวาหลังจากคนไข 
D/C แลว กระบวนการในการเรียกเก็บคารักษาพยาบาล รายการคาใชจายทุกอยาง ตั้งแตวั นที่ Admit-D/c 
แลว เกิดกระบวนการการทํางานที่  สหวิชาชีพรวมกันทํา ตรวจสอบ , Audit, diag, Coder จนถึงลําดับ
สุดทายคือ Claim  เพ่ือใหไดรับคาใชจาย  ตามระบบ DRG ซึ่งเรียกงายๆวา  จายตาม RW  ซึ่งงานที่ดิฉันทํา
มาตลอดระยะเวลา 10 ปี คือการสงเคลมผูปุวยใน เพ่ือใหได คา RW เยอะๆ ตามระเบียบการจายเงินชดเชย
ของ สปสช.  เพ่ือใหโรงพยาบาลไดรับคาชดเชยที่สมเหตุสมผล แมวาบางเดือน บางเวลา จะมีปริมาณคนไข 
Admit จํานวนมาก โดยเฉพาะชวงการระบาดของโควิด-19  ทําใหภาระงานเพ่ิมมากขึ้น  อยูทํางานจน
ลวงเวลาบอยครั้งจนมีปใญหาเรื่องสุขภาพ แตก็พรอมสูเพ่ือโรงพยาบาล เพ่ือหนาที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ ซึ่งเวลา
สงเบิกผานระบบ E-Claim จะมีบางเคส หรือ บางเงื่อนไขที่เป็นเรื่องใหม ไมผานการตรวจสอบ หรือไมไดการ
จัดสรร ตลอดจนถึงขอมูลที่สงไปกอนหนานี้ เบิกคารักษาไมครบ ตองสงเบิกดวยการเพ่ิมคารักษาหรือรายการ
ที่เราไมไดเบิกเขาไปใหม ซึ่งเรียกวา ทําการ Appeal  ขอมูล บอยครั้งเกิดกระบวนการ การเรียนรูและแกไขไป
ดวยกัน แตก็สามารถปฏิบัติงานไดดวยดีจนประสบผลสําเร็จในการจัดเก็บรายไดคารักษาพยาบาลใหตรงตาม
เงื่อนไขการจายเงินชดเชย 

               
  น.ส.ปิยะนันทแ แพะขุนทด 

เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
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เรื่องเล่า ....งานเวชระเบียนและสถิติ 

ในทุกๆปีมีการตรวจสอบการวินิจฉัยโรคและตรวจสอบการใหรหัสโรคและหัตถการของเวช 
ระเบียนตามเกณฑแการตรวจสอบของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติซึ่งทีมออดิทโรงพยาบาลจะตอง
เตรียมเวชระเบียนตามที่เรียกตรวจใหครบแลวนํามาตรวจสอบการวินิจฉัยโรค/การใหรหัส ตรวจสอบการ
บันทึก/ชื่อเจาหนาที่ที่บันทึก ปริ้นเอกสารที่เกี่ยวของตามการรักษาของแพทยแใหครบถวน เพ่ือยืนยันการ
วินิจฉัยโรคของผูมารับบริการและโรงพยาบาลเสียทรัพยากรใหการดูแลรักษาจริง  หลังจากนั้นคณะกรรมการ
ตรวจสอบความสมบรูณแเวชระเบียนสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต8  จะทําการตรวจสอบเวช
ระเบียนของโรงพยาบาลและรายงานผลการตรวจสอบการวินิจฉัยโรค/การใหรหัสวาถูกผิดจํานวนเทาไร คิด
เป็นกี่เปอรแเซ็น ซึ่งเมื่อทีมออดิทของโรงพยาบาลรับทราบผลการตรวจสอบแพทยแก็จะนําเวชระเบียนทั้งหมดมา
ตรวจสอบอีกรอบเพ่ือยืนยันวาเห็นเหมือนหรือเห็นตางกับผลการตรวจสอบหากทีมออดิท   ยืนยันเห็นสมควร
ตามการรักษาเดิมของโรงพยาบาลก็จะนําเกณฑแการวินิจฉัยโรค/การใหรหัสมาอางอิงเพ่ือทําการอุทธรณแผลการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบความสมบรูณแเวชระเบียนไปอีกรอบจนกวาจะไดการวินิจฉัยโรค/การให
รหัสของผูมารับบริการที่ถูกตอง 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น:  

ในปีงบ2563โรงพยาบาลโดนสุมตรวจสอบเวชระเบียนทั้งหมด180 ฉบับ คาAdj RWกอนการ
ตรวจสอบ 391.66 คาAdj RWหลังการตรวจสอบ 336.88 พบวาคาAdj RWเปลี่ยนแปลงหลัง
ตรวจสอบ-54.78 จากนั้นทําการอุทธรณแไดAdj RWเพ่ิมมา 13.27  
ในปีงบ2564โรงพยาบาลโดนสุมตรวจสอบเวชระเบียนทั้งหมด180 ฉบับ คาAdj RWกอนการ
ตรวจสอบ 221.76 คาAdj RWหลังการตรวจสอบ 210.88 พบวาคาAdj RWเปลี่ยนแปลงหลัง
ตรวจสอบ-10.88  
ในปีงบ2565โรงพยาบาลโดนสุมตรวจสอบเวชระเบียนทั้งหมด159 ฉบับ คาAdj RWกอนการ
ตรวจสอบ 193.06 คาAdj RWหลังการตรวจสอบ 176.28 พบวาคาAdj RWเปลี่ยนแปลงหลัง
ตรวจสอบ-16.78 จากนั้นทําการอุทธรณแไดAdj RWเพ่ิมมา 2.68 

บทเรียนที่ได้รับ: ในกระบวนการตรวจสอบการวินิจฉัยโรค การใหรหัสและหัตถการในเวชระเบียน เพ่ือจะ
มุงเนนใหขอมูลการดูแลรักษาพยาบาล/ ความสมบรูณแของการบันทึกเวชระเบียน / การวินิจฉัยโรค/ การให
รหัสและหัตถการของผูมารับบริการถูกตอง ครบถวน สมบรูณแมากที่สุด 
 

                                                                         ชื่อ  นางสาวนัยนา   สมศรี 
ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

                                                                           กลุมงานเวชระเบียนและสถิติ 
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Love zone in love 

เราเป็นหนวยงานเล็กๆในรพ. ที่บางคนอาจจะยังไมรูจักดวยช้ํา แตเราก็โอเคนะที่ไดมาอยูทํางานใน
หนวยงานนี้ตองขอบอกกอนเลยวากอนหนานี้หองทํางานของเราจะไดอยูตึกเกาชั้น G แอบคิดมาตลอดหองนี้
เป็นหองทํางานไดดวยหรอสิ่งรบกวนในแตละวันเสียงแอรแที่ดัง กลิ่นหองน้ําท่ีสงกลิ่นเหม็น    มาเป็นระยะ ผาน
ไปหลายปีเราก็ไดทํางานที่ตึกใหมมีถึง 4 ชั้นเชียวนะ และหนวยงานพวกเราก็โชคดีที่ไดมาจับจองหองกับเคา
ดวยที่ดีไปกวานั้นเราไดอยูรวมกับแผนกเรียกเก็บและงานพรบ.รถที่ตึกเกาเราก็ไดอยูรวมกันอยูแลวเหมือนเรา
ไดทําบุญรวมกันมาทําใหไดมาอยูรวมกันอีก ตึกใหมท่ีไฉไลกวาเดิม หองทํางานที่เป็นสัดสวน สะอาด ปลอดภัย 
แอรแเย็นบางวัน  เราตองขอบคุณผูใหญใจดีที่เห็นความสําคัญใหยายขึ้นมาอยูที่ตึกใหมชั้น3 ทําใหเราแบงโซน
การทํางานไดงายขึ้นเป็นระเบียบเรียบรอยจากเดิม กองชารแทที่แนนๆหาที่เก็บไมไดก็จัดวาง จัดเก็บอยางมี
ระเบียบสวยงามมากขึ้น มีชั้นที่เพียงพอกับจํานวนชารแทและพ้ืนที่ในการคนหาไดงายขึ้น มีรถเข็นกับบันไดปีน
คนใหดวยทําใหไมมีชารแทสูญหายคนภายนอกไมสามารถเขามาคนหรือหยิบไปกอนไดรับอนุญาต ภายในหอง
เราก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลากหลายเชียวมีพระพุทธรูปที่ไวคอยกราบไหวบูชาปกปูองดูแลพวกเรา    ซึ่งแหลงที่มา
จาก พ่ีเมธหัวหนาพรบ.ที่นําพาพวกเราไปทางสายบุญและทานเป็นที่รักใครของพวกเรา ในทุกๆวันตองไป
ทําบุญที่วัดไดบุญแลวยังไดและนําอาหารของหวานคาวที่บรรดาแมๆที่วัดจะใหมากินและเผื่อแพรใหนองๆใน
หองดวยเป็นความโชคดีของพวกเรามากที่ไดกินอ่ิมเกือบทุกวัน และอีกหนึ่งหองก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชนกันอันนี้จะ
เป็นของหัวหนางานเรียกเก็บคือหัวหนาเพชรจะชอบบูชามาเรื่อยๆลาสุดเป็นทานพญาครุฑองคแใหญ   มาไวใน
หองชวยเสริมทางไหนบางตองไปหาขอมูลเองนะแถมตนไมมงคลอีกดวย บางวันนองๆก็จะเลาถึงบรรยากาศ
ตอนขึ้นเวรที่ไดยินเสียงแปลกๆเหมือนมีคนอยูในหองดวยแอบหลอนอยูเหมือนกัน บางทีเราก็จะขอเลขดวย
การจุดธูปแลวไปซื้อหวยใครดวงดีถูกก็จะบริจาคโลงศพ ผาขาว น้ําดื่ม ใหกับรพ.จะสงผลบุญใหเราไดถูกตอไป
อีก เราสายมูเตลูเกือบทุกคนไมเชื่ออยาลบหลู อีกหนึ่งความประทับใจนาจะเป็นการทํางานในหนวยงานเรา
นองๆจะชวยกันวางระบบการทํางานใหงายขึ้นมีระบบมีขั้นตอนใหเราไดเรียนรูไปพรอมๆกัน  การทํางานเป็น
ทีมยิ่งใหญเสมองานสําเร็จมีคุณคา สามัคคีคือพลัง เมื่อทุกอยางเป็นระบบแลวทําใหเราทํางานไดงายขึ้น มี
ความสุข มีความปลอดภัยในที่ทํางาน                                                                  

 นางสาวสมปราถนา ธูปประสม 
                                                                      ตําแนงเจาพนักงานเวชสถิติ 

                                                                     หนวยงานเวชระเบียนผูปุวยในและสถิติ 
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ความสามัคคีต้านโควิด 
 

ในชวงปลายปี พ.ศ. 2564 ที่ผานมา จังหวัดอุดรธานีมีการระบาดของโควิดจํานวนมาก รพ. กุมภวาปี
ตองเปิดโรงพยาบาลสนาม เพ่ือแบงเบาภาระของ รพ. จังหวัดและเพ่ือใหเกิดความสะดวกกับผูปุวย แต
เหตุการณแนี้ก็สงผลใหภาระหนาที่ของเจาหนาที่เพ่ิมมากขึ้น มีการรวมมือกันทั้งโรงพยาบาลเพ่ือวนกันออกไป
ทําหนาที่ดูแลผูปุวย ซึ่งตองยอมรับวาไมใชงานที่ถนัดของแพทยแเฉพาะทางหลายๆสาขา แตทุกแผนกก็รวมมือ
รวมใจกันศึกษาหาความรูใหมในการรักษาโควิด และวนกันออกไปตามหนวยที่ขาดแคลน 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน:ทําใหรพ.นาอยู มีเงินเขารพ.มากขึ้น ผูปุวยไมถูกทอดทิ้ง 
บทเรียนที่ไดรับ:ทํางานเป็นทีม ดีกวาทํางานคนเดียว 

      

พญ.ณัฎฐา วงศแวิชิต 
แผนกรังสีวิทยา 
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“ ชื่ออุ้มค่ะคุณหมอ” 

 “ ชื่ออุมคะคุณหมอ” คุณแมของเด็กชายวัย 6 ขวบบอกหมอ ตอนนี้เด็กคนนี้นาจะอายุ 11 ปีแลว
สินะ  “ชื่อเลนเหมือนหมอเลยครับลูก” 

“คุณหมอไมไดแนๆ เลยคะ คุณหมอเป็นคุณชวยนองอุมตอนเกิดใหม สําลักขี้เทา ปอดแตกไงคะคุณหมอ” อเอ
หมอเริ่มจําไดแลว 

 1 ปีแรกของการจบเป็นกุมารแพทยแที่โรงพยาบาลกุมภวาปี ตอนนั้นเรายังมีตู incubator เกา ๆขางฝา
อยูเลย transport incubator ยังไมมีเครื่อง Hight flow nasal ventilator   ยังไมมีพยาบาลวิกฤตทารกเด็ก
แรกเกิด 

“คุณหมอคะ ทารกแรกเกิด term GA 40 Wks มีประวัติ thick meconium stain AF หอบคะคุณหมอ  RR 
80 เขยีวทั้งตัวเลย” 

ตอนนั้นรีบวิ่งมาที่ตึกหลังคลอด ในใจแยละเด็กตองไดใสทอชวยหายใจ  ปอดจะแตกหรือเปลา จะเป็น PPHN 
ไม฿ ระหวางนั้นใหนองเตรียมทอชวยหายใจไว 

รีบใหนองตามx rayมา  

เมื่อมาถึง เด็กหอบมาก เขียวทั้งตัว O2 sat เหลือแค 60 % หมอตองรีบใสทอชวยหายใจ รีบแจงคุณ
แม “คุณแมยังดูงง และรองไห” 

ดวยทุกคนยังไมเคยดูทารกแรกเกิดวิกฤต ทุกอยางดูตะกุกตะกักบางแตเราก็ใส ET tube กันได แตพระเจา บีบ 
ambubag ทําไม O sat ไมข้ึน  

“PPHN หรือ Pneumothorax เนี่ย” แยแลวเราหัวใจหมอเตนเร็วมาก คงไมตางกับคุณแม เด็กชายคนนี้จะ
รอดไม฿นะ  

ผล Film CXR กลับมา “Pneumothorax” ที่ปอด  1 ขาง เราตองใส ICD “เตรียมใส ICD” ทุกคนในทีมหนา
เวเอ คืออะไร  

“คุณหมอหนูไมมี  set เด็ก” “หนูไมเคยเจอ ไมเคยชวยใสี ICDเด็ก” พยาบาลในเวรวันนั้นแจงกับหมอ “เกิด
มาหมอก็ใสแค 1ครั้งในเด็กทารก”หมอคิดในใจ 

ตั้งสติ อยางแรกหมอใส ET tube กอน และเราก็เตรียม ICDเด็กซึ่งตอนนั้นไมมีหรอก ไปเอาสาย OG สีฟูามา 
เอาSet cutdownมา เอา nss  

ตาก็มอง mornitor o2 sat ไปดวย “O2 sat 80%” ใจก็สั่นแตรีบกรีดบนตําแหนงที่เรียนมา ยัดสาย OG 
ปลอยลมลงน้ํา น้ํามีลมบุเมๆๆๆ 
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O2sat ขึ้น 90 98” แลวเราก็ประกอบขวด ICD อยางทุลักทุเลดวยความที่นองพยาบาลไมเคยใส ICD เด็ก แลว
เราก็ Refer ไปรพอุดรธานีอยางปลอดภัย 

 ผานไป  6 ปี เรามาเจอกันอีกครั้ง “นี่ไงคะคุณหมอยังมีรอยที่คุณหมอเจาะปอดนองอุมอยูเลย” คุณ
แมชี้รอยแผลที่ปอดใหหมอดู นองอุมเป็นเด็กชายนาตานารักทีเดียว รางกายดูสมบูรณแแข็งแรงดี เรียนอยูป.1 
แลว พยาบาลที่รวมกันชวยนองอุมในวันนั้น วันนี้ก็ไดมาเป็นพยาบาลวิกฤตเด็ก nicu ใหกับหมอ มองยอนกลับ
ไป แตละเรื่องราวที่ผานมาแมตอนนั้นจะดูยากลําบากในตอนนั้น แตตอนนี้มันชางมีคาในใจเราจริง ๆ  

“สวัสดีคะ คุณแมนองชื่ออะไรคะ” เด็กหญิงลาววัย 3 ขวบ “ซื่อ อุมจา” ตั้งชื่อเลนเหมือนหมอเลย “ก็ตั้งใจตั้ง
ชื่อตามคุณหมอนี่ละคุณหมอชวยดูแลรักษานองนี่คะ” คุณแมตอบหมอ  “ก็ไดยินพยาบาลเรียก หมออุม หมอ
อุม” อดยิ้มไมไดถาจะมีเด็กที่เรารักษาชื่อ “อุม”หลาย ๆ คน  

พญ.นุชรี มะลิซอน 
กุมารแพทยแ 
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หมวกหลายใบ กับใจดวงเดิม 

หมวกใบที่1-การเป็นแพทยแนั้นหนาที่หลักๆคือการรักษาคนไขใหหายจากความเจ็บปุวยทางกาย แต
ความรูสึกทางจิตใจของผูปุวยหรือญาติ บางครั้งเราอาจสัมผัสไมได ถาเราไมไดเป็นผูปุวยหรือคนใกลชิด
ของเขาเอง ... อัตตานัง อุปมัง กเร หรือ การเอาใจเขามาใสใจเรา จึงเป็นที่มาของเรื่องเลา...เรื่องนี้คะ 
-ตัวอยางเคสที่ทําใหเรารูวา การที่คนไขไมมาตรวจตามนัด แทจริงแลวมีเหตุผลที่ถาเราไมเป็ นเขา เรา
อาจจะไมเขาใจ เชน กรณีคนไขนัดมีนัดตรวจฉCTในเวลาราชการวันจันทรแถึงศุกรแ... แตคนไขไมมาตามนัด
... คนไขมาขอตรวจวันเสารแอาทิตยแซึ่งเป็นวันหยุดราชการปกติจะไมนัดตรวจเคสElective โดยทั่วไป
เจาหนาที่อาจจะปฏิเสธแตเมื่อสอบถามเหตุผล คนไขแจงใหทราบถึงความลําบากในการมาตรวจวัน
ธรรมดา เนื่องจากคนไขมีอาชีพขับรถรับสงนักเรียน .. ถาคนไขหยุดงานเพื่อนมาตรวจวันธรรมดา นักเรียน
ก็จะไมมีคนสงไปโรงเรียนและคนไขก็ตองขาดรายได คนไขจึงไดมาขอตรวจCTในวันเสารแ จากเหตุการณแ
เคสนี้ ทําใหเราไดเรียนรูมากขึ้นวาบางครั้งการปฏิบัติเครงครัดตามกฎเกณฑแที่กําหนดไวก็อาจจะมี
ผลกระทบกับอีกหลายชีวิตที่อยูเบื้องหลัง 

หมวกใบที่2 - เมื่อหมอกลายเป็นผูปุวยและตองกินยารักษาเป็นระยะเวลานาน... ตอนเป็นหมอเมื่อ
เราวินิจฉัยได เราก็สั่งจายยาคนไข แตทราบหรือไม วาเบื้องหลังของการกินยา ในบางโรคมียาหลายชนิดที่
ตองกินหลายเวลาเป็นระยะเวลาหลายเดือน เมื่อไดมาเป็นผูปุวยจริงๆ จึงรูวาการกินยานั้นไมไดงายเหมือน
การสั่งยา เราตองมีสติทุกครั้ง วาเรากินยาตัวนี้ไปรึยัง ครบรึยัง บางตัวตองกินสี่เวลาตอวัน .. ทําใหเรารูสึก
ถึงความลําบากของผูปุวยที่ตองกินยาหลายชนิด และมีความเขาใจผูปุวยมากขึ้นเมื่อเราไดมาเป็นผูปุวยเอง 
และเม่ือเราผานจุดๆนั้นมาแลว เราก็สามารถใหกําลังใจบุคลากรสาธารณสุขที่ทํางานหนักและปุวยเป็นโรค
คลายๆกัน ใหเขามีกําลังใจและผานพนการเจ็บปุวยนั้นมาไดดวยรอยยิ้ม 

หมวกใบที่3 - เมื่อหมอเป็นญาติผูปุวยมะเร็งระยะสุดทาย ทําใหเราไดรับบทบาทเป็นญาติคนไขซึ่ง
ตองรอคิวการตรวจตางๆดวยความกระวนกระวายใจ ความเป็นทุกขแ ความกังวลใจ กวาจะไดรับการ
วินิจฉัยตองผานขั้นตอนการตรวจมากมาย และมีนัดตรวจกับแพทยแเฉพาะทางหลายสาขา และแตละนัดไม
ตรงกัน ...ความลําบากในการเดินทางมาตรวจที่โรงเรียนแพทยแ ตองลางานและเดินทางไกล ..ทําใหเขาใจ
ความรูสึกของคนไขและญาติมากยิ่งขึ้น วากวาที่จะไดรับการตรวจตางๆและพบแพทยแ... เบื้องหลังของ
คนไขและญาติที่เราเห็นจากหองตรวจเมื่อเราเป็นหมอ... มันมีอะไรแอบแฝงมากกวานั้น ... ญาติตองเดิน
ทางไกล บางคนตองลางาน ขาดรายไดหลายวัน หรือบางครั้งผูปุวยก็เกรงใจญาติ ถาไมไดมีอาการหนัก
มากจริงๆก็ไมอยากใหลูกหลานตองลางานเพ่ือพามารพ. 

หมวกใบที่4 - เมื่อหมอเป็นแมที่ลูกปุวยตั้งแตกําเนิด... อะไรก็แลวแตคงไมทุกขแใจเทากับคนเป็นแม
เมื่อทราบวาลูกในทองมีโรคที่ตองไดรับการผาตัดตั้งแตยังไมไดคลอดออกมา ... ความกังวลตางๆประดัง
ประเดเขามา แตเราก็พยายามตั้งสติและโชคดีที่มีกัลยาณมิตรคอยยื่นมือมาชวยเหลือและใหกําลังใจ
สม่ําเสมอ ... เมื่อลูกคลอดออกมาตองไดรับการผาตัดตั้งแตอายุยังไมครบ 1 เดือน .. กอนผาตัด ตองมีการ
ตรวจเลือดและอัลตราซาวดแ .. จากที่เราเคยเป็นหมอที่ตรวจอัลตราซาวดแใหคนไขเด็กมากมาย .. วันนี้เรา
ตองมาในฐานะแม ตองมาจับมือจับขาลูกที่รองไหหิวนมเพ่ือใหคุณหมอไดตรวจอัลตราซาวดแไดอยาง
สะดวกมากขึ้น ระหวางตรวจนองรองไหหิวนมเนื่องจากตองงดนมกอนการตรวจหลายชั่วโมง ความเป็นแม
ก็อดสงสารลูกไมไดจนน้ําตาก็แอบไหลซึมขณะที่ตองจับขาและแขนลูกขณะตรวจ ทําใหเรามองยอนกลับ
มาที่การทํางาน ในกรณีมีเด็กเล็กมานัดตรวจอัลตราซาวดแชองทอง.. ถาไมจําเป็นก็จะแจงผูปกครองวาไม
ตองงดนมหรืออาหาร หรือใหงดเวลาที่สั้นที่สุดและใหคิวตรวจเป็นคิวแรกๆถาผูปุวยมาถึงที่แผนก 
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น: 
- เขาใจผูปุวยและญาติมากยิ่งขึ้น กวาเคสหนึ่งๆจะเดินทางมาพบแพทยแที่รพ.อาจมีเรื่องราวมากมายอยู
เบื้องหลังมากกวาโรคที่เขาเป็นอยู เราจะมองคนไขอยางเขาใจและรักษาคนไขอยางองคแรวมมากขึ้น ไมใช
เฉพาะแคปใญหาเจ็บปุวยทางกายเพียงอยางเดียว 
- กรณีผูปุวยมีกอนและสงสัยวาเป็นมะเร็งในที่ตางๆ เชน ที่เตานมหรือทอง ถาแพทยแสงมานัดตรวจอัลตรา
ซาวดแหรือCT scan จะมีคิวดวนแทรกใหคนไขกลุมนี้ เพ่ือใหไดรับการวินิจฉัยเบื้องตนไดอยางรวดเร็ว ไม
ตองกระวนกระวายรอหลายวัน 
- กรณีแพทยแสงผูปุวยมานัดคิวอัลตราซาวดแหรือCT ถาเป็นไปได ทางแผนกจะนัดคิวใหตรงกับวันที่แพทยแ
เจาของไขนัดพบ เพ่ือคนไขและญาติไมตองมารพ.หลายวัน สามารถตรวจวินิจฉัยและพบแพทยแไดในวัน
เดียวกัน 
- กรณีคนไขเด็กเล็กสงมานัดอัลตราซาวดแ จะแจงใหงดนมหรืออาหารเพียง2ชั่วโมง และใหญาติเตรียมนม
มาดวยเพื่อใหคนไขเด็กไดกินระหวางการตรวจ และใหคิวตรวจเป็นคิวแรกๆถาผูปุวยมาถึงที่แผนก 

บทเรียนที่ได้รับ: 
     อัตตานัง อุปมัง กเร หรือ การเอาใจเขามาใสใจเรา ทําใหทีมแพทยแดูแลรักษาคนไขและเขาใจภาวะ
เจ็บปุวยอยางสมบูรณแแบบมากข้ึน และนํามาปรับใชเพ่ือพัฒนาการใหบริการผูปุวยไดดียิ่งข้ึน 

 

พญ.ศรินทรา ตั้งพานิชดี 
องคแกรแพทยแ 
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My Best friend 

 วิชาชีพพยาบาล เป็นอาชีพที่หลายๆคนใฝุฝใน แตสําหรับตัวฉันเองถึงแมอาชีพจะไมใชอาชีพที่ฉันใฝุฝใน 
แตเมื่อเลือกเดินทางสายนี้แลว ฉันก็บอกกับตัวเองเสมอวาจะตั้งใจเรียน เพ่ือที่จบมาแลวจะไดทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เพราะการทํางานในวิชาชีพนี้เกี่ยวของกับชีวิตของมนุษยแโดยตรงซึ่งมี
ความเสี่ยงสูงมาก 

 เมื่อเรียนจบมาแลว เขาสูเดินทางวัยทํางาน ฉันรูสึกเครียดและกดดันสูงมาก เนื่องจากตองปรับตัวใน
หลายๆเรื่อง โดยเฉพาะการปรับตัวใหเขากับเพ่ือนรวมงาน ตัวฉันเองเชื่อวาถาหากเราสามารถเขากับเพ่ือน
รวมงานไดดี การทํางานของเราจะมีความสุขและเครียดลดลง การทํางานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น สําหรับ
ฉันนั้นไดทํางานในโรงพยาบาลใกลบาน ซึ่งสะดวกตอการเดินทางเป็นอยางมาก และปรับตัวไดงาย เพราะ
เพ่ือนรวมงานบางคนเป็นบุคคลที่เรารูจัก และมีเพ่ือนสนิทที่ทํางานอยูหอผูปุวยเดียวกัน วันแรกที่ไปทํางานฉัน
รูสึกวาตนเองทําตัวไมถูก ไมรูวาตนเองตองทําอะไรบาง แตเมื่อเวลาผานไป ฉันก็เริ่มปรับตัวได แ ตเริ่มรูสึก
เหน็ดเหนื่อยจากการทํางานเป็นอยางมาก เพราะผูปุวยมีเป็นจํานวนมาก ตองลงเวรลาลวงเวลาเกือบทุกวัน  

 ตอมาวันหนึ่งทางโรงพยาบาลไดเปิดหอผูปุวยเพ่ิม นั่นก็คือหอผูปุวยศัลยกรรมกระดูกและขอ ซึ่ง
ตองการอัตรากําลังเพิ่มเติมจากตึกตางๆ วอรแดของฉันก็เชนกันจําเป็นตองสงพยาบาล 1 คนไปประจําที่นั่น ฉัน
จึงอาสาไปเนื่องจากฉันอายุนอยที่สุดและตองการสั่งสมประสบการณแการทํางาน ในระหวางนั้นฉันก็มีโอกาสได
ไปชวยตึกศัลยกรรม เนื่องจากขาดอัตรากําลัง ชวงแรกฉันก็ตองปรับตัวในหลายๆดาน เพราะแตละวอรแดนั้นมี
การทํางานที่ตางกันเป็นอยางมาก เมื่อเริ่มปรับตัวไดแลวฉันก็รูสึกประทับใจพ่ีๆทุกคนที่ใหการตอนรับเป็นอยาง
ดี ยินดีที่จะชวยสอนจนฉันทํางานไดดีขึ้น  

 เวลาผานไปประมาณ 1 ปี โรงพยาบาลเติบโตขึ้น เกิดขยายเพ่ิมวอรแดขึ้นมาอีก 1 วอรแดนั่นก็คือวอรแด
ไอซียูศัลยกรรม ซึ่งตองการอัตรากําลังอีก 1 คน จึงเกิดการโยกยายขึ้นอีกครั้ง เพราะฉันไดตัดสินเขียนหนังสือ
ขอยายมาที่ตึกไอซียูศัลยกรรม มีบุคลากรหลายคนที่ตองการยายมาเหมือนฉัน แตฉันคือบุคคลที่ถูกคัดเลือกมา 
ตอนที่ทราบวาตนเองถูกคัดเลือกไป ความรูสึกในตอนนั้นทั้งดีใจและเสียใจในเวลาเดียวกัน เพราะตองยายจาก
พ่ีๆที่เคยทํางานรวมกันมา  

 เมื่อถึงวันที่ตองเขาไปทํางานที่หอผูปุวยไอซียูศัลยกรรม ในวันแรกฉันรูสึกประหมามาก ทําตัวไมถูก 
อีกอยางประเภทของผูปุวยตางจากวอรแดที่ฉันเคยอยูมาเป็นอยางมาก เป็นผูปุวยที่ไมสามารถชวยเหลือตนเอง
ไดเลย และเป็นผูปุวยที่มีอาการหนักที่สุดในโรงพยาบาล แตพ่ีๆก็ใหการตอนรับเป็นอยางดี ชวยสอนเกี่ยวกับ
การทํางานอยางใกลชิด นอกจากเรื่องงานแลว พ่ีๆทุกคนใจดีมาก สําหรับวอรแดนี้ฉันประทับใจมาก เพราะ
นอกจากเรื่องงานแลว พ่ีๆยังเป็นที่ปรึกษาที่ดี สามารถคุยแลกเปลี่ยนประสบการณแไดทุกเรื่อง มีความเป็น
กันเอง ฉันรูสึกอยากมาทํางานมากกวาเมื่อกอนมาก ประกอบกับยอดผูปุวยนอย ไมวุนวาย ถึงแมจะมีชวงเวลา
ที่ยุงบาง แตฉันก็ผานมันไปได พ่ีๆและเพ่ือนทุกคนชวยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอยางดี  
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 จากการยายวอรแดครั้งนี้ ฉันคิดวาคงอยูที่นี่ตอไปเรื่อยๆ เพราะสําหรับตัวฉันเองคิดวาฉันมีความสุขใน
การทํางานเป็นอยางมาก ถึงแมจะยุงในบางวันอยางนอยเราก็ยังมีเพ่ือนรวมเวรที่ฝุาฟในไปดวยกัน จนงานแลว
เสร็จ ผูปุวยอยูรอดปลอดภัย ดวยเหตุผลตางๆที่กลาวมานั้นจึงทําใหฉันมีความรูสึกอยากมาทํางาน ไมทอแท 
ถึงแมจะเหนื่อยบางก็ตาม และฉันไดบรรลุเปูาหมายจากการทํางานแลว คือการทํางานอยางมีความสุขและเพ่ือ
รวมงานที่ด ี

พว.พนิดา  ตอพันธแ 
หอผูปุวยหนัก ศัลยกรรม 
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“ก าลังใจคนท างาน” 

หนาที่พยาบาลคือ หนาที่ที่คอยดูแลคนไขซึ่งคําวาดุแลนี้หมายรวมไปถึง การดูแลทั้งดานรางกายและ
ดานจิตใจของผูปุวยเป็นที่มาของคําวา “ดูแลดุจญาติมิตร” ซึ่งพยาบาลที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงพยาบาลตางมี
หลากหลายหนาที่ หลากหลายแผนก แตหลักๆคือการใหการพยาบาลผูปุวยใหกลับไปมีสุขภาพแข็งแรง 
สมบูรณแ สามารถกลับไปใชชีวิตไดอยางปกติสุข 

เรื่องเลา 

   ICU ฟใงแลวอาจจะนากลัวสําหรับใครหลายๆคน หลายๆคนนึกถึงผูปุวยอาการหนัก ใชเครื่องชวย
หายใจ บรรยากาศเศราหมอง แตพยาบาลและเจาหนาที่ใน ICU ลวนแลวแตดูแลผูปุวยเหมือนญาติคนหนึ่ง 
สวนมากผูปุวยใน ICU จะเป็นผูสูงอายุ เราจะใหการพยาบาลในทุกๆดาน ทั้งการใหยาตามแผนการรักษาของ
แพทยแ การดูแลความสุขสบาย การดูแลสุขวิทยาทั่วไป การทํากิจวัติประจําวันตางๆ เพราะผูปุวยใน ICU 
ชวยเหลือตัวเองไดนอยหรือไมไดเลย แตทุกๆครั้งท่ีเราใหการพยาบาลผูปุวย เราจะไดรับกําลังใจที่ดีเสมอมาทั้ง
จากญาติและผูปุวย ดวยนิสัยคนแกบานเรา เป็นคนขี้เกรงใจ โอบออมอารี บอยครั้งที่ผูปุวยและญาติมองเห็น
ความเหนื่อยลาของพยาบาล เวลามาเยี่ยมจะหิ้วของมาฝาก บางอยางเป็นของเล็กนอย แตมากดวยความ
จริงใจ เชนมะมวงที่ปลูกไวหลังบาน กาแฟแกงวง แตมันทําใหผูรับเกิดความตื้นตันใจวา “เขายังมองเห็นในสิ่งที่
เราทํา” ทําใหเรามีกําลังใจสูงานถึงแมจะยุงหรือจะหนักแคไหน 

      ผูปุวยบางคนจะยกมือไหวทุกครั้งหลังจากที่ เราอาบน้ําให จะขอบคุณทุกครั้ง ทําใหเรามีกําลังใจสูตอ 
บางครั้งที่ผูปุวยถอดทอชวยหายใจได สามารถพูดได สื่อสารไดตามปกติ ผูปุวยจะอวยพร “ขอใหเจริญๆ ถามี
โอกาสจะกลับมาเยี่ยมอีก” แววตาเหลานั้น คําพูดเหลานั้นคือกําลังใจที่ดีในการทํางาน “เราดูแลทานดุจญาติ
มิตร ทานเอ็นดูเราดุจลูกหลาน” 

 

        นางสาวมัลลิกา กระทุมขันธแ 

       หนวยงาน หอผูปุวยหนัก ศัลยกรรม 
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ความประทับใจในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม 

ตั้งเเตเริ่มตัดสินใจเขามาศึกษาดานสายสุขภาพ การทํางานกับการใชชีวิตก็เริ่มเปลี่ยน   เป็นมาตั้งเเต
สมัยเรียนมหาลัย เรียนหนัก ฝึกงานเยอะ ปิดเทอมเเตละครั้งแทบไมไดกลับบานเลยก็วาได เพราะวาเราเลือก
ไปเรียนไกลบาน ชวงจบมาเริ่มทํางานปีเเรกรูสึกเหนื่อยมาก เพราะตองปรับตัวเยอะ  เพ่ือนๆที่เรียนมาดวยกัน 
ตางเเยกยายกันไปทํางานในหลายๆจังหวัด เราตองเริ่มทําความรูจักกับเพื่อนๆพี่ๆในที่ทํางานใหม และในเเตละ
ปีก็จะมีนองใหมเขามาทํางานเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ แมวาทุกคนในที่ทํางานจะเริ่มสนิทกันมากขึ้น เเตดวยภาระงานทํา
ใหเราวางและมีวันหยุดไมตรงกับคนอื่นๆ  

หลังจากท่ีไปเรียนและทํางานไกลบาน ทําใหมีเวลากลับบานและไดใชเวลาอยูกับครอบครัวนอย เราจึง
ไดตัดสินใจยายกลับมาทํางานใกลบาน ซึ่งที่ทํางานปใจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง ตั้งอยูในอําเภอกุมภวา
ปี มีเเพทยแผูเชี่ยวชาญในหลายๆดาน จนขึ้นชื่อวาเป็นที่พ่ึงของโซนลุมน้ําปาว โรงพยาบาลเราสามารถดูเเล
ผูปุวยไดหลายแผนก หนึ่งในนั้นมีแผนกผูปุวยหนัก เป็นหนวยงานอันดับตนๆที่ใฝุฝในไวตั้งเเตตอนเรียน วาถา
หากเรียนจบอยากเขามาทํางานในแผนกงานนี้  ยังจําความรูสึกเเรกในวันสัมภาษณแไดดี เป็นความรูสึกที่ดีใจ
มากๆ ไดทํางานในแผนกงานที่ชอบ และที่ทํางานก็อยูไมไกลบานเทาไหรนัก เขามาเริ่มงานวันเเรกๆพรอมกับ
เพ่ือนรวมงาน 6 คน พวกเราสนิทกันเร็วมาก นาจะเป็นเพราะวาอายุเราใกลเคียงกัน ไดทํางานในเวลาเดียวกัน
และพักหอที่เดียวกัน ทําใหไมตองปรับตัวเยอะเทาไหร เเตสําหรับการทํางานตองปรับตัวเยอะมาก เรียกวาเริ่ม
จากศูนยแก็วาได เพราะวางานแผนกผูปุวยหนัก เป็นการดูเเลผูปุวยที่อยูในภาวะวิกฤตและพักฟ้ืนหลังการผาตัด
ใหญ และผูปุวยที่จําเป็นตองใชเครื่องชวยหายใจ ซึ่งผูปุวยกลุมนี้ตองไดรับการดูเเลอยางใกลชิดจากเเพทยแและ
พยาบาล เพื่อติดตามอาการความผิดปกติของผูปุวยที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งตองใชความรอบ
ครอบและความรูในหลายๆดาน เชนการดูเเลผูปุวยในภาวะช็อค การเรียนรูโหมดของเครื่องชวยหายใจ การ
หยาเครื่องชวยหายใจ การตรวจคลื่นหัวใจไฟฟูาและการอานคลื่นหัวใจไฟฟูาที่ผิดปกติ การรายงานเเพทยแใน
ภาวะผิดปกติตางๆของผูปุวย เพื่อจะไดใหเเผนการรักษาชวยชีวิตผูปุวยไดทันเวลา พวกเราเรียนรูไปพรอมๆกัน 
มีพ่ีๆในที่ทํางานเป็นพ่ีเลี้ยงคอยสอนงานตางๆใหในเเตละวัน ชวงเรียนรูงานเเรกๆเป็นชวงที่เครียดและกดดัน
ตัวเองมากๆ เพราะตองศึกษาคนควา และเรียนรูการทํางานตางๆจากพ่ีๆ เเรกๆก็ทําไมไดบาง มีกดดัน เครียด 
บางครั้งถึงขั้นรองไห เกือบถอดใจไมอยากทํา เเตก็มีมีพ่ีๆคอยสอนงาน คอยเคี่ยวเข็ญ เพ่ือใหเราเรียนรูงานได
เร็ว แมจะดุ จะทอ เเตพ่ีๆก็ยังสอนและใหกําลังใจเสมอ 

จนถึงตอนนี้ทํางานอยูที่แผนกผูปุวยหนักไดเกือบจะเขาปีที่สองเเลว เราทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ไดเรียนรูงานหลายๆอยาง ในวันที่ผูปุวยอาการแย เราไดทํางานกันอยางเหน็ดเหนื่อย เเตในวันที่ผูปุวย
อาการดีขึ้น ไดยายออกจากหอผูปุวยหนัก ญาติๆคลายวิตกกังกล ผลลัพธแที่เราไดก็คือ เราก็ภูมิใจและหาย
เหน็ดเหนื่อย ดังนั้นเเลว ในการที่ทํางานที่ยากหรือมีอุปสรรคตางๆ อะไรก็ตาม ทายที่สุด การไดมีเพ่ือน
รวมงานและพ่ีสอนงานที่ดี คอยสนับสนุน แนะแนวความรูตางๆใหกับเรานั้น ชวยใหเราทํางานไดมี
ประสิทธิภาพอยางมาก ซึ่งสงผลดีตอผูปุวยที่ไดเขามารับการรักษาและทําใหไดรับการรักษาท่ีดีดวย  

 
 

นางสาวอัจฉรา พรมเทพ 
หนวยงาน หอผูปุวยหนัก ศัลยกรรม 
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เรื่องเล่าดีดี.....โควิคที่รัก 

ตั้งแต covid – 19 มา ในแตละวัน ผูคนก็พูดแต covid  covid กอเกิดความหวาดกลัว เพราะเป็นเชื้อ
โรคใหม มีการระบาดทั่วประเทศ มีผูคนลมตายทั่วประเทศและทั่วโลกเป็นจํานวนมาก ยิ่งเราดูขาวสารจาก
ตางประเทศ การเขาถึงระบบสาธารณสุขนั้นยิ่งยากกวาประเทศไทย ทําใหเรานั้นคิดวา โชคดีมากๆแลวที่เราอยู
เมืองไทย เกิดเป็นคนไทย เขาถึงระบบสาธารณสุขไดงายกวาประเทศอ่ืนๆ แตก็ตองขอบคุณ Covid – 19 นะ
คะ ที่ทําใหไดเห็นมิตรภาพดีๆ  ของพ่ีนองชาวกระทรวงสาธารณสุข และความเปลี่ยนแปลงของประชาชน ชาว
ไทย  ที่ฉันไมเคยเห็นมากอน เชน การใสแมสออกนอกบาน การลางมือดวยแอลกอฮอลแตลอดเวลา  การเวน
ระยะหางที่ 1 เมตรถึง 2 เมตรเหมือนเราไมถูกกัน  ไดฟใงเพลงเพราะๆเกี่ยวกับ covid -19  ไดเห็นความ
สามัคคีของคนไทย  จนตางชาติตองนับถือ สิ่งเหลานี้ทําใหคนไทยทุกคนรอดพนจาก covid – 19 ได  ดิฉันเป็น
สวนหนึ่ง 

สรุปเรื่องเลาที่แสดงใหเห็นความพยายามในการแกไขปใญหาหรือพัฒนา: เขาเรื่องกันเลยดีกวา  “ 
สวัสดีคะ ดิฉันมีชื่อเลน วา เปรียว ทํางานปฏิบัติหนาที่พยาบาล ICU มา 10 ปี ทํางาน โรงพยาบาลศูนยแ
สกลนคร 8 ปี ยายมาทํางานที่โรงพยาบาลกุมภวาปี 2 ปีตึกหอผูปุวยหนักศัลยกรรม ไดแลวคะ ใชคะดิฉัน คง
หนีไมพน การขึ้นปฏิบัติงาน ดูแลผูปุวย ติดเชื้อ covid – 19  ที่ ICU Cohort ตามไดรับมอบหมาย ซึ่ง
อัตรากําลังก็ไมเพียงพอ ตึกหอผูปุวยหนักศัลยกรรมก็ตองขึ้นปฏิบัติงาน ควงเวร 2 ตึก ถือวาหนักมากๆ แต
ไมไดหนักแคเราหรอกคะ เพื่อนๆรวม สหสาขาวิชาชีพ ก็หนักรวมกัน ทําใหดิฉัน เห็นน้ําใจเพ่ือนรวมงาน ที่รวม
แรงรวมใจ ชวยกันฟในฝุา สถานการณแ covid – 19  ครั้งนี้ มาขึ้นเวรปฏิบัติการพยาบาลดูแลผูปุวย เสี่ยงตอการ
ติดเชื้อและทางครอบครัวก็อยากกลับไปหา ลูก พอแม สามี  ภรรยา  กับคนที่เรารักแตก็กลัว ที่เราจะนําเชื้อ
โรคกลับไปติดสูครอบครัว จนบางทีก็ไมไดกลับบาน โทรคุยวิดีโอคอล เห็นหนา ก็ไมสูไดกอด หอม บุคคลอัน
เป็นที่รัก การทํางานไดเห็นการสูญเสียชีวิตของคนไข การพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักไป การรับการรักษาดีขึ้น
กลับบานไดใชชีวิตรวมกับบุคคลอันเป็นที่รัก ครอบครัว ทําใหเราไดรักชีวิตมากขึ้น  

สุดทายนี้ ขอใหทุกประเทศพนจาก covid – 19 ไมมีใครตองเสียชีวิตเพ่ิมอีก เรา
ไมไดเกลียดเธอนะ covid แคเราไมอยากอยูรวมโลกใบนี้กับเธอ 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น : ใหไดเห็นมิตรภาพดีๆ  ของพ่ีนองชาวกระทรวงสาธารณสุข และความ
เปลี่ยนแปลงของประชาชน ชาวไทย  รวมมือกัน ทั้งในทุกภาครัฐบาลและเอกชน ฟในฝุา สถานการณแโควิคไป
ดวยกันบทเรียนที่ไดรับ : ผูปุวยสวนใหญที่มีโรคประจําตัว มักจะกลัวการฉีดวัคซีน กลัวฉีดแลวแพ  เสียชีวิต
จากการฉีดวัคซีน ซึ้ง ทางกระทรวงสาธารณสุข อยากใหประชาชน ที่ยังไมไดรับการฉีดวัคซีน ใหฉีด เพ่ือลด
การติดเชื้อแลวเป็นหนักกวาเดิม ถึงแมคุณจะอยูบานไมไดออกไปไหน แตอยาลืม ลูกหลานที่ออกไปทํางาน 
ขางนอก อาจพาเชื้อโรค มาสูตัวคุณได  ซึ้งการเสียชีวิตสวนใหญจาก ประชาชนไมไดฉีดวัคซีนเป็นสวนมาก 
หวังวายอดผูเสียชีวิตจาก covid จะทําใหคนที่ไมไดฉีด รับการฉีดวัคซีนเร็วๆดวยเถิด  

        นางสาวธัญญรัตนแ มหาจักษแ 
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การเรียนรู้ของป้าจา 

ปูาจาที่เราเรียกติดปากคือ คุณจารุวรรณ บุตตะโยธี ตําแหนงพนักงานประจําตึก หรือก็ 
คือตําแหนง แมบานนั่นเอง ปใจจุบันปูาจา อายุ 53 ปี ปูาทํางานที่โรงพยาบาลเรามาตั้งแตปี พ.ศ. 2549 ปูาเป็น
คนขยันขันแข็งทําหนาที่ไดอยางยอดเยี่ยม จนเป็นที่ โจษจันในเรื่องความรับผิดชอบตอหนาที่ ความ
ขยันหมั่นเพียร ความนอบนอมถอมตน ความสุภาพเรียบรอย จนเป็นแบบอยางที่ดีของแมบานทั้งหลายทั้งปวง 
เบื้องบนแลเห็นผลงานในการทํางานนี้ จึงไดรับการอวยยศใหเป็นหัวหนาแมบาน    ความบันเทิงก็บรรเจิด จาก
แมบานในตึกตัวเล็กๆ (ที่ตัวก็ไมคอยเล็ก) รับผิดชอบดูแลพื้นที่ในตึกผูปุวยไมกี่ตารางเมตร อยูๆ ตองมาควบคุม 
กํากับ ตรวจงาน ใหคําปรึกษา ชวยแกไขปใญหาหนางานใหกับแมบาน      ทั้งโรงพยาบาล ตองใชคอมพิวเตอรแ 
(ซึ่งไมเคยใชมากอน) ในการจัดการงานดานเอกสาร ไมวาจะเป็นการจัดตารางเวรนอกเวลาราชการ การสรุปโอ
ที การสงเอกสารเบิกคาจางใหกับแมบานจางเหมา ตองประสานงานกับเจาหนาที่จากกลุมงานตางๆ ไมวาจะ
เป็นกลุมงานพัสดุ กลุมงานการเงิน ก็ดูทาจะสาหัสเอาการ แมในชวงเริ่มตนจะลมลุกคลุกคลานมีปใญหาและ
อุปสรรคบาง ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของการริเริ่มงานใหม ปูาจาก็เพียรพยายามที่จะศึกษา ขอความเห็นจาก
ผูเกี่ยวของ เพ่ือนําคําแนะนําตางๆ  มาปรับปรุงงานในหนาที่ที่รับผิดชอบใหดําเนินไปอยางราบรื่น  จากที่ใช
คอมพิวเตอรแโปรแกรม word, excel ไมเป็น ณ เวลานี้ ถือวาดีขึ้นมากแลวสําหรับคนอายุขนาดนี้ มองปูาจา
แลวก็หันมาดูตัวเอง ปูาจายังพยายามเรียนรู ปรับเปลี่ยน และพัฒนาตัวเองจนทําไดดีถึงเพียงนี้ เราเองก็ควรจะ
พยายามใหมาก ไมงั้นอายปูาจาแยเลย (พยายามเขานะตัวเอง) 

 
คงขวัญ 

07-07-2565 
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ขวัญก าลังใจ 

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขไดมีการปรับคาจางขั้นต่ําของลูกจางชั่วคราว เมื่อวันที่ 1เมษายน 2565 
นั้น ซึ่งเป็นคาจางที่ต่ํากวาที่โรงพยาบาลกุมภวาปีจาง ณ ปใจจุบัน  ทําใหมีขาวแพรสะพัด  ในสวนของลูกจาง
ชั่วคราววาจะโดนลดเงินเดือน ซึ่งทราบกันดีวาสภาวะเศรษฐกิจในปใจจุบันรายรับนอยกวารายจาย คาครองชีพ
ที่สูง  น้ํามันที่ปรับราคาขึ้นทั่วโลก  ทําใหการดํารงชีวิตในปใจจุบันยากขึ้นอีกเป็นเทาตัว  เกิดความเหนื่อยหนาย  
ทํางานหนัก  และเงินเดือนนอย  ไมมีแรงที่จะทํางาน  ทํางานทางกลุมงานทรัพยากรบุคคลจึงไดขอ
ปรึกษาหารือในทีมคณะกรรมการ HR เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. เรื่องการปรับคาจางใน
สวนของลูกจางชั่วคราวทั้งรายเดือน และรายวัน  ใหสอดคลองกับสภาพที่เป็นอยูในปใจจุบัน  

จากการประชุมในวันและเวลาดังกลาวขางตน  ทีมคณะกรรมการฯ มีมติเห็นควรใหคงเงินเดือนไว
ตามที่โรงพยาบาลจางเดิม และใหหัวหนาทีม HR นํามติเสนอเรียนคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพ่ือ
พิจารณาตอไป เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจ และเป็นแรงจูงใจแกลูกจาง ในการทํางานที่หนัก ที่ต องดูแลผูปุวยใน
โรงพยาบาลที่มาอยางตอเนื่องไมขาดสาย  

 
อังคณา 

11-07-2565 
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ถนนสายชีวิตกับการพัฒนาที่ไม่มีที่สิ้นสุด 
 

 เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
การเดินทางของชีวิตที่ไมมีที่สิ้นสุด จากการทํางานที่หนวยงานเอกชน สูหนวยงานของรัฐ ในตําแหนง

เจาพนักงานเผยแพรประชาสัมพันธแ หลายคนอาจมองวางานประชาสัมพันธแเป็นงานที่แสนงาย แตเรากับมอง
วาเป็นงานที่มีความสําคัญตอองคแกรเป็นอยางมาก ไมวาจะเป็นในดานการสื่อสารจากองคแกรสูบุคคลภายนอก 
หรือภายในองคแกรเอง และยังเป็นหนวยงานที่เปรียบประดุจน้ําเย็น หลายครั้งที่ชวยลดแรงปะทะระหวาง
เจาหนาที่ในองคแกรและผูมารับบริการ การไดอยูตรงจุดนี้ ทําใหไดเห็นหลายแงมุมชีวิตของแตละคนที่มารับ
บริการ ไดเห็นน้ําใจของเจาหนาที่ในองคแกรที่มีตอผูมารับบริการ ไดเห็นความไมเทาเทียมของหลายชีวิตหลาย 
ไมวาจะเป็นเรื่องของรายไดของผูมารับบริการที่บางคนไมมีแมแตเงินคารถมาหาหมอ ความลําบากในการ
เดินทางของผูสูงอายุซึ่งไมมีลูกหลานคอยดูแลพามาหาหมอ หลายครั้งที่เราเองไดใหความชวยเหลือ ไมวาจะทํา
หนาที่เปรียบเสมือนญาติ หรือการปลอบใจผูปุวยหรือญาติ  

การใหคําแนะนําหรือคอยชวยเหลือผูมารับบริการนั้นทําใหมีมุมมองของชีวิตที่แตกตางออกไปจาก
ความคิดเดิมๆ ในเรื่องราวชีวิตของหลายๆคน จากที่เราคิดวาชีวิตเราทําไมมันยาก มันลําบากเหลือเกิน 
กลายเป็นเรื่องเล็กนอยไปในทันที จากตรงนี้เราจึงคิดวา อยาใชชีวิตใหมันยาก จริงๆแลวชีวิตมันไมยากเลย เรา
เองตางหากท่ีทําใหมันยาก  

 อีกก้าวของการเดินทาง 
การเดินทางของชีวิตก็เปรียบเสมือนกับถนนเสนหนึ่งที่ไมมีที่สิ้นสุด แลวก็มาถึงการเปลี่ยนแปลงอีก

ครั้ง นั่นคือ การยายหนวยงาน จากเจาพนักงานเผยแพรประชาสัมพันธแ สูตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ประจํา
กลุมงานทรัพยากรบุคคล งานนี้ไมงายเลย ดวยคิดวาตัวเองสามารถทําประโยชนแใหกับองคแกรไดมากกวานี้จึง
เขียนยายมา แตมันไมงายเลยจริงๆ 

 อาทิตยแแรกของการทํางานในตําแหนงใหม  เต็มไปดวยความสับสน ความไมรู ไมเกรนขึ้น อยาก
รองไห สมองนั้นวางเปลาเหมือนนักศึกษาจบใหม 555+ จากที่คิดวางานเอกสารเป็นงานที่ไมนายาก เราใช
คอมฯได พอไดมาสัมผัสจริงๆ แมเจา ! มันไมงายเลย กวาจะไดหนังสือราชการออกมาแตละฉบับ กวาจะได
ถอยคําที่แสนสละสลวย และเป็นภาษาทางราชการผานตัวอักษรนั้น หมดกระดาษไปครึ่งปุา 555+ บางทีก็นั่ง
ขํา คิดเบาๆในใจวา นี่มันไมใชภาษามนุษยแ ฮึๆ และไดขอคิดอีกวา ไมวาคนเราจะเกงมาจากที่ไหน สุดทายเมื่อ
มาอยูที่ใหม ก็ตองเริ่มตนใหมในที่ใหมอยูดี โดยเฉพาะดิฉันเอง ผูซึ่งไมเคยทํางานในหนวยงานของรัฐ ไมเคยใช
ภาษาทางราชการ ไมเคยเขียนหนังสือราชการ หรือแมแตวัสดุอุปกรณแบางอยางในสํานักงาน ก็เรียกไมถูก ทํา
ใหเรียกเสียงหัวเราะจากพ่ีๆในหนวยงานไดเป็นประจํา เป็นสีสันในที่ทํางานไป แตไมวาจะยากแคไหน ดิฉันเอง
นั้นก็พรอมที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเอง ดวยมีความคิดที่วา คําวายาก ไมไดหมายความวาทําไมได และมาดูกัน
วาเราจะสามารถพัฒนาตนเองไปไดมากแคไหน สุดทายขอใหกําลังใจตัวเองในการเดินทางในถนนสายชีวิต ไม
วาจะสิ้นสุด ณ ที่ใด ก็ขอใหเสนทางราบเรียบเหมือนเทพ้ืนคอนกรีตเสริมใยเหล็กดวยเถิดสาธุ 555+ 

 
 

สุพัตรา เกษแกว 
11/7/2565 
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ความหวังครั้งสุดท้าย  

เด็กชายวัย17ปี ที่เพ่ิงกําลังเขาสูวัยรุน เป็นวัยที่กําลังเรียนรูสิ่งใหม วัยกําลังเจริญเติบโต หากเป็น
ดอกไมก็เป็นดอกไมที่กําลังจะผลิบานเพ่ือประดับโลกนี้ใหสวยงาม หากแตมะเร็งกระดูกที่ทําใหดอกไม ดอกนี้
ตองถูกตัดขาขวาเพ่ือไมใหมะเร็งลุกลามไปมากกวานี้ และตองใหยาเคมีบําบัดเพ่ือรักษา นองตองทนทรมาน
จากอาการขางเคียงของการใหยาเคมีบําบัด แตความทรมานความไมสุขสบายไมสามารถทําใหความตั้งใจของ
นองเฟิรแส ที่จะเรียนใหจบระดับ ปวช. ในสาขาท่ีตนเองตองการไดนอยลงไป นองเฟิรแสรูวาตนเองตองตัดขาเพ่ือ
ไมใหมะเร็งกระดูกลุกลาม นองเฟิรแสจึงคิดวาตนเองตองเรียนอิเลกโทรนิกและคอมพิวเตอรแ เพ่ือจะไดมีอาชีพ
เลี้ยงตนเองและตากับยายที่เป็นผูเลี้ยงดูตนเองมา ขณะที่นองเฟิรแสรักษาตัวรพ.ศรีนครินทรแ นองเฟิรแสก็ไดเรียน
ออนไลนแ ทําการบานสงตลอด แมขณะมาพักที่บานนองเฟิรแสก็ตั้งใจเป็นอยางดี  แตสิ่งที่นองเฟิรแส หวังตอง
สะดุดกลางครันเพราะการใหยาเคมีบําบัดไมตอบสนองตอโรค มีอาการปวดมากขึ้นและมีการรุกรามของโรค 
แตนองเฟิรแสไมไดยอทอ แมปวดมากแคไหนนองก็ทํางานสงครูจนครบ การรุกรามของโรคทําใหนองเฟิรแสอา
การทรุดลง และมีอาการปวดมากขึ้นจนตองใหยาฉีดทางใตผิวหนัง  จากการที่ไดดูแลนองเฟิรแสมาอยาง
ตอเนื่องทําใหรูวานองเฟิรแสจิตใจจดจอกับผลการเรียน นองจะพูดกับพยาบาลเสมอวา “แมหมอผมจะไปรับใบ
เกรดไดไหม’’ จนในวาระสุดทายของนองเฟิรแสนองก็ยังถามดวยน้ําเสียงสั่นเครือจากอาการปวด นองเฟิรแสก็ยัง
ถามถึงเกรดของตนเอง เมื่อความหวังครั้งสุดทายของนองเฟิรแสจดจออยูกับผลการเรียนเหมือนนองยังมีสิ่งที่
คางคาใจ พยาบาลจึงไดสอบถามเบอรแโทรศัพทแของอาจารยแประจําชั้นของนองเฟิรแสจากเพ่ือนของนองแล ะ
โทรศัพทแเพ่ือพูดคุยกับอาจารยแประจําชั้น ไดเลาความตองการและความหวังของนองใหอาจารยแประจําชั้นได
รับทราบ อาจารยแจึงไดวีดีโอคอลมาหานองเฟิรแส เมื่ออาจารยแประจําชั้นวีดีโอคอลมาหาจากที่สีหนาไมสุขสบาย
ก็เปลี่ยนสีหนาที่มีความสุขมีรอยยิ้มแมจะยิ้มแคมุมปากก็รับรูไดวานองมีความสุขมาก อาจารยแประจําชั้นได
แสดงผลการเรียนใหนองและแจงนองวานองไดจบการศึกษาระดับ ปวช.แลว พอนองไดรับทราบผลการเรียน
และการจบของตนเอง น้ําตานองก็ไหลออกมาพรอมรอยยิ้มที่กวางขึ้น สิ่งที่ไดคางคาใจไดถูกสะสางเรียบรอย
แลว ความหวังที่นองตองการเรียนจบนองก็ไดเรียนจบตามความหวังที่ไดตั้งใจไว  หลังจากนั้นไมนานนองเฟิรแส
ก็จากครอบครัวอันเป็นที่รักอยางสงบ 

                                                                                                  ทรรศนียแ  พราหมณแชูเอม 
        พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
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สุขสุดท้ายที่เลือกได้ 

ความทรงจํานี้ไมเคยลืมเลือน แมจะผานมานาน5ปี การเขาถึงpalliative care ไมใชแครับเคสจาก
โรงพยาบาลเทานั้น เพียงแคประสานทีมเรายินดีที่จะใหคําแนะนําและดูแล เชนนองมายดแเด็กหญิงวัยเพียง 9 
ขวบ เจอนองจากการประสานของนองนัทกายภาพที่นองนัทเอารถไปซอมกับพอของนองและพอของนอง
มายดแไดปรึกษากับนองนัทเรื่องอาการปุวยของนอง นองนัทจึงไดมาปรึกษาทีมประคับประคอง จึงไดออกไป
ติดตามเยี่ยมนองที่บาน นองมายดแเป็นเด็กที่เรียนเกงอัธยาศัยดีพูดเพราะ พูดเกง มีสัมมาคารวะ เป็นที่รักของ
ทุกคนในหมูบาน นองมายดแปุวยเป็นมะเร็งสมอง รักษาที่รพ.ศรีนครินทรแ ดวยการใหเคมีบําบัด นองมายดแและ
ครอบครัวไดรับรูรับทราบเกี่ยวกับโรคเป็นอยางดีวาโรคไมหายเพียงแตจะยืดเวลาในอยูบนโลกใบนี้ไดนานที่สุด 
นองและครอบครัวไดเตรียมตัวที่จะเผชิญกับโรคและการดูแลแบบประคับประคองมาบางแลวสวนหนึ่งมาจาก
หนวยการุณรักษแของโรงพยาบาลศรีนครินทรแ อาการของนองทรงตัวจากการใหเคมี บําบัด จนกระทั่ง
ผลการรักษาไมตอบสนองตอยาเคมีบําบัด รพ.ศรีนครินทรแและหนวยการุณรักษแใหกลับมารักษาแบบ
ประคับประคองที่โรงพยาบาลกุมภวาปี แมวานองมายดแจะอายุเพียง 9 ขวบ แตความอดทนตออาการปวด
อาการรบกวนตางๆและยอมรับความจริงวาตนเองจะอยูไดไมนานไดดีเกินเด็กวัย 9ขวบ ทีมประคับประคองได
ดูแลและจัดการอาการปวดใหนองอยางตอเนื่อง นองเขาออกโรงพยาบาลบอยครั้งจากอาการปวดและหอบ
เหนื่อย เมื่อกลับบานก็ออกติดตามเยี่ยมบานวันหนึ่งนองปวดมากตอน3ทุมนองนัทก็พาออกไปดูแลจัดการ
อาการปวดใหนองมายดแเพราะนองมายดแไมอยากมาโรงพยาบาล แตความปวดจากมะเร็งทําใหพอแมเกรงใจทีม
ประคับประคองที่ตองออกไปดูแลที่บานจึงไดพานองมายดแมาโรงพยาบาล ในการนอนโรงพยาบาลครั้งนี้เป็น
การนอนโรงพยาบาลที่ยาวนานของนอง เพราะนองยังควบคุมอาการปวดไดไมดี และนองคงอยูไดไมนาน จึงได
ถามนองมายดแวานองมายดแมีอะไรที่อยากทํา นองมายดแตอบวา “หนูจะอยูใหถึงวันเกิดของหนู หนูอยากจัดงาน
วันเกิด” ซึ่งวันเกิดของนองคือวันที่10เดือนหนา แตจากการประเมินแลวนองคงอยูไดไมถึงวันเกิดนองแนนอน 
ทีมประคับประคองจึงไดขออนุญาตหัวหนาตึกเด็กขอจัดวันเกิดใหนองวันที่10 หัวหนาตึกไดอนุญาตและยินดีที่
ทําใหนองเป็นครั้งสุดทาย และบอกนองวาทีมประคับประคองจะจัดวันเกิดใหในวันที่10ตรงวันที่แตอาจไมตรง
เดือนไดไหม นองมายดแดีใจพรอมกับบอกวา “ไดคะดีเลยหนูจะไดเปุาเคกเร็วๆหนูอยากไดตุ฿กตา” ทีม
ประคับประคอง จึงเตรียมจัดวันเกิดใหนองเพราะวันนี้วันที่9แลว ไดตุ฿กตาตัวใหญมา2ตัว และเชาวันที่10 
นองนัทไปหาเคกแบบกอนไมไดจึงไดเคกที่เป็นชิ้นนํามาเรียงเป็นกอนแทน นองมายดแไดเปุาเคกไดแจกเคกให
เพ่ือนๆขางเตียง ไดรับของขวัญเป็นตุ฿กตาตัวใหญ2ตัว สีหนาและแววตานองมายดแมีความสุขมาก นองมายดแพูด
เสียงใสวา “หนูขอบคุณคุณหมอมากนะคะ ที่จัดงานวันเกิดใหหนู ถาหนูตายหนูก็ไมเสียใจคะ” พอกับแมของ
นองมายดแยืนน้ําตาไหลกับคําพูดของลูกสาวอันเป็นที่รัก และบอกขอบคุณทีมคุณหมอมากจริงๆ หลังจากนั้น
พอกับแมขอพานองกลับไปประคับประคองตอที่บาน เพราะเป็นความตองการของนองที่อยากหมดลมหายใจที่
บาน นองกลับบานพรอมการใหยาทางใตผิวหนัง ทีมประคับประคองก็ติดตามดูแลเพ่ือจัดการอาการปวดอยาง
ตอเนื่อง จนวันสุดทายของนองมายดแ พยาบาลไปตอยาลดปวดตามปกติ เมื่อไดยินเสียงของพยาบาลนอง
พยายามลืมตาและพูดดวยเสียงกระทอนกระแทนเบาๆจับใจความที่นองพูดไดวา  “หนู..ขอบ..คุณ..นะ..คะ” 
พยาบาลไดกุมมือนอยๆของนองและบอกกับนองเป็นครั้งสุดทาย..เหนื่อยก็พักนะคะนองมายดแ..                                                                                                                                                

ทรรศนียแ  พราหมณแชูเอม 
        พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 



ห น า  | 201 
 

งานพัฒนาคุณภาพและบริการ                                                เรื่องเลา...โรงพยาบาลกุมภวาปี  2565            
 

มิตรภาพท่ามกลางสถารณ์โควิด-19 

 ตามสถานการณแโควิค-19 แพรระบาดทั่วทุกพ้ืนที่ของประเทศ มีผูปุวยติดเชื้อโควิดจํานวนมาก  ใน
สวนของโรงพยาบาลกุมภวาปีมีนโยบายตั้งรับผูปุวยโควิด-19 แบบ HI,SI และมีจํานวนผูปุวยจํานวนมากมีขอ
บงชี้ตองไดรับการรักษาในโรงพยาบาล เชน ผูสูงอายุ มีโรคประจําตัวรวมดวย เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
โรคหอบหืด  มารดากําลังตั้งครรภแติดเชื้อโควิด  หรือ มารดาหลังคลอด  เด็กเล็ก เป็นตน  ทําใหไมมีตึกและ
เตียงเพียงพอที่จะรองรับคนไข  ตามนโยบายผูบริหารใหตึกกุมารเวชกรรมเปิดตึกตึกใหมเป็นตึก Semi-
Cohort จึงไดปรับปรุงเพ่ือรองรับคนไขโควิด-19 และเปิดตึกใหมเป็นตึก Semi-Cohort เพ่ือรองรับผูปุวย
ประเภท 3 และ 4 เพ่ือสังเกตอาการใกลชิด  ทําใหตึกเด็กตองยายที่ปฏิบัติงานมารวมกับตึกศัลยกรรมกระดูก
และขอ และจําเป็นตองแบงเจาหนาที่ตึกเด็กออกเป็น 2 ทีม คือ ทีมดูแลผูปุวยโควิด-19 จํานวน  5 คน 
ปฏิบัติงานที่ตึก Semi-Cohort ward เด็ก และอีก 1 ทีมปฏิบัติงานที่ตึกศัลยกรรมกระดูกและขอ จํานวน 4 
คนและขาพเจาก็เป็นหนึ่งในจํานวนนั้นที่ยายมาปฏิบัติงานที่ตึกศัลยกรรมกระดูกโดยใชอัตรากําลังเจาหนาที่
รวมกัน คือ เวรเชาบายดึก 1/1/1 คน รวมกับตึกศัลยกรรมกระดูก  อัตรากําลัง 1/1/1 คน ถายอดคนไขเยอะ
เพ่ิมขึ้นเสริมคนที่ 3 ตามเกณฑแ  ความยากของการทํางานคือ ตองดูแลทั้งคนไขเด็กและรวมกับการดูแลคนไข
เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูก เชน คนไขกระดูกตนขาหัก  กระดูกแขนหัก รวมถึงการดูแลกอนและหลังผาตัด 
ซึ่งขาพเจามีประสบการณแนี้ตั้งแตสมัยตอนเป็นนักศึกษาผานมาก็ 27 ปี ทําใหความเชี่ยวชาญและขาด
ประสบการณแดูแลคนไขเฉพาะทางศัลยกรรมกระดูก  ก็มีความหนักใจในชวงแรก จะดูแลคนไขอยางไรใหผูปุวย
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ การดูแลคนไขกอนและหลังผาตัด ไมเกิดการติดเชื้อหลังผาตัด ตลอดจนการเฝูาระวัง
ภาวะแทรกซอนจากกระดูกหัก เชน ภาวะ PE (Pulmonary Embolism ) ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นไดกับผูปุวย
กระดูกหักทุกราย รวมถึงการดูแลแผลผาตัด เชน ORIF c RD, Vacum  dressing , แผล Skin graft (STSG) 
ซึ่งเป็นความทาทายที่ตองทําใหได   

ฉะนั้น ขาพเจาและทีมตึกเด็กจึงตองมาเรียนรูหนางานการดูแลคนไขศัลยกรรมกระดูกรวมกับ
เจาหนาที่ตึกศัลยกรรมกรดูกและขอ  เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและปฏิบัติไดอยางถูกตองไมเกิดความเสี่ยงกับคนไข
โดยหัวหนาตึกศัลยกรรมกระดูกและขอ มีการนิเทศนแกํากับการทํางานเจาหนาที่ตึกเด็กและเจาหนาที่ตึก
ศัลยกรรมกระดูกรวมกัน โดยมี Morning talk หลังรับสงเวรทุกเชา เพ่ือสอบถามปใญหาในการดูแลคนไขหรือ
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และแกไขหนางานหรือทบทวนความเสี่ยงในการปฏิบัติ การทบทวนองคแความรูใน
การปฏิบัติงาน ทําใหขาพเจาไดทบทวนองคแความรูและแนวปฏิบัติที่ถูกตอง ทําใหขาพเจามีความมั่นใจในการ
ดูแลคนไข  สามารถดูแลคนไขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ  ผูปุวยปลอดภัยกลับบานไดตามเวลาที่เหมาะสม และ
สิ ่งที่ประทับใจขาพเจา คือเพ่ือนรวมงานตึกศัลยกรรมกระดูกและขอ  ถึงแมคนไขจะเยอะจะหนัก  มีหัตถการ
หลายอยางตองทําในเวลาเดียวกัน หรือแมแตเมื่อมีคนไขวิกฤต  เจาหนาที่ทุกคนพรอมชวยเหลือทีมอยางเต็มที่ 
ถึงแมเราจะทํางานหนักเหนื่อยแคไหน แตเราก็ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน พ่ีชวยเหลือนอง นองชวยเหลือพ่ี  มีทั้ง
เหนื่อยและสนุกสนานปนกันไป ชวงเทศกาลประเพณีไทย นองๆตึกศัลยกรรมกระดูกและตึกเด็ก ไดมีการรดน้ํา
ขอพรจากหัวหนาตึกและรวมถึงขาพเจาดวยนองๆ 
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ก็ใหความเคารพรดน้ําขอพรรวมกับหัวหนาตึกดวยเชนกัน เป็นบรรยากาศที่นารักนาจดจําคะ ขอให
นองๆทุกคนไดรับพรอันประเสรฐินั้นเชนกันคะ ขอยกกรณีตัวอยางคนไข  มี 1 ราย คนไขผูหญิงสูงอายุ กระดูก
ตนขาหัก  Plan  Set OR  for  ORIF c K-wire  ผูปุวยมีอาการหายใจหอบเหนื่อย ออกซิเจนในรางกายต่ํา 
จากการประเมินคนไขนึกถึง PE จึงโทรรายงานแพทยแเพ่ือพิจารณา ON ETT ,มีเจาหนาที่พยาบาลขึ้นเวร 2 
คนและผูชวยเหลือคนไข 1 คน มีการเตรียมพรอมสําหรับการชวยชีวิตผูปุวยชวยแพทยแเตรียมใส ETT และยาย 
ICU  ,ผลทํา CT TIA อานผลเป็น  Bronchopneumonia ผูปุวย Admit ICU ประมาณ 4 วัน off ETT ยาย
กลับตึกศัลยกรรมกระดูกและไดรับการผาตัดกระดูกตนและปลอดภัยจาการผาตัด ไมเกิดการติดเชื้อหลังผาตัด 
ผูปุวยสดชื่นดี สามารถฝึกหัดเดินไดดวย walker  แพทยแจําหนายกลับบาน นั่นเป็นการแสดงใหเห็นถึงการ
ทํางานเป็นทีมอยางมีประสิทธิภาพ ผูปุวยปลอดภัย และเจาหนาที่ปลอดภัย 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
  1. ปฏิบัติงานที่ตึกศัลยกรรมกระดูก 
           2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดูแลคนไขระหวางหนวยงานตึกกุมารเวชกรรมกับตึกศัลยกรรม
กระดูกและขอ 
 3.  ทักษะความรูและประสบการณแจากการทํางาน 

6. บทเรียนที่ได้รับ 
 1. ขาพเจาและเจาหนาที่ตึกเด็กมีความรู  ทักษะและประสบการณแในการดูแลผูปุวยศัลยกรรมกระดูก
และขอ 
           2. เพ่ิมสมรรถนะในการดูแลผูปุวยศัลยกรรมกระดูกและขอ 
 3. การทํางานเป็นทีม จะทําใหปใญหาตางๆผานไปไดดวยดี 
 4. มิตรภาพระหวางเพื่อนรวมงาน ทําใหเราทํางานอยางมีความสุข  
 5. การเรียนรูไมจํากัดอายุ  การเรียนรูไมมีที่สิ้นสุด  

6. อยากลัวปใญหาหรืออุปสรรค เปิดใจยอมรับและลงมือทํา  คติประจําใจ จงทําเรื่องยากใหเป็นเรื่อง
งายๆภายใตกรอบมาตรฐานวิชาชีพ   จะทําใหเราทํางานไดอยางมีความสุข 
 

นิรนาม 
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โคตรภูมิใจในความเป็นพยาบาล 

ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง  ในเวรเชาอันแสนสงบของตึกเด็ก  ในวันที่คนไขไมเยอะ รับเวรเสร็จ  
morning talk  เสร็จ จู ๆก็ไดรับโทรศัพทแจากนองแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินบอกขอเจาหนาที่มาชวย  Refer 
เพราะมี case Refer ซอนหลายcase  ขณะนั้นเราในฐานะที่เราเป็น member ก็ตองทําหนาที่ลงไปชวยนอง 
ๆที่แผนกฉุกเฉินในการ Refer   

ณ ที่แผนกฉุกเฉิน นอง ๆทุกคนเรียกเราวายาย ในฐานะผูอาวุโส เจาเลือกเอาเลยจะเอาcaseไหน  
ระหวาง  AAA ผูปุวยรูสึกตัวดี (เราคิดในใจวาแตพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ) กับอีก Case หนึ่ง  
stroke hemorrhage  on ET tube   post arrest หลัง CPR  10 นาทีและ BP. Drop 80/40 mmHg. 
ขณะนี้ V/S ปกติ  Refer เพ่ือพบศัลยแพทยแ  ( ในใจคิดวาถึงจะ post arrest แตก็ on ET tube   เรียบรอย
แลวและ v/s ก็ปกติเอา case นี้แหละ )  ก็บอกนองวาเอา case stroke hemorrhage  ก็ได ขอนองพนักงาน
เปลดวยนะ  เมื่อรับ OK case  เรียบรอยและเตรียมอุปกรณแตาง ๆแลวจึงยายผูปุวยขึ้นรถ ขณะอยูบนรถ 
refer  ก็ไดติดอุปกรณแวัดสัญญาณชีพและชวยเหลือตาง ๆใหพรอมกอนออกเดินทางมุงหนาสู รพศ.อุดรธานี  
ระหวางทางทุกอยางปกติ  จนไปถึงทางพาด ( แยกธนาคารกรุงไทย) จอ mornitor ขึ้นเตือนวาคนไขหัวใจหยุด
เตน (คิดในใจวางานเขาแลว)หันไปมองหนากับนองพนักงานเปล ก็ลุกขึ้นกดหนาอกคนไขทันทีโดยอัตโนมัติ 
และเปลี่ยนกันกดหนาอกกันมาเรื่อย ๆ ดูทาทางไมไหวจึงแจงให พนักงานขับรถเลี้ยวเขารพ.มะเร็ง  ซึ่งก็โชคดี
ที่รพ.มะเร็งไมมีผูปุวยฉุกเฉินและไดใหความชวยเหลืออยางเต็มที่ทั้งทีมแพทยแ ,วิสัญญี,พยาบาล,ผูชวยเหลือ
คนไข,พนักงานเปลรวมถึงหัวหนาการพยาบาล  ทุกคนเต็มใจชวยเหลือเราอยางเต็มกําลัง  ซึ่งสวนตัวรูสึก
ประทับใจมาก ๆกับการไดรับความชวยเหลือในครั้งนี้  CPR นาน 30 นาที แพทยแบอกวาไมไหวขอคุยกับญาติ  
ซึ่งตอนนั้น เป็นพ่ีสาวของคนไข  คุยสักพักญาติบอกเต็มที่ขอไปรพศ.อุดร  ทีมรพ.มะเร็ง  ก็ชวยยายคนไขขึ้นรถ 
refer  เราก็ทําหนาที่ตอ ในการ CPR สลับกับนองพนักงานเปลไปเรื่อย ๆ (ตอนนั้นรูสึกเหนื่อยมากเพราะคนไข
ตัวโตมากหนักเกือบ 100 Kg.)  ในที่สุดก็ถึงรพศ.อุดร  ดวยความทุลักทุเล  เพราะบนรถมีแตยา Adrenaline  
ที่เตรียมมา กับ 2 มือของเรา เมื่อแปะมือกับ รพศ.อุดร  ทุกคนก็เอาเครื่องมือตาง ๆมาเพรียบชวยเหลือเต็มที่ 
แตสุดทายแพทยแก็ยื้อไมไหวขอคุยกับญาติ  ญาติขอรอลูกสาวที่จะมาจากกรุงเทพไดมั้ย แพทยแยอมรับความ
ประสงคแของญาติ Admit ตอเพ่ือรอลูกสาวที่จะกลับมาจากกรุงเทพ  เมื่อหมดหนาที่ของพยาบาลสงตอจึงเขา
ไปบอกญาติวาเสียใจดวยนะค฿ะคุณปูาที่พวกหนูไมสามารถชวยคุณลุงได  คําตอบที่ไดรับคือปูาเดินเขามายกมือ
ไหวเราและพูดวาคุณหมออยาเสียใจเลยปูาเห็นคุณหมอทําเต็มที่แลว  คุณหมอทําดีที่สุดแลวปูามองเห็นตลอด
แลวปูาก็กอดเรารองไห  เราอดน้ําตาไหลไมได ความเหน็บเหนื่อยตาง ๆหายเป็นปลิดทิ้ง ในขณะนั้นคิดวาเมื่อ
เราทําสิ่งที่อยูตรงหนาใหดีที่สุดโดยไมไดคิดวาบุคคลที่กําลังเจ็บปุวย จะเป็นญาติเราหรือไมก็ตาม  ถึงแมผลของ
มันจะออกมาอยางไรก็ตาม อาจจะไมเป็นไปตามที่คาดหวังแตถาเราเต็มที่กับมัน  ใจเรารูดีและครั้ง นี้คนอ่ืนก็
ไดรับรูถึงความเต็มที่ของเรา  สุดทายเดินทางกลับโรงพยาบาลดวยหัวใจที่โคตรภูมิใจในความเป็นพยาบาล 

นางกันติชา  ศรีมาตร   แผนก  กุมารเวชกรรม     
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มิตรภาพที่สวยงามในรั้ว รพ.กุมภวาปี 

จากสถานการณแ Covid-19ที่ผานมา มีการระบาดของโรค ทําใหมีผูปุวย Covid-19 
เพ่ิมจํานวนมากขึ้น และมีผูปุวยที่อาการหนักเพ่ิมขึ้นเชนกัน ทําใหทางโรงพยาบาลไดมีนโยบายในการรับรอง
สถานการณแที่เกิดขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนตึกกุมารเวชกรรมเป็นตึก Semi icu Cohort เพ่ือรองรับผูปุวย
Covid-19 และไดมีการแบงเจาหนาที่ของตึกกุมารเวชกรรมเป็น2ทีม คือทีมท่ีตองดูแลผูปุวยที่ตึก 
Semi icu Cohort และทีมที่ตองยายไปรวมกับตึกศัลยกรรมกระดูกและขอ ซึ่งดิฉันก็เป็นอีกคนที่ไดไป
ปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ตึกกศัลยกรรมกระดูกและขอ ซึ่งตอนแรกยอมรับวามีความวิตกกังวลหลายอยาง 
กลัวจะทํางานไดไมดีกลัวเรื่องเพ่ือนรวมงาน การปรับตัว เป็นตน แตพอไดไปปฏิบัติงานรวมกันแลวสิ่งที่เรากลัว 
วิตกกังวลตางๆ นั้นไมมีเลย มีแตมิตรภาพที่ดี มีการทํางานเป็นทีมการชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีความเป็นกันเอง 
ไดเรียนรูประสบการณแในการทํางานใหมๆ ไดพบเจอมิตรภาพที่ดี 

จากสถานการณแนั้นจนถึงวันนี้ไดกลับมาปฏิบัติงานที่ตึกกุมารเวชกรรมตามเดิม มิตรภาพที่ดีก็ยังมี
เหมือนเดิมเวลาพบเจอกันที่ไหนก็มีการทักทาย พูดคุยกันดวยดี โทรปรึกษากันได ซึ่งนับวาเป็นความทรงจําที่ดี
ที่ไดพบเจอ และประทับใจของดิฉันมากคะ 
  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
- ไดประสบการณแในการทํางานหลากหลายเพิ่มข้ึน 
- ไดเรียนรูการปรับตัว การทํางานเป็นทีม 
  บทเรียนที่ไดรับ 
- อยาไปกลัวหรือกังวลในสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น ตองลงมือปฏิบัติดวยตัวเองกอน 
                                                                                                               

                                                                                               น.ส.นันทภัค ตางจงราช 
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“การท างานยุคโควิด พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส” 

 ชีวิตหลังเรียนจบเขาสูการทํางาน ซึ่งไดปฏิบัติงานที่ตึกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลกุมภวาปีและไดมี
สถานการณแการแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 เกิดขึ้น ยอดคนติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้น ยอดผูปุวยเด็กที่เจ็บปุวยโรค
ทั่วไปลดลง จึงไดอาสามาชวยดูแลผูปุวยโควิด19 ในตอนแรกที่มามีความกังวลเป็นอยางมากเพราะเป็นโรคที่
แปลกใหม ไมวาจะเป็นเรื่องความรู การใหการรักษา การพยาบาลผูปุวย การแตงกายเขาหาผูปุวยเพ่ือปูองกัน
การติดเชื้อ ทําใหเรามองเห็นวาสถานการณแโควิด19 เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไมได จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําใหเรา
ปรับทัศนคติในมุมใหม เขาใจโลกปใจจุบันมากขึ้น ทําใหเราไดแสดงศักยภาพในการทํางาน การเตรียมตัวรับมือ
กับสถานการณแโควิด19 ในเรื่องของการทํางาน การดูแลผูปุวยโควิด19 รวมกับโรคทางอายุรกรรม ศัลยกรรม 
และสูตินารีเวช ซึ่งเป็นโรคเฉพาะทางท่ีเราไมถนัด ไมเกง แตเราก็ไดทําการสืบคน คนควาหาขอมูลเพ่ิมเติมจาก
Google จากการอานหนังสือ มาเพ่ิมศักยภาพในการดูแลผูปุวย ซึ่งในการทํางานก็จะไดทํางานรวมกับสห
วิชาชีพ ทําใหเราไดรูจักเพ่ือนรวมงานในโรงพยาบาลมากขึ้น ไดเห็นน้ําใจในการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ถึงจะ
ขึ้นเวรหนัก มีภาวะเครียด เหนื่อยลา แตเพ่ือนรวมงานก็ยังคอยใหกําลั งใจ ชวนกินหมูกระทะผอนคลาย
ความเครียด อีกหนึ่งอยางที่ทําใหเรามีกําลังใจในการทํางานคือ คาตอบแทนความเสี่ยงภัย และสถานการณแโค
วิดยังทําใหเรามีการปรับเปลี่ยนการใชชีวิต ทําใหเราไดใสใจตนเองในการดูแลสุขภาพ การใสหนากากอนามัย 
การลางมือบอยๆ การรักษาระยะหางทางสังคม ทําใหเราตระหนักในการดูแลตนเองมากขึ้นกวาปกติ ซึ่งการดุ
แลตนเองตลอดระยะเวลาที่ทํางานอยู Cohort ward ในครั้งนี้ก็ทําใหเรารอดจากสถานการณแโควิด19  
“เยๆ เราไมติดโควิดนะ. 
 จากสถานการณแโควิด19 บทเรียนที่ไดรับครั้งนี้คือ ทําใหเราไดปฏิบัติและเรียนรูอะไรหลายๆอยางจาก
สิ่งที่ไมเคยทํามากอน และยังทําใหเรามีทัศนคติที่ดีขึ้น ไมวาสถานการณแจะมีความยุงยากหรือแปลกใหมที่ไม
คุนเคย แตถาตัวเรามีการเตรียมรับมือกับมันก็จะทําใหเรามีพลังแรงใจสูกับสิ่งเหลานี้และผานพนมันไปไดดวยดี 
 

เรื่องเลา....กุมารเวช 
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ความภาคภูมิใจสถานการณ์โควิด โรงพยาบาลสนามบุษราคัม 

จากสถานการณแโควิดระบาด ทําใหผูปุวยติดเชื้อโควิด19 เป็นจํานวนมากและตองรักษาในโรงพยาบาล 
แตขอจํากัดในดานสถานที่และบุคลากรในการปฏิบัติงานการดูแลผูปุวยติดเชื้อโควิด19 ดานกระทรวง
สาธารณสุขจึงประกาศรับสมัครจิตอาสาไปชวยใหการพยาบาลผูปุวยติดเชื้อโควิด19 Admit ที่โรงพยาบาล
สนามบุษราคัม ขาพเจาจึงสมัครเพ่ือไปดูแลผูปุวยติดเชื้อโควิด19 ซึ่งขาพเจาไมมีความรู ประสบการณแ จึงตอง
เตรียมความรูเกี่ยวกับโรค การดูแลผูปุวยติดเชื้อโควิด19 การใสชุด PPE ขาพเจารูสึกภาคภูมิใจมากในการเป็น
ตัวแทนของโรงพยาบาลกุมภวาปี  

โรงพยาบาลสนามบุษราคัม เป็นโรงพยาบาลสนามที่ดูแลผูปุวยประเภทอาการเล็กนอยถึงปานกลาง 
อัตราการครองเตียง 3000 เตียง ซึ่งแบงทีมการดูแลออกเป็นทีม CARE ,ทีม TREATMENT ขาพเจาจึงสมัคร
เขาทีม TREATMENT เป็นทีมที่ตองเขาไปดูแลใหการพยาบาลคนไขที่เตียงนอน ตองใสชุดPPE เพ่ือเขาไปดูแล
คนไข ขาพเจาไมมีประสบการณแการใสชุด เพ่ือนรวมงานจึงชวยสอนแนะนําวิธีการใสชุดPPE และการถอดชุด 
PPE กอนที่จะเขาไปใหการพยาบาลผูปุวยติดเชื้อโควิด19 เราตองมีการวางแผน แบงโซน การพยาบาลตางๆ      
เพ่ือความรวดเร็วและแมนยํา การเขาไปมีคนไขหลายประเภท มีทั้งเจ็บปุวยเล็กนอย และรุนแรง คนที่อาการ
รุนแรงจะใสเครื่องชวยหายใจแบบ TUBE ,HIGH FLOW ,CANNULAR,MASK WITH BAG คนที่เจ็บปุวย
เล็กนอยจะสมัครเป็นจิตอาสา ในการชวยพยาบาลทําหัตถการเล็กนอย เชน วัดไข,วัดออกซิเจนปลายนิ้ว ,     
วัดความดัน,เปลี่ยนน้ํา HIGH FLOW,เปลี่ยนแพมเพิส และการปูอนยา อาหารแกผูปุวยที่ชวยเหลือตัวเอง     
ไดนอย ชวยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน แบบญาติมิตร 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ไดปฏิบัติงานตางสถานที่ ,ประเภทผูปุวย,เพ่ือนรวมงานจากโรงพยาบาลทั่ว
ประเทศและไดดูแล ติดเชื้อโควิด19 

บทเรียนที่ไดรับ ไดประสบการณแการดูแลติดเชื้อโควิด19,การสวมใสชุดปูองกัน PPE ,เพ่ือนรวมงาน
จากโรงพยาบาลทั่วประเทศและการใหการพยาบาลประเภทตางๆ เชน สูติ,ศัลยกรรม,อายุรกรรมและ          
กุมารเวชกรรม 
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ความภาคภูมิใจในการท างานตลอด 2 ปี 

 ในระยะเวลาการเขามาทํางานในโรงพยาบาลกุมภวาปี ตั้งแตปี พ.ศ. 2563 ซึ่งตอนนั้นโรคระบาดไวรัส 
Covid 19 กําลังแพร ทําใหในการทํางานตองปรับเปลี่ยนระบบหลายๆอยาง โดยตอนนั้นเขามาทํางานพรอม
กับเพ่ือนนักเรียนทุนดวยกัน 16 คน ซึ่งตองจับฉลากในการเลือกหนวยงานที่ทํางาน ซึ่งขาพเจาก็จับไดอยูตึก
กุมารเวชกรรม ในตอนแรกตื่นเตนที่ไดเขามาทํางานแลวก็ไดอยูในหนวยงานที่ คิดวาตนเองชอบ พอเขามา
ทํางานก็รูสึกวาประทับใจแผนกที่ตนเองอยู เพราะเด็กเล็กเป็นวัยที่พอแมมีความคาดหวังสูงในการรักษา เรา
ตองใชศักยภาพทั้งการดูแลเด็ก รวมทั้งเราตองดูแลผูปกครองของเด็กดวย รูสึกภูมิใจในการทํางานที่เจอเพ่ือน
รวมงานที่ดี ที่คอยบอกคอยสอนในการทํางานรวมทั้งการใชชีวิต รูสึกวาตนเองโชคดีท่ีไดมาทํางานใกลบานและ
ไดเจอสังคมที่ดี ซึ่งตลอดระยะเวลาทํางานใน 2 ปีมานี้ที่ Covid 19 ระบาด ทําใหตึกกุมารเวชกรรมจะตองปิด
ตึกเพ่ือรับผูปุวย Covid 19 ซึ่งตอนนั้นก็รูสึกวาจะเป็นอยางไร จะอยูอยางไร และพยาบาลจะตองทํางานที่ไหน 
เพราะตึกเด็กเป็นตึกที่มีอัตรากําลังครองเตียงนอยที่สุดในโรงพยาบาล ซึ่งการบริหารจัดการโรงพยาบาลตอง
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งตอนนั้นขาพเจาก็ไดไปทํางานที่ตึก SEMI ICU COHORT ซึ่งดูแลผูปุวยที่ใกลวิกฤต 
ตอนนั้นตนเองรูสึกกดดันในการทํางานเป็นอยางมาก เพราะเป็น Case ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไมใชเฉพาะ
ทางที่เราเคยดูแลมากอน ทําใหตนเองเครียดอยางมากและไมมีความสุขในงานทํางาน แตเมื่อเราทํางานเป็น
พยาบาลจึงกลับไปคิดทบทวนใหม ตองปรับเปลี่ยนสถานการณแที่เปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาล พยายามศึกษา
หาความรูเรื่องที่ตนเองไมเขาใจจากในหนังสือ จากอินเตอรแเน็ตและจากการสอบถามเพ่ือนรวมงาน ทําให
ปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน ปรับตัวเขากับการทํางานได และรูสึกมีความสุขกับการทํางาน แตเรื่องอัศจรรยแยัง
ไมหมดเทานี้ ตึกกุมารเวชกรรมยังไมเปิด ทางโรงพยาบาลจึงจัดใหตึกกุมารเวชกรรมไปรวมกับตึกออโ ซึ่ง
ขาพเจายังเป็นอีก 1 ในตึกที่ตองลงไปดูแลคนไขทั้งเด็กและออโถ ซึ่งตอนนั้นรูสึกไมอยากลงไปเลยเพราะไม
เชี่ยวชาญทางดานออโถ แตพอลงไปปฏิบัติงานประมาณ 1 เดือนกวาๆ ทําใหรูสึกวาตนเองเป็นคนที่มีศักยภาพ
ในการเป็นพยาบาลมากขึ้น รูจักการปรับตัวกับเพ่ือนรวมงานและไดทําอะไรใหมๆ ที่ตนเองไมเคยทํา ไดเรียนรู
ในการทํางานมากขึ้นและไดเรียนรูวา การทํางานตางๆ ไมวาเราจะทํางานที่ไหนถาเรามีความพยายามปละ
ความอดทนจะทําใหเรากาวผานจุดนั้นไปได การทํางานถาเจอเพ่ือนรวมงานที่ดี มีหัวหนาคอยใหคําปรึกษา ให
กําลงัใจและมีสวัสดิการที่คอยซัพพอตใหกับบุคลากร ทําใหมีกําลังใจในการทํางานมากขึ้น สุดทายนี้ถาหากโลก
มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกก็จะทําใหเรารูสึกตื่นตัวอยูตลอดเวลาและพรอมรับสถานการณแทุกอยาง ซึ่งใน
ระยะเวลาที่ขาพเจาทํางานมา 2 ปี ไดเรียนรูอะไรหลายอยางมาก ที่สําคัญไดเรียนรูการเติบโตเป็นผูใหญ การมี
ความคิดทัศนคติที่ดีจะทําใหเราทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข สุดทายนี้อยากจะบอกวา 
“ตนเองเกงที่สุดแลวที่ทําได” อยากขอพรใหโลกนี้สงบสุข ให Covid 19 หายเร็วๆ และโลกกลับมาสดใส
เหมือนเดิม 

      
นางสาวปภาวดี  แกวงามศรี 

พยาบาลวิชาชีพ หอผูปุวยในกุมารเวชกรรม  
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สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก 

 ดิฉันเป็นพนักงานผูชวยเหลือคนไข ปฏิบัติงานอยูที่คลินิกนมแม มีเรื่องประทับใจที่อยากจะเลาใหทุก
ทานฟใงคะ เรื่องมีอยูวา วันหนึ่งดิฉันไดโทรเยี่ยมมารดาหลังคลอดเมื่อกลับไปอยูบานตามปกติ  พบวามารดา
หลังคลอดบนวาใหนมบุตรแลว บุตรไมยอมดูด กลุมใจมาก ดิฉันจึงแนะนําใหมาพบพยาบาลที่คลินิกนมแม 
เพ่ือใหคําแนะนํา วันตอมามารดาหลังคลอดทานนั้นจึงมารับบริการที่คลินิกนมแม หลังจากที่ได รับการ สอน, 
สาธิต ชวยเหลือในการใหนมบุตรแลว พบวาบุตรดูดนมไดดี มารดาทานนั้นดีใจมาก ยกมือไหว ขอบคุณ
เจาหนาที่ และบอกวาจะไดเป็นแมที่ดีแลว ทําใหดิฉันพลอยยินดีไปดวยที่เป็นสวนหนึ่งในการเติมเต็มบทบาท
ของมารดาหลังคลอดทานนั้น สมกับคําที่วา รักอ่ืนใดไมเทียบเทารักของแมจริงแทที่สุด  
         

                                                                                                 สุภัค   สิมมา 
                                                                             สูตินรีเวชกรรม 
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ความประทับใจ 

 เนื่องดวยดิฉันทํางานที่ตึกสูตินรีเวชกรรมและเคยมีนองนักศึกษามาฝึกงาน และดิฉันมีโอกาสไดนิเทศ
นองนักศึกษาที่มาปฏิบัติงานที่ตึกสูตินรีเวชกรรมและในขณะนั้นไดแนะนําสอนแนวทางการปฏิบัติการดูแล
ผูปุวยที่ตึก แตเดียวกันนั้นดิฉันก็ไมสามารถจําอะไรมากเนื่องจากนองนักศึกษามาฝึกงานหลายรุนและมีที่ผาน
มาซึ่งมารดาของดิฉันไดนอนโรงพยาบาล Admitted เพ่ือผาตัดตอมน้ําเหลืองบริเวณลําคอ ในขณะนั้นนองที่
จบการศึกษาไปทํางานในหนวยงานนั้น และแนะนําตัวเคยเป็นนักศึกษาฝึกงานที่โรงพยาบาลกุมภวาปีที่ตึกสูติ
นรีเวชกรรม และไดดูแลแมดิฉันตั้งแตเริ่มตน Admitted ถึงขณะ Discharge และขณะนอนโรงพยาบาลจะ
บริการทุกอยางแมแตเรื่องเอกสาร ที่อยู ,อาหาร ของแมดิฉันรวมทั้งญาติ จึงทําใหดิฉันเกิดความประทับใจใน
น้ําใจของนอง และปใจจุบันดิฉันกับนองยังคงเป็นมิตรกันและชวยเหลือนองเทาที่ชวยได และดิฉันก็ไปมาหาสู
กันนะปใจจุบัน 
 

                                                                               วราภรณแ   รินทชัย 
                                                                                 สูตินรีเวชกรรม 
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ใบรับรองแพทย์  

 ดิฉันทํางานที่ตึกสูตินรีเวชกรรมทําหนาที่เป็นเสมียน ward  วันหนึ่งดิฉันไดปฏิบัติงานตามไดรับ
มอบหมาย ในขณะนั้นมีญาติผูปุวยไดมาขอใบรับรองแพทยแ ในขณะเดียวกันนั้นแพทยแมาตรวจอาการผูปุวย
แลว แตยังไมไดเซ็นตแให และแพทยแตองทําหัตถการใหกับผูปุวยคนอ่ืน  ดิฉันไดอธิบายกับผูปุวยและญาติแลว
วาแพทยแยังไมสามารถออกใบรับรองแพทยแใหไดโดยใหมาติดตอประสานอีกรอบ ถาไมเรงดวน แตขณะนั้น
ผูปุวยเขาใจ เมื่ออธิบายแตญาติยังตองการในตอนนั้นตองไดใบรับรองแพทยแกลับบานดวยและตองใชดวน เพ่ือ
จะไปลางาน ที่ตนเองมาดูแลภรรยาที่นอน Admitted ที่ตึกสูตินรีเวชกรรม  และใชคําพูดที่ไมสุขภาพกับ
เจาหนาที่ โดยน้ําเสียงดังและเจาหนาที่ก็อธิบายอีกรอบ และอีก 1 ชั่วโมงผานไป แพทยแไดทําหัตถการเสร็จ 
แพทยแจึงไดเซ็นตแ ใบรับรองแพทยแใหกับผูปุวย และตัวดิฉันเองก็ไดมาคุยกับญาติผูปุวยที่ขอใบรับรองแพทยแไว 
และญาติก็ขอบคุณดิฉันและกลาวขอโทษกับดิฉันวาตนเองใชเสียงกับเจาหนาที่และดิฉันก็ยิ้มใหจึงทําใหตัวดิฉัน
เกิดความประทับใจ โดยไดผลเร็วหรือชาก็ยังดีกวาผูปุวยและญาติไมเขาใจเจาหนาที่ทุกคนที่ตึก 
 

                                                                          วรรณภา   แกววิเศษ 
                                                                              สูตินรีเวชกรรม 
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เจ้าโควิดตัวน้อย 

ตั้งแตมีโควิดมา วันๆหนึ่งฉันไดยินแตคําพูดเกี่ยวกับโควิด  ไมวาจะไปที่ไหน ตั้งแตที่บาน  ที่ทํางาน 
หรือแมกระทั้งหางสรรพสินคาก็ยังพูดเรื่องโควิด  ประกาศเสียงตามสายตลอดเวลา 
      ฉันเองเป็นพยาบาลประจําตึกผูปุวยสูตินรีเวชกรรมและหออภิบาลทารกแรกเกิด ก็ไดอบรมเกี่ยวกับ
การดูแลผูปุวยโควิดตลอด  แตก็ยังไมเคยไดสัมผัส  ดูแลผูปุวยโควิดหรือใสชุด PPE สักท ี
     วันหนึ่งฉันขึ้นเวรเชาปฏิบัติหนาที่ที่หออภิบาลทารกแรกเกิดมีเสียงโทรศัพทแดัง  โทรมาจาก ER บอก
วา“ไปช่วยรับเด็กหน่อย มารดาตั้งครรภ์ 28 wk มาfully” ซึ่งโดยปกติถามีการขอความชวยเหลือจาก
หนวยงานอื่นแบบนี้จะเป็นพยาบาลทีม 2 ซึ่งเป็นนองพยาบาลอีกคนไป  แตดวยตัวฉันจบการอบรมเฉพาะทาง
วิกฤติทารกแรกเกิดมา ฉันคิดวาทารกอายุครรภแ28 wk ยังไงดวยศักยภาพของโรงพยาบาล caseนี้ตองไดใส 
ETT refer แนนอน ทั้งจะตัวเล็ก ทั้งจะหายใจหอบบางละ ฉันจึงอาสาไปชวย ER 
       ฉันเตรียมอุปกรณแชวยฟื้นคืนชีพวิ่งลงไปER  พอไปถึงฉันเห็นคนชุลมุนอยูในหองแยกใสชุด PPEเต็มไป
หมด ฉันจึงถามวา “ case preterm อยู่ไหน ”นองพยาบาลคนหนึ่งตอบวา “อยู่ในห้องแยกค่ะ” ฉันตกใจ คิด
ในใจวา ตายแนตู...จะรอดไหมนิ!!! 
        ฉันไปเปลี่ยนชุดใสชุด PPE ครั้งแรกของฉันทั้งใสทั้งงง โชคดีมีพ่ีพยาบาลหัวหนาตึก ER เดินมาและ
ชวยฉันเปลี่ยนชุด  ....ขอบคุณมากนะคะ .... 
        ฉันใสชุด PPE  มารอรับเด็กอยูในหองแยก ใตradiant warmer รอแลวรออีก  ลุนแลวลุนอีก คุณแมก็
ยังไมคลอดสักที คุณพยาบาลก็ทั้งรอน ทั้งหายใจไมอ่ิม 2ชั่วโมงผานไปคุณแมคลอดลูกออกมา ลักษณะ term 
น้ําหนัก 3000 กรัม แข็งแรงดี 
        ไมรูวาดีหรือรายผูปุวยปลอดภัยดีไมไดชวยฟ้ืนคืนชีพ แตฉันไดดูแลcase PUI เป็นcase แรกในชีวิต
ของฉัน ฉันพยายามทําดีท่ีสุดทั้งดูแลผูปุวยและปูองกันตนเองจากโควิด 
       ผลตรวจโควิดออกมา คุณแมและคุณลูกนอยไมเป็นโควิดนะคะ....คุณพยาบาลและเจาหนาที่ที่ชวยทํา
คลอดก็เลยปลอดภัยเชนกันคะ 
      สุดทายฉันขอใหทุกคนปลอดภัยจากโควิดเชนกันนะคะ 
                                                                                     

                                                                                         ณพัชญา  สืบมา 
                                                                                   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
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ความประทับใจในตึกแห่งรัก 

 บทความนี้ดิฉันจะมาเลาถึงความประทับใจในการทํางานของดิฉัน กอนอ่ืนตองขอแนะนําตัวกอนนะ
คะ ดิฉันเป็นเจาหนาที่ตึกหลังคลอด ดิฉันเป็นคนที่ชอบเด็กอยูแลว พอไดมาทํางานที่ตึกหลังคลอดจึงทําใหดิฉัน
มีเรื่องราวที่ประทับใจหลายๆเรื่อง  

      ตึกหลังคลอดโรงพยาบาลกุมภวาปีเป็นตึกที่มีทั้งแมหลังคลอด เด็กแรกเกิด ผูปุวยนรีเวช และหอ
อภิบาลทารกแรกเกิด(nursery) ซึ่งเรื่องราวความประทับใจของฉันมีทั้งเกี่ยวกับเพ่ือนรวมงาน ผูปุวยที่มารับ
การรักษาและญาติที่เขามาเยี่ยม ตั้งแตดิฉันมาทํางานที่นี่ก็เป็นเวลา 3 ปีแลว จึงมีเรื่องราวความประทับใจ
มากมายวันแรกที่ดิฉันเขามาทํางานที่โรงพยาบาลทั้งตื่นเตนและดีใจที่ไดงานทํา พอได มาอยูตึกหลังคลอด
หัวหนาและพ่ีๆเพ่ือรวมงานก็ตอนรับเป็นอยางดี อบอุน ตึกนี้อยูดวยกันแบบครอบครัว เพ่ือนรวมงานสอนงาน
ดี ใหคําปรึกษาทุกอยาง มีปใญหาก็พรอมจะชวยเหลือกัน สวนของผูปุวยที่มารับการรักษา สวนมากจะมีแตแม
หลังคลอดและทารกแรกเกิดทําใหดิฉันไดเห็นความรักทุกวันที่มาข้ึนเวร แมหลังคลอดก็มีความพยายามจะเลี้ยง
ลูกดวยนมแม สวนทารกตัวนอยก็ทําตาแปวนารักใสทุกวัน ดิฉันรูสึกดีทุกครั้งที่ไดพาแมหลังคลอดเขาเตา ได
ปูอนนมดูแลเด็กๆทารกตัวนอย บางคนแมผาตัดคลอดดูแลลูกยังไมได ไดเลี้ยงเด็กๆชวยแมในชวงที่แมพักฟ้ืน 
ไดพาคนไขผาตัดลุกขึ้นนั่ง ทําความสะอาดรางกายหลังผาตัดก็ทําใหฉันรูสึกดีที่ไดชวยเหลือกัน เพราะชวงโควิด
ญาติเขามาเฝูาผูปุวยไมได เราจึงตองทําหนาที่ชวยเหลือผูปุวยแทนญาติเขาใหไดไมมากก็นอย ผูปุวยก็พยายาม
ชวยเหลือกัน ทําใหเห็นวาทุกคนในตึกนี้มีการใหความรักตอกัน ความชวยเหลือกัน เจาหนาที่บริการดี พูด
เพราะทําใหผูปุวยประทับใจมีของฝากมาฝากเจาหนาที่ดวย เจาหนาที่ก็ดีใจที่ผูปุวยและญาติพอใจในบริการ 
อยางเชนแมที่ปุวยโควิดมาคลอดลูก เราไดดูแลทารกแทนแมเขา แมเขาอยากเห็นหนาลูกเราก็ เป็นสื่อกลาง
ความรักระหวางแมกับลูกใหผูปุวย และญาติ ไดสื่อความรัก ความหวงใยใหกัน  

      ตึกหลังคลอดเป็นตึกที่มีเจาหนาที่ที่รักใครกัน ชวยเหลือกัน มีปใญหาอะไรชวยกันแกไข ไมทอดทิ้งกัน ดูแล
ผูปุวยดวยความรักความหวังดี และผูปุวยก็นารักยิ้มแยมแจมใส ขึ้นเวรมาทีไรเห็นแมใหนมลูก เห็นเด็กทารกทํา
ตาแปว ผูปุวยนรีเวชชวยเหลือแมหลังคลอด ทําใหเห็นถึงความรักที่ทุกคนในตึกมีตอกันจึงเป็นที่มาของความ
ประทับในตึกแหงรัก (ตึกหลังคลอด) แหงนี้คะ 

                                                                                        น.ส.รัชฎาพร สีตุยเลิง 
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เสียงเล็กๆที่เรียกว่าก าลังใจ 

23.40 น. เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้น ตองรีบสะดุงตื่น ในขณะที่คนสวนใหญ กําลังหลับสบาย อาชีพ
พยาบาลอยางเรา ตองรีบมาขึ้นเวรดึก เป็น inchart เวรดึก หลังรับเวรเสร็จ พยาบาลและผูชวยเหลือคนไข ก็
ทํางานตามหนาที่ของตน แตวันนี้ พิเศษตรงยายคลอดหลายคู ขณะทํางานอยูนั้น 03.00น เสียงกริ่งหองน้ํา
สามัญดังขึ้น ทุกคนในเวรรีบวิ่งไปดู พบคนไขอายุ 52 ปี Case Hypermenorrhea หนาซีด ดูเหนื่อยมาก บอก
เวียนหัว เหงื่อออกตัวเย็น นั่งอยูกับพ้ืน หลังพิงผนังหองน้ําอยู ทุกคนรีบประครองมาที่เตียง วัด v/s เจาะ Hct 
DTX ประเมิน Bleeding per vagina พบปกติหมด ยกเวนความดันโลหิตต่ํา ไดยายเตียงคนไขมาอยูเตียง 
Observe รายงานแพทยแให load IV สุดทายไดยากระตุนหัวใจ titrate ยาขึ้นจนความดันปกติ แต คนไขยังดู
เหนื่อยมาก หนาซีด บอกเวียนหัวนอนหลับตาตลอด แตถามตอบรูเรื่อง พยาบาลขี้กังวลอยางเรา ไดปลุกถาม
อาการคนไขแทบทุกชั่วโมง กลัววาคนไขจะเป็นอะไรไป ในใจเราทั้งเหนื่อย งวง และสงสารตัวเองไดแตคิดวาถา
ไมเลือกเรียนพยาบาล ชีวิตเราคงไมลําบากขนาดนี้ ปุานนี้คงไดนอนหลับสบาย ไมตองมาเดินทั้งคืนแบบนี้ ใน
ใจไดแตคิดแตก็ยังตองทําหนาที่ของตัวเองตอไป พอถึงตอนเชา พยาบาลกับคนไขสภาพไมตางกัน หนาซีด 
เวียนหัว พอๆกัน 

ในเวรเชาหมอมาเยี่ยมคนไขอาการดีขึ้น ใหwean of levophed และก็ off ไดในวันตอมา จากนั้น
คนไขก็ไดกลับบาน   ในวันที่คนไขไดกลับบาน เราไดเป็นพยาบาลเบอรแสาม ซึ่งดูแล แมลูกหลังคลอด ขณะที่
คุยกับแมหลังคลอดอยู เรารูสึกวามีคนไขคนนี้มองมาที่เราเหมือนยืนรอคุยกับเราอยู เราก็ไดเขาไปถามวา มี
อะไรมั้ยคะคนไข คนไขไดพูดกับเราวา” ขอบคุณคุณพยาบาลมากนะคะ ที่ชวยดูแลในวันนั้น วันนั้นเหนื่อยมาก 
ไดแตคิดวาจะรอดไหม ถาตายไปแลวลูกจะอยูยังไงลูกก็เล็กอยู ถาไมมีพยาบาลชวยดูแลในวันนั้นก็ไมรู
เหมือนกันวาจะเป็นยังไงบาง” เราไดแตยิ้มอยางใจฟู ตอบไปวายินดีคะ หายเร็วๆนะคะ ไมคิดวาสิ่งที่เราคิดวา 
เราทําตามหนาที่ในวันนั้น จะเป็นความทรงจําที่ดีๆของคนไขในวันนี้ มันคือสิ่งเล็กๆที่ทําใหเรามีพลังใหเรากาว
เดินในวิชาชีพพยาบาลตอไป 

                                                                                                                                             
ปนัดดา  นําพา 
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ชีวิตใหม่ 

 วันที่ 10 กุมภาพันธแ 2560 มีผูปุวย Case eclampsia GA 35+wks หลังผาตัดคลอดมีอาการชัก เกร็ง 
ไดใสทอชวยหายใจ และยาย ICU อาการ เป็นตายเทากัน สวนลูก น้ําหนักตัวนอย คลอดกอนกําหนด ตอง 
admit nursery หัวใจของคนเป็นพอ เป็นญาติ แทบสลาย ดิฉันเป็นพยาบาลปฏิบัติงานที่ตึกสูตินรีเวชกรรม 
รับรูความรูสึกนั้นได เพราะดิฉันรูจักกับสามีของคนไข เนื่องจากเป็นเพ่ือนสมัยเด็ก และตอมาไดพบเจอกันอยู
บอยๆ เนื่องจากบานอยูละแวกใกลเคียงกัน เพื่อนของดิฉัน (สามีคนไข) เลาวา เขาไมรูจะทําอยางไรดี ในวันนั้น
ไดแตทรุดตัวลงนั่งรองไห คิดวาตองเสียภรรยาสุดที่รักไปแลว แตโชคดีที่มีทีมแพทยแ พยาบาล เจาหนาที่ทุกคน
ชวยกัน ทําใหในวันที่ 27 กุมภาพันธแ ทั้งแมและลูกไดรับอนุญาตใหกลับบานได เขารูสึกดีใจมากที่ สุด และ
อยากขอบคุณที่ไดชวยเหลือดูแลภรรยาและลูกใหเขาจนกลับมาเป็นปกติในที่สุด คําขอบคุณยังดูนอยไปดวยซ้ํา 
ดิฉันบอกวาเป็นหนาที่ของพวกเราอยูแลว เขายิ้มและบอกวา จะไมลืมบุญคุณของทุกคนเลยที่ไดใหชีวิตใหมกับ
ครอบครัวของเขา ภาพรอยยิ้มของคนไขและญาติ ทําใหดิฉันรูสึกภูมิใจในวิชาชีพของเรา ที่เป็นสวนหนึ่งในชีวิต
ของคนไข และไมลืมภาพประทับใจเหลานั้นเลย 
 

                                                                                ธารินี   รักศิลป 
                                                                             แผนกสูตินรีเวชกรรม 
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คุณเคยใจบอดไหม 

การมองดูแมหลังคลอดที่ติดโควิด เมื่อคลอดแลวโดนแยกจากลูกที่พ่ึงใหกําเนิด ไมไดพบเจอหนากัน 
ไมไดอุม ไมไดสัมผัส ไมไดดูดนม แมถูกแยกกักตัวอยางโดดเดี่ยว พยาบาลที่เฝูาผูปุวยที่เป็นแมหลังคลอดติดโค
วิดจะมีความรูสึกเชนไร จะใหการชวยเหลือดูแลทั้งรางกายและจิตใจไดดีแคไหน เลยเป็นขอคาถามวาคุณเคย
ใจบอดไหม ในการทางาน  
สาหรับตัวดิฉัน นางสาวจินดา แซลิ้ม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจาตึกหลังคลอดและคลินิกนมแม เมื่อ
ไดรับมอบหมายใหดูแลแมหลังคลอดที่ติดโควิด จะเพ่ิมเพ่ือนทาง LINE กับตัวแมโดยตรงดวยโทรศัพทแตัวเอง
แทบทุกครั้ง เพ่ือใชในการสื่อสารกับแมตลอดเวลา 24 ชั่วโมง มีแมบางทานอยากเห็นหนาลูกที่หองแยก เป็น
หวงเรื่องการกินนม ถามแมกระทั้งลูกหนาเหมือนแมไหม จะเตรียมตัวเตรียมเตานมแบบไหน ไมวาแมจะมี
ความรูมีอาชีพอะไร ความหวงลูกนั้นเทาเทียมกันเสมอ ในหัวอกของคนที่เป็นทั้งแมและเป็นทั้งพยาบาลอยาง
ดิฉันไดหาหนทางและทาทุกวิถีทาง โทรประสานนองพยาบาลที่ดูแลลูก ชวยอัดวิดีโอลูกของคุณแม ซักถาม
อาการและไลนแแจงใหแมรับทราบ ใหคาปรึกษาและสอนแนะนาตัวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั้งแมและลูก เคย
ไดรับคาชมจากนองพยาบาลที่ดูแลลูก วาเป็นแมพระ เป็นทุกอยางจริงๆเลยเหรอ ดิฉันทาเองคนเดียวไมได 
ดิฉันตองอาศัยความรวมมือจากเพ่ือนที่ทางาน ทั้งในการประสานการสื่อสาร และการชวยดูแลแม ใหปลอดภัย
จากภาวะแทรกซอนจากการคลอดและภาวะจิตซึมเศราจากความเครียดหลังคลอด ดิฉันจะไมเป็นคนใจบอดที่
มองขามจิตใจของแมหลังคลอด  

สรุปบทเรียนจากเรื่องนี้ ทีมสูตินรีเวชไดนาปใญหาการดูแลแมมาทาแนวปฏิบัติการดูแลแมติดโควิดที่
กักตัวที่ตึก cohort เพ่ือสื่อสารกับทีมสหสาขาในการดูแลแมทั้งดานรางกายและจิตใจ และการวางแผนการจา
หนายอยางเป็นระบบ และปูองกันการเกิดความเสี่ยงจากการที่เจาหนาที่ไมสามารถมองเห็นคนไข  
เพราะดิฉันมีเปูาหมาย วาจะทางานที่ไดรับมอบหมายใหเต็มความสามารถ ไมวางานนั้นจะยากเพียงใดก็ตาม
หรือจะไมเคยทา ก็จะไมหยุดพยายามเรียนรู และทาใหดีที่สุด มีคติประจาใจที่วา ไมมีอะไรที่ทาไมได ถายังไม
เคยทา ดิฉันจึงไมเคยทาใหใจบอด ถึงแมตาจะมองไมเห็นคนไขในทุกอิริยาบถเนื่องจากมีประตูหองแยกกั้นก็
ตาม จะไดรับคาชื่นชมหรือไมนั้นไมสําคัญ ความสุขในใจนั้นสําคัญเสมอ  

 
 

นางสาวจินดา แซลิ้ม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
18 มิถุนายน 2565 
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ถอดบทเรียน “Covid-19” บุคลากรที่ติดเชื้อ covid-19 

 สถานการณแ covid-19 ในปใจจุบันมีแนวโนมดีขึ้น ผูคนไดรับวัคซีนเพ่ิมขึ้นทั้งเข็ม 1 เข็ม 2 และเข็ม 3 
ทําใหคนสวนใหญเชื่อมั่น คลายความวิตกกังวลลง การตื่นตัวปูองกันโควิดสายพันธุแใหม “โอไมครอน” จึงอาจ
นอยกวาที่ควรจะเป็น 
 ปลายเดือนธันวาคมเป็นชวงเทศกาลแหงการเฉลิมฉลองสงทายปีเกา  ตอนรับปีใหม 2565 และ
เทศกาล   คริสมาสตแ  การทองเที่ยว การเดินทาง กิจกรรมตางๆ ทําใหเกิดการรวมตัวของคนจํานวนมาก 
ความเสี่ยงยอมมีเพ่ิมขึ้นตามมา เทศกาลปีใหมที่กําลังมาถึงซึ่งบังเอิญตรงกับชวงเวลาที่ไวรัสโอไมครอนซึ่ง
ระบาดหนักในหลายประเทศและเริ่มลามเขามาในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นเมืองทองเที่ยวที่มี
ชาวตางชาติเดินทางมาอยางภูเก็ต โดยสวนมากเขารวมภายใตโครงการ sandbox และแตละคนตองไดรับ
วัคซีนหรือมีผลPCR test กอนเขาสนามบินภูเก็ต 
 ถนนบางลา หรือ Bangla road เป็นแหลงรวมสถานบันเทิง ที่ผูคนทั้งไทยและตางชาตินิยมไป
ทองเที่ยว 
พวกเราก็เป็นหนึ่งในกลุมคนดังกลาว ที่ไดเดินทางไปทองเที่ยวภูเก็ต และ Bangla road โดยไมไดสวมหนากาก
อนามัยขณะที่รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม แตกอนเขาถนนบางลา จะมีเจาที่ของรัฐคอยตรวจเช็คประวัติ
รับวัคซีนของนักทองเที่ยวทุกคนและใหสวมหนากากอนามัยขณะเดินเขาถนนบางลา แตดวยเหตุสุดวิสัยและไม
พ่ึงระวัง เมือ่มีการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มจําเป็นอยางยิ่งที่ตองถอดหนากากอนามัย อาจเป็นสาเหตุที่
ทําใหเกิดการรับเชื้อ covid-19 ได เนื่องจากมีนักทองเที่ยวมากมายหลายสัญชาติ 
 การกลับมาทํางานของพวกเราในครั้งนี้ไดตรวจ ATK ตั้งแตลงเครื่องที่สนามบินนานาชาติอุดรธานี ผล
เป็นNegative กอนขึ้นปฏิบัติการงานกับเพ่ือนรวมงาน และตรวจซ้ําอีกครั้งที่2 ผลATK เป็น Negative 
เชนเดิม จึงมั่นใจวาไมไดรับเชื้อวาแตอยางใด รวมทั้งไมมีอาการใดๆแสดงรวม แตเพ่ือความปลอดภัยมากขึ้น 
เราทั้งสองจึงไดยืนยันผลโดยการตรวจ โดยวิธีการ Rt-PCR ผลเป็น Detected ทั้งสองคน เหตุการณแครั้งนี้
สงผลกระทบอยางมากตอการทํางาน ไมวาจะเป็นการกักตัวผูสัมผัสเสี่ยงสูงในที่ทํางาน และเจาหนาที่ทุกคน
ตองไปตรวจRt- PCR จึงสงผลกระทบตออัตรากําลัง การปิดหอผูปุวย งดใหบริการผูปุวย จึงตองฝากแอดมิด
ผูปุวยที่หอผูปุวยอ่ืนแทน ครอบครัวและคนใกลชิดตองโดนกักตัว เนื่องจากเป็นผูสัมผัสเสี่ยงสูง รวมทั้งสงผล
กระทบตอความเคสภาวะจิตใจ ทําใหเกิดความเครียดและวิตกกังวลกับผูสัมผัสใกลชิด 
 พวกเราทั้งสองคน รูสึกเสียใจกับสถานการณแที่เกิดขึ้น  และกราบขอโทษทุกคนที่ทําใหเดือดรอน 
ขอขอบคุณที่ทุกคนที่ใหกําลังใจ ขึ้นเวรแทนเราทั้งสองคน ทั้งนี้พวกเราจะไมใหเหตุการณแแบบนี้เกิดขึ้นอีก จะ
ตระหนักในการปูองกัน covid-19 มากขึ้น และใชชีวิตตามหลัก new normal อยางเครงครัด เพ่ือปูองกัน 
covid-19 ที่อาจเกิดระบาดขึ้นอีกไดในอนาคต 
 

นางสาวกัญญแชยาวีรแ ศรีอินมนตแ 
นางสาวเฌอลิชา พวงพรรณทอง 
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เรื่องเล่าชาว หลังคลอด 

            ใหเขียนเรื่องเลาสงทุกคนสําหรับตัวขาพเจาเองถาไดเขียนเรื่องเลาตรงๆเกี่ยวกับการทํางาน จะเยอะ
มากและไมสามารถบรรยายไดหมดทุกความคิด บางอยางคิดไดแตเขียนลงไปไมไดมันจะตรงเกินไป ขอเขียน
แบบไมเป็นทางการนะคะ ไมวาเรื่องอะไรมีทั้งขอดี ขอเสียตางกัน เลือกมองแตสิ่งดีๆ โดยรวมขอบรรยาย
กวางๆ ดวยวิชาชีพและการทํางานของทุกคนไมวาอาชีพไหน ยอมมีคุณคา มีความเสียสละ มีความเห็นใจ ใน
เพ่ือนมนุษยแดวยกัน สําหรับขาพเจาไมวาจะเป็นการทํางานการดําเนินชีวิต ครอบครัว ความรัก ใหความสําคัญ
หมดทุกอยาง คติประจําใจ ไมเอาเปรียบใครและไมใหใครมาเอาเปรียบ ซื่อสัตยแ รักครอบครัวมาก รักแฟน 
ถึงแมงานจะเหนื่อยลา แตก็รักในวิชาชีพ 

นางสาวชุลีพร  ชูตระกูล หลังคลอด 
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กลัวไปหมดทุกอย่าง 

ขาพเจานางสาวกรรณิกา อุดทะบุตร ทํางานที่ รพ.กุมภวาปี มา10 เดือน ดวยสถานการณแโควิ ด 19 
ระบาด จึงไดมาทํางานที่ตึกโควิด 8 เดือน   หลังจากนั้นจึงขอยายหนวยงานมาทํางานที่ OPD 1  หองตรวจ
โรคทั่วไป แตไดยายมาทํางาน OPD 2 หองตรวจสูตินารีเวช ทําใหขาพเจามีความวิตกกังวลใจ วาตัวเองจะ
ทํางานไดไหม คิดอยูในหัวสารพัด  กลัวไปหมดทุกอยาง แตพ่ีๆนารักทุกคน เป็นกันเอง ใหกําลังใจ และสอน
ระบบการทํางานเป็นอยางดี  ขาพเจาก็ทํางานในขณะที่กลัวมารวมจะ 2 เดือน จนถึงปใจจุบันและพรอมจะ
เรียนรูงานและพัฒนาตัวเองและปรับตัวใหเขากับองคแกรคะ 

                                               นางสาวกรรณิกา อุดทะบุตร 
 ผูปุวยนอก 2 สูตินรีเวชกรรม 
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“ท าให้ด้วยใจ” 
 

ดวยสถานการณแโควิด-19 ที่ผานมา เชื้อโควิด-19 แพรกระจายเป็นวงกวาง ผูคนติดเชื้อเป็นจํานวน
มากมีผูปุวยทั้งอาการไมหนักมาก หนักปานกลาง และหนักมากๆ ทําใหทางโรงพยาบาลกุมภวาปี ไดเปิดหอ
ผูปุวย Semi ICU Cohort และดิฉันเป็นพนักงานชวยเหลือคนไข มีโอกาสไดไปขึ้นเวรในชวงนั้น มีโอกาสไดใส
ชุด PEE เขาไปดูแลผูปุวยติดเชื้อโควิด-19 เหตุการณแท่ีประทับใจคือดิฉันมีหนาที่นําขาวและน้ําเขาไปใหผูปุวยที่
ติดเตียง และกอนจะออกมาจากดานในหองผูปุวยสังเกตเห็นคุณตาแกมากๆ ทานหนึ่ง ซดขาวตมแบบยกชาม 
กินเกลี้ยงแบบไมเหลือขาวสักเม็ด ดิฉันเลยเดินเขาไปถามวาคุณตาอ่ิมไหม เอาขาวหรือเอาน้ําเพ่ิมไหม คุณตาก็
ตอบกลับทันทีวา เอาครับ ผมไมอ่ิมจริงๆแตไมกลาขอเพ่ิม เกรงใจเจาหนาที่มากๆ แลวคุณตาก็ยกมือไหว
ขอบคุณ เป็นความประทับใจทามกลางสถานการณแตึงเครียดของผูปุวยและความเหนื่อยลาของเจาหนาที่ เรา
ภูมิใจที่เราดูแลคนปุวยใหเขาไดกินอ่ิม แคติดเชื้อแลวตองนอนโรงพยาบาลหลายๆวันโดยที่ไมไดเจอหนาญาติๆ
เลย สภาพจิตใจก็คงแยมากพอแลว ถึงแมวาในวันถัดมา จะไดรับขาววาคนตาคนนั้นไดเสียชีวิตแลว อาจจะลา
จากไปอยางโดดเดี่ยว แตอยางนอยกอนหนานั้น คุณตาก็ไดกินอ่ิม 
                                                                                                                
                                                                                                   นางสาวเชียรศรี พรมราช 
                                                                                                   พนักงานชวยเหลือคนไข 

                                                                                                                  ผูปุวยนอก 2 
สูตินรีเวชกรรม 
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“ผลตอบแทนที่ดีต่อใจ” 

ตั้งแตทํางานอยูแผนกสูตินรีเวชกรรม OPD2 ปี 2561 มีความประทับใจในการมารับบริการของคน
ทอง บางครั้งคนทองตองรอนานกวาจะไดตรวจ แตก็ไมเคยบนใหเจาหนาที่เลยและไดยินคนทองบอกวาไม
เป็นไรคะ รอได หนูประทับใจที่คุณพยาบาลก็เรงรีบกับการใหบริการตอคนทองที่เยอะขึ้นทุกวันเหมือนกัน 
คนไขบอกวานั่งมองเจาหนาที่และหมอทํางาน ก็เรงรีบกับคนไขมากเชนกัน คนไขพูดวาแคนั่งมองยังรูเลยวา
เหนื่อยแคไหน ไดยินคนไขพูดแบบนี้แลว เราเป็นเจาหนาที่ที่ใหบริการก็หายเหนื่อยและมีกําลังใจทํางานตอใน
ทุกๆวันคะ 

                                                                                                      
                                                                                           นางศิริพร แทนทอง 

                                                                                       พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  
       ผูปุวยนอก 2 สูตินรีเวชกรรม 
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รักนะลูกโซน 

เป็นความโชคดีที่ผูบังคับบัญชาใหโอกาสมาทํางานที่แผนกผูปุวยนอก  2 สูตินรีเวชกรรมของ
โรงพยาบาลกุมภวาปี   ตั้งแตปี 2552 ไดพบเจอกับทีมงานพ่ีๆ นองๆ พยาบาลและผูชวยเหลือคนไขที่ทํางาน
รวมกันแบบรวมทุกขแรวมสุขเหมือนสมาชิกในครอบครัว  ทุกคนตั้งใจทํางานเกินรอย  รับผิดชอบตอหนาที่     
ดูแลชวยเหลือและมีน้ําใจ  รวมกันใหบริการหญิงตั้งครรภแทั้งในเขตอ.กุมภวาปีและลูกโซน 4 แหงคือรพ.ศรีธาตุ
,รพ.โนนสะอาด,รพ.วังสามหมอและรพ.ประจักษแศิลปาคมเนื่องจากโรงพยาบาลเรามีสูติแพทยแจึงเป็นแมขาย
ของโซนลุมน้ําปาว ในปี 2559 เริ่มการออกไปใหบริการหญิงตั้งครรภแกลุมเสี่ยงสูงที่โรงพยาบาลลูกโซน4 แหง 
ออกปฏิบัติงานพรอมสูติแพทยแสัปดาหและ1วันในชวงบายทุกวันพฤหัสบดี ทําใหมีโอกาสรูจักกับนองๆพยาบาล
ที่รับผิดชอบคลินิกครรภแเสี่ยงสูงของรพ.ลูกโซนทั้ง4 แหง เชน นองจัน รพ.ศรีธาตุ   นองแวน  รพ.โนนสะอาด 
นองปในปใน รพ.วังสามหมอและนองจิ๋ม รพ.ประจักษแศิลปาคม   ไดมีพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูและติดตอ
ประสานงานกันอยางสม่ําเสมอ ในการดูแลและสงตอขอมูลหญิงตั้งครรภแกลุมเสี่ยงสูง  

ในวันหนึ่งที่ปฏิบัติงานใหคําแนะนํากอนกลับบานหญิงตั้งครรภแกลุมเสี่ยงสูงเป็นโรครวมคือไทรอยดแ 
ตองสงพบอายุรแพทยแ หลังตรวจครรภแและอัลตราซาวนแพบวามีการติดเชื้อที่ชองคลอด  สูติแพทยแไดสั่งยาฆา
เชื้อชื่อเมทโทรนิดาโซนใหกลับไปกินที่บาน ความเรงรีบที่จะสงหญิงตั้งครรภแไปที่อายุรกรรมซึ่งอยูคนละอาคาร
และอยากใหหญิงตั้งครรภแไดรับบริการที่ทันเวลาพบอายุรแพทยแกอนเที่ยง เนื่องจากบานหญิงตั้งครรภแอยูไกล
คืออําเภอวังสามหมอ ซึ่งใชเวลาเดินทางมารพ.กุมภวาปี 2 ชั่วโมง จึงไมไดตรวจสอบยากอนกลับบานใหเฉพาะ
ยาบํารุงครรภแ  ไมไดแจงใหไปรับยาเมทโทรนิดาโซน หลังพบอายุรแพทยแหญิงตั้งครรภแจึงรับเฉพาะยาไทรอยดแ
และกลับบาน ในชวงบายสองโมงที่ลงขอมูลในทะเบียนและในโปรแกรมจึงพบวามียาฆาเชื้อ หลังตรวจสอบ
ขอมูลจึงโทรหาหญิงตั้งครรภแแจงใหทราบวามียาฆาเชื้อที่ยังไมไดรับ ใหไปแวะรับที่รพ.วังสามหมอ  โดยไดโทร
ประสานกับนองพยาบาลที่รพ.วังสามหมอ สงขอมูลเวชระเบียนและยาที่ตองไดรับทางไลนแสวนตัว  ประมาณ
บายสามโมงนองพยาบาลจึงโทรกลับมาแจงวาหญิงตั้งครรภแมารับยาที่รพ.วังสามหมอแล ว  นองพยาบาลและ
หญิงตั้งครรภแนารักจัง  โลงใจมากๆ  ที่หญิงตั้งครรภแไดรับยา จะทําใหการรักษาไดผลดี  เพราะการติดเชื้อจะ
ทําใหคลอดกอนกําหนดหรือมีภาวะแทรกซอนอ่ืนๆได 

                 เรามีโอกาสที่จะลืมตรวจสอบยากอนกลับบาน แตความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตองแกไขใหทันเวลา และ
การมีสัมพันธแที่ดีกับเครือขายลูกโซน ทําใหไดรับความรวมมือที่ดี  การทํางานตางๆ จะสะดวก ราบรื่น  รักนะ 
นอง ๆ ลูกโซน  

                                                        นภาพร  กันธิยะ   
          พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

 แผนกผูปุวยนอก  2  สูตินรีเวชกรรม 
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OPD2 พยาบาลของพระราชา 

 ..OPD2พยาบาลของพระราชา ยอนกลับไปในอดีต เมื่อปีพ.ศ. 2556 ดิฉันไดมีโอกาสขึ้นปฏิบัติงาน
ที่แผนกผูปุวย นอกสูตินรีเวช ที่โรงพยาบาลกุมภวาปี ซึ่งใหบริการหญิงที่มีความผิดปกติทางดาน นรีเวช รวม
ไปถึงโรงพยาบาลลูกโซน ซึ่งประกอบไปดวย โรงพยาบาลศรีธาตุ วังสามหมอ โนนสะอาดและประจักษแศิลปา
คม ซึ่งจากการที่ดิฉันไดเขามาปฏิบัติหนาที่ ณ จุดใหบริการผูปุวยนอกนรีเวชในครั้งนั้น ไดมีเหตุการณแหนึ่งซึ่ง
ทําใหดิฉันรูสึกประทับ ใจและสรางแรงผลักดันในการทํางาน โดยเริ่มจากวันนั้นเป็นวันที่มีผูปุวยเขามารับ 
บริการการตรวจสูตินรีเวชจํานวนมาก ซ่ึงดิฉันน้ันตองทําการซักประวติักอนเขาพบ แพทยแและงานหัตถการเพ่ือ
อํานวยความสะดวกใหกับแพทยแที่อยูภายในหองตรวจ ภายใน จนเวลาลวงเลยถึงชวงบายโมงกวา ๆ ดิฉันยังคง
ตั้งหนาตั้งตากบัการทํางาน บริการการตรวจสูตินารีเวชตามลําดับขั้นตอนและในขณะนั้น ดิฉันก็ไดยินเสียงของ 
คนไข หญิงชราที่กําลังรอรับคําแนะนําในการรักษาตัวจากพยาบาลกอนกลับบาน ถึง แมวาเวลานั้นจะเลยเวลา
พักกลางวันของตนไปแลว แตเขาเหลานั้นกลับไมไดรูสึก หงุดหงิดหรือโมโหที่ทําใหรอนาน ในทางกลับกันไดพูด
ใหกําลังใจและเอาใจชวย แพทยแและพยาบาลที่กําลังปฏิบัติงานเหลานั้น หลังจากไดยินคําพูดเหลานั้นแลว ทํา
ให ดิฉันรูสึกมีแรงผลักดันในการทํางานมากขึ้น ดังคําของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย เดชวิกรม พระบรม
ราชชนก ผูทรงเป็นพระบิดาแหงการแพทยแแผนปใจจุบันของไทย ซึ่ง ทรงพระราชดํารัสวา " ขอใหถือประโยชนแ
สวนตน เป็นที่สอง ประโยชนแของเพ่ือนมนุษยแ เป็นกิจที่หนึ่ง " และดิฉันก็ยังคงนําเอาพระบรมราโชวาทนี้มาใช
เป็นแรงบันดาลใจใน การทํางานของดิฉันมาจนถึงปใจจุบัน 
 

 นันทแณภัส ขันธีวิทยแ  
พยาบาลวิชาชีพระดับชํานาญการ 

 แผนกผูปุวยนอก 2 สูตินรีเวชกรรม 
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ชั่วข้ามคืน 

ขาพเจาปฏิบัติงานที่แผนกผูปุวยนอกสูตินรีเวชกรรมมานานหลายปี นอกจากเวร Refer ของแผนก, 
เวร OPD และเชาของวันหยุดพิเศษที่ตองชวย OPD 1 ขาพเจาก็ไมมีเวรอ่ืนนอกเหนือจากนี้ แตเมื่อขาพเจา
ตองปฏิบัติหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายในเวรตางๆที่ขาพเจาไดกลาวไปนั้น ขาพเจาก็จะบริหารเวรโดยการขายออก
ใหนองๆ พยาบาลที่นารักเสมอ เมื่อมองยอนกลับไป 20 ปีที่ผานมา มันชางแตกตางกัน จากหลังมือเป็นหนา
มือ เลยทีเดียว 

เมื่อเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2564 มีผูปุวย COVID-19 เพ่ิมขึ้นเป็นจํานวนมาก ทุกๆ 
โรงพยาบาลตองรองรับการดูแลรักษาผูปุวยดังกลาว วันหนึ่ง หัวหนาแผนกของขาพเจาแจงวา ทุกแผนกจําเป็น
ที่จะตองจัดบุคลากรออกไปชวยเจาหนาที่ที่ประจําอยูที่ตึก Cohort Ward ซึ่งเป็นตึกที่ดูแลผูปุวย COVID-19 
ขาพเจาคือหนึ่งในบุคลากรที่ตองเขาไปชวยเจาหนาที่กลุมดังกลาว โดยขาพเจาตองไปขึ้นเวรเชาที่ตึก Cohort 
Ward ชั้น 2 กอนไปปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ขาพเจามีความเครียดและวิตกกังวลพอสมควร แตในใจลึกๆ คิดกับ
ตัวเองเสมอวา “เราทําได” “เราชวยองคแกรได” และ “ดูแลผูปุวย COVID-19 ไดหนา” หลังจากนั้น ขาพเจาได
เตรียมตัวเหมือนเด็กนักศึกษาจบใหมเพราะหางหายจากการขึ้นเวรมานาน โดยการซอมจินตนาการใสชุด PPE, 
ทบทวนหลัก IC การดูแลผูปุวย COVID-19 การดูแลตัวเอง และการดูแลสิ่งแวดลอมโดยยึดหลัก IC การปฏิบัติ
ตัวกอนและหลังใสชุด PPE ซึ่งมันไมใชเรื่องงาย แตในเบื้องตนขาพเจาเตือนตัวเองไวเสมอวา ขาพเจาตองดื่ม
น้ําอยางนอย 500 cc ทําตัวเองใหพรอม หามปวดหนักปวดเบาเมื่ออยูในชุด PPE ไมงั้นแยแนๆ ! เมื่อใสชุด 
PPE แลวตองทํา Treatment ใหเสร็จภายในเวลา 2-3 ชั่วโมงใหได แตละชั้นมี 12 หอง ซึ่งในแตละหองจะมี
ผูปุวยอยูดวยกันอยางนอย 2-3 คน กิจกรรมที่ทํา เชน เจาะเลือด, OnIVF, ฉีดยา และเจาะ DTX ตาม Order 
ที่แพทยแสั่ง ตองมีการวางแผน มั่นใจ รอบคอบ เพราะการใสชุด PPE คืออุปสรรคตัวยงของการทํา Treatment 
แตการทํา Treatment กับผูปุวย COVID-19 ตองอาศัยชุด PPE จา ( เพราะเราคูกัน ) 

เวรเชาวันหนึ่ง ไดมีโอกาสดูแลผูปุวยติดเชื้อ COVID-19 เป็นหญิงตั้งครรภแ อายุ 28 ปี ทองที่ 2 อายุ
ครรภแ 12 สัปดาหแ ยังไมฝากครรภแ มีโรคประจําตัว ความดันสูง และมีภาวะ Obesity ( BMI = 38 ) น้ําหนัก 
98 กก เดินทางมาจากชลบุรีจะกลับบานที่กุมภวาปี ตรวจคัดกรอง COVID-19 ผล PCR for COVID-19 = 
Positive ผูปุวยนอนโรงบาลวันนี้ Day 8 อาการเริ่มมีไขสูงขึ้น หอบเล็กนอย ขาพเจาไดรับหนาที่ทํา 
Treatment, OnIVF ใหม เพราะที่ใสเดิมมันหลุด ไดหาเสนแทงน้ําเกลือใหม อุปสรรคคือรอน พลาสเตอรแไมติด
ผิวผูปุวย 

 ทําใหหลุดงาย เจาะเลือดแขนทั้งสองขางเพ่ือทํา H/C ผูปุวยมีรูปรางอวนขาว แตก็สามารถหาเสนได 
อาศัยความชํานาญที่เคยทํามา สามารถทําไดครั้งเดียวผาน สวนผูปุวยมีไขสูง ถามตอบรูเรื่อง ขาพเจาเองก็
พูดคุยใหกําลังใจผูปุวยไปดวย ขาพเจาก็ตั้งหนาตั้งตาทํา treatment ใหเสร็จ ประโยคที่ผูปุวยถามขาพเจาวา 

“คุณหมอๆ  หนูจะมีชีวิตอยูเห็นหนาลูกไหม” ขาพเจารูสึกไดดี กับคําถามของผูปุวย จึงรีบตอบไปวา  
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“เดี๋ยวก็หาย อยาคิดมาก มีอะไรใหรีบโทรแจงเจาหนาที่นะคะ” ซึ่งอาการของผูปุวยในตอนนั้นมันไมไดดูแย
ขนาดนั้น ดูเหนื่อยเพลียเฉยๆ O2 = 98% แตผูปุวยมีไขสูง T = 38.9 C กอนออกจากหองขาพเจาไดเดินไปจับ
มือผูปุวย และบอกกับผูปุวยวา “หายนะ แลวคอยไปฝากทองกับหมอที่แผนกฝากครรภแ” ผูปุวยพยักหนา แลว
ขาพเจาก็เดินออกจากหองไป ไมคิดเลยวาจะไมไดเจอผูปุวยอีกเลย 

               วันตอมาชวงประมาณ18:00 น. ไดยินขาววา ผูปุวยคนนั้นไดเสียชีวิ ตแลว “รูสึกตกใจมาก”  
ผูปุวยเริ่มหอกมากขึ้นถูกยายไป ICU Cohort ward เมื่อวานนี้ แลวไดเสียชีวิตในเวลาตอมา ผูปุวย Cardiac 
arrest แพทยแวินิจฉัยวา ผูปุวย  Covid infection + Sepsis + Acute Respiratory Failure + Obesity + 
CHT ผูปุวยมีความเสี่ยงหลายโรค  แตก็อดคิดถึงหนาผูปุวยไมได เมื่อวานนี้ยังคุยกันอยูดีๆเลย เชื้อ Covid-19 
ทําไมถึงไดโหดรายขนาดนี้ ผูปุวยจากไปพรอมกับลูกในทองอยางไมไดล่ําลา แมแตพอแม สามี และลูกอีกคน   

“คิดแลวเศราจัง”  

                 หลังจากเหตุการณแนี้เกิดขึ้น ไดมีการประชุมConference Caseระดับโรงพยาบาลจังหวัดเขต 8 
ทบทวนสาเหตุการตาย สรุปเป็นแนวทางปฏิบัติรวมกันวา 

1) การดูแลหญิงตั้งครรภแที่ติดเชื้อ Covid-19 โดยทีมสหสาขาวิชาชีพรวมกัน  
2) การ admitted ผูปุวยตองอยูในจุดที่สามารถ monitor และสังเกต v/s และอาการผูปุวยไดอยาง

ใกลชิดได 
3) หญิงตั้งครรภแที่ติดเชื้อ Covid-19 ให admitted ทุกเคส เพ่ือสังเกตและประเมินอาการกอน

โดยเฉพาะเคสที่มีความเสี่ยงสูง ควร admitted ที่ Semi ICU Cohort 
4) มีการรณรงคแฉีดวัคซีนปูองกัน covid-19 ในหญิงตั้วครรภแใหครอบคลุมมากที่สุด 

            สุดทายนี้ ขอใหผูปุวยและลูก ไปสูภพภูมิที่ดี ดวยเทอญ  

    วิชุดา  ชาวสวน 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญ 

แผนกผูปุวยนอก 2 สูตินรีเวชกรรม 
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การเรียนรู้ของน้องคนสุดท้อง 

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาเลาถึงหนวยงานและปใญหาในหนวยงานของผมกัน นะครับหนวยงานของผม
ตั้งอยูในโรงพยาบาลกุมภวาปีชื่อหนวยงานก็คือ หนวยงานจายกลางเป็นศูนยแกลางเครื่องมือและอุปกรณแ
ทางการแพทยแที่นํามาสูกระบวนการทําลายเชื้อและทําใหปราศจากเชื้อโดยมีเปูาหมายให  เครื่องมือและ
อุปกรณแ ทางการแพทยแสะอาด ปราศจากเชื้อ ถูกตอง เพียงพอ พรอมใชโดยหนวยงานของผม จะมีดวยกันสาม
เขตก็คือ 1.เขตสกปรก 2. เขตสะอาด 3.เขตเก็บของปราศจากเชื้อ ซึ่งหนวยงานของผมมีพนักงานอยู8 คนรวม
ผมดวย ซึ่งพี่ๆทุกคนนารักมาก มีอะไรก็ชวยเหลือผมตลอด ซึ่งไดรูจักหนวยงานของผมไปพอคราวๆแลวใชไหม
ครับทีนี้เราจะมาพูดถึงปใญหาของ หนวยงานของผมกันนะครับซึ่งปใญหาในหนวยซึ่งปใญหาที่พบบอยๆคือลาง
เครื่องมือไมสะอาดหรือเรื่องเสนผมที่อยูในset และpack เครื่องมือไมครบ เป็นตน  ซึ่งหนวยงานของผมโดน 
comment มาบอยจาก ward ตางๆ ในโรงพยาบาลกุมภวาปี จากปใญหาขางตนพวกเราจึงไดมาทําการ CQI 
กันในหนวยงานวาเราจะมีวิธี แกปใญหาอยางไรไมใหเหตุการณแแบบนี้เกิดขึ้นอีก จนไดวิธีแกปใญหาคือ 1.ตอน
ลางเครื่องมือตองดูกอนวาสะอาดดีหรือไม  ถาไมสะอาดก็สงออกไปลางใหม  2.เรื่องเสนผมคือตองใสหมวกให
เรียบรอยแลว ตอนpackเครื่องมือตองดูดวยวามีเสนผมตกลงในset ไหม  3.เรื่องpack เครื่องมือไมครบ
วิธีแกไขปใญหาก็คือคน pack ตองตรวจสอบวาตัวเองpack ครบไหมถาครบแลวก็เอาไปใหคนหอเครื่องมือทํา
การหอแลวคนหอเครื่องมือ ก็ตองตรวจสอบดูอีกทีวา pack ครบไหม หลังจากที่เราแกปใญหาแลวปใญหา ตางๆ
ก็เกิดขึ้นไมบอยเหมือนเมื่อกอน บทเรียนที่ไดรับก็คือ เราตองทํางาน ตามมาตรฐานของหนวยงานของเราเพ่ือ
ลดการเกิดปใญหาตางๆในหนวยงาน ไดแลวจะทําใหหนวยงานของเรามีประสิทธิภาพและไดรับความพึงพอใจ
จาก ผูใชบริการมากยิ่งขึ้น ที่มาของเรื่องราว ชื่อ นายทัศนพงษแโคตรมณีพนักงานบริการ แผนกจายกลาง 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน : ไดพัฒนาตนเองจากการเรียนรูเพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดของการทํางาน 
บทเรียนที่ไดรับ : เมื่อเกิดปใญหาจากการทํางาน ตองทําการเรียนรูหาสาเหตุของปใญหาและทําการ

แกไข เพ่ือปูองกันไมใหเกิดปใญหาขึ้นอีก 
 

นายทัศนพงษแ  โคตรมณี 
พนักงานบริการ 
 แผนกจายกลาง 

 
 

 

 

 

 



ห น า  | 226 
 

งานพัฒนาคุณภาพและบริการ                                                เรื่องเลา...โรงพยาบาลกุมภวาปี  2565            
 

เรื่องเล่าจากกองขยะ 

 เดือนเมษายน 2564 เราไดรับเรื่องรองเรียนจากเทศบาลตําบลกุมภวาปีวามีขยะที่มีสารพิษอันตราย 
ปนไปกับขยะทั่วไปทําใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในการคัดแยกขยะของเทศบาลอุดรธานี ไดรับอันตราย ตอง
นอนโรงพยาบาล   หลังจากนั้น เทศบาลอุดรธานีจึงไดสุมรื้อขยะจากโรงพยาบาลกุมภวาปี พบวามีขยะติดเชื้อ
ปนไปกับขยะทั่วไปจํานวนมาก จึงของดรับขยะจากโรงพยาบาลกุมภวาปี จนกวาจะทําการแกไขได  ทําใหขยะ
กองโตเป็นจํานวนมากที่หลังโรงพยาบาลสงกลิ่นเหม็นอบอวลไปทั่วบริเวณ   ดวยความวาเป็น ICเรื่องขยะก็
เป็นเรื่องใหญ  จึงไดนัดหมายกับทีมสิ่งแวดลอมและทีมอาชีวอนามัย ไปขอดูหนางานที่โรงคัดแยกขยะของ
เทศบาลนครอุดรธานี  เมื่อเราเดินทางเขาไปในเขตรัศมีของโรงคัดแยกขยะ กลิ่นเหม็นก็โชยมา ไมตองพูดถึง
บรรยากาศภายในกองขยะอันมหึมา หลายสิบกอง เราไปยืนรอจนกระทั่งรถขยะสีชมพูของเทศบาลกุมภวาปี
เดินทางมาถึง เราไปที่จุดเทขยะ พนักงานของเทศบาลนครอุดร ไดใชเหล็กแหลมเขี่ยถุงขยะของโรงพยาบาลกุม
ภวาปี สิ่งที่พบ ก฿อสเลือด สายน้ําเกลือ Mask หมวก ถุงมือ ไซริ่งฉีดยา และอ่ืนๆอีกมากมายปนเลือดอยาง
ชัดเจน  โห!!! พนักงานเคาตองอยูกับความเสี่ยงมากมายจากการกระทําของเรา  เราไดขอโทษทีมทํางาน และ
เดินทางกลับ (กอนเขาโรงพยาบาล เราทุกคนตองกลับบานอาบน้ําชําระรางกายกอน เพราะกลิ่นอันไมพึง
ประสงคแไดติดตัวมาดวย) สิ่งแรกที่ ICN ทํา เดินไปทุกตึก เพ่ือดูเปิดดูถังขยะ   ทําแนวทางการกําจัดขยะไปแจก  
เอาภาพถายที่เราไปเห็นใหดูทุกหนวยงาน แจงเขาไปในทุกกลุมเพ่ือขอความรวมมือ  ผลปรากฎวา ยังมีขยะติด
เชื้อปนเปื้อนไปและยังไดรับการปฏิเสธการรับขยะรอบที่สอง ทีมทํางาน จึงไดเดินทางไปพบ หัวหนางาน
สิ่งแวดลอมของเทศบาลนครอุดรธานี เพ่ือทําความเขาใจเรื่องขยะ แยกขยะติดเชื้อกับขยะไมติดเชื้อ แลว
กลับมาทําความเขาใจอีกครั้งกับโรงพยาบาล ทํารายการที่ระบุใหขยะติดเชื้อเทานั้น (ถึงแมจะไมไดปนเปื้อนก็
ตาม) และแจกทุกหนวยงาน สุมสํารวจทุกหนวยงาน ผลปรากฎวา ถูกปฏิเสธการรับขยะรอบที่ 3 (ปฎิเสธทั้ง
อําเภอ) จากการสอบสวนพบวาเป็นขยะจากนอกโรงพยาบาล รอบๆโรงพยาบาลที่มีคนแอบมาทิ้งไว และเป็ น
ขยะจากคลินิกเอกชน ทีมงานตองไดเดินหนาตอประสานงานกับทีมอําเภอ โดยการนําของทานนายอําเภอ 
ตัวแทนชุมชน ตัวแทนคลินิก เพ่ือทําความเขาใจ และ ทําสัญญาตกลงในเรื่องการทิ้งขยะรวมกับโรงพยาบาล
กุมภวาปี  มีการตั้งกลุมไลนแแจงปใญหาการทิ้งขยะ   มีการตรวจขยะทุกถุงกอนให เทศบาลมารับ ใหระบุ
หนวยงานที่มาสงขยะ   การดําเนินการพบปใญหาและอุปสรรคมากมาย ทีมทํางานทุกคนทั้งงานสนาม งาน
สิ่งแวดลอม งานอาชีวอนามัย ทีมงานของเทศบาล รวมดวยชวยกันแกไขทุกปใญหาและทุกอุปสรรค  เราใช
เวลา 3-4 เดือน ทั้งตรวจสอบขยะ เดินหนางานตรวจขยะ สอนความรู  การแยกขยะ   แกไขพฤติกรรมการทิ้ง
ขยะ โดยระบุหนวยงานที่ไมแยกขยะ  กวาที่ทุกอยางจะลงตัว กวาที่เทศบาลจะยอมรับขยะจากโรงพยาบาลกุม
ภวาปี  และไมตองมีการสุมตรวจอีก เราทุกคนตางเหนื่อยกับบางชวงเวลา แตเราทุกคนตางไมทอ และ
พยายามที่จะทําใหผลออกมาดีที่สุด ขอบคุณทีมงาน ขอบคุณความพยายามของพวกเรา ขอบคุณทุกความ
รวมมือของเจาหนาที่ทุกคน ขอบคุณคะ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน :  พฤติกรรมการทิ้งขยะและการแยกขยะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เจาหนาที่ให
ความรวมมือในการแยกขยะ  ลดการปนเปื้อนของขยะติดเชื้อ และลดความเสี่ยงตอการแพรกระจายเชื้อไปสูผู
ที่เก่ียวของและชุมชน 
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บทเรียนที่ไดรับ : กอนจะทําการแกไขปใญหา เราตองรูสาเหตุที่แทจริงของปใญหากอน เพ่ือใหมีการแกไขใหตรง
จุด ไมตองเสียเวลาแกไขโดยที่ไมเกิดอะไรเปลี่ยนแปลง และความสําเร็จจะเกิดขึ้นได ถาเราเขาใจและใหความ
รวมมือ 

นางภูริกา  สิงคลีประภา 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 

งานปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
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“ จากผู้ให้ กลายเป็นผู้รับ ” 
 

ติ๊งหนอง....ติ๊งหนอง....ฉันยกมือกดออดที่ติดอยูหนาประตูหองคลอดที่ดูเหมือนจะเงียบสนิท 
ในเวลาตีหา หาสิบนาที (โรงพยาบาลนี้ เขามีนโยบายใหคนคลอดที่เตรียมผาตัดคลอด กลับไปนอนที่บาน เชา
วันผาคลอดคอยมาโรงพยาบาลอยาใหเกินหกโมงเชา ใหเตรียมผาตัด NPO , อาบน้ํา , สระผม ทําตาม
คําแนะนําท่ีบานไดเลย  แลวมาโรงพยาบาล)  หลังกดออด รออยูสักพัก ไดยินเสียงตอบกลับออกมาจากขางใน
หอง ผานลําโพงเล็กๆหนาประตูหองคลอด “เปิดประตูเขามาเลยคะ ใหญาติพาเขามาไดนะคะ ”   ฉันกับสามี
เดินเกๆกังๆไปตามชองทางเดินของหองไปสูพ้ืนที่ที่กวางขวางขึ้นซึ่งเป็นพ้ืนที่ทํางานของเจาหนาที่ในหองคลอด 
มีเจาหนาที่ 1 คน เจาหนาที่ที่เหลือนาจะกําลังชวยกันทําคลอดผูปุวยอยูในหองคลอด เสียงดังอึกกะทึก ทั้ง
เชียรแทั้งเรงเรา  เสียงเครื่องไมเครื่องมือ  ชนกันผานประตูหองคลอดออกมา ใจฉันตื่นเตนและกลัวเล็ กนอย   
เจาหนาที่คนนั้นนําเอกสารการเขานอนโรงพยาบาลมาใหฉันและสามีเซ็น อธิบายเหตุผลและขอตกลงในการ
เตรียมผาตัดคลอด บอกสถานที่ในหองคลอดที่คนไขอยางเราพึงทราบ แนะนําการปฏิบัติตัว การประมาณการ
เวลาที่จะไดไปหองผาตัด เสร็จเธอก็เดินจากไป  ฉันและสามีเดินไปที่ เตียงหองรอคลอด  สามีชวยเอาเสื้อผา
คนไขใหมมาใหเปลี่ยน แลวเก็บเสื้อผาของฉันที่ใสมาโรงพยาบาลลงไปในกระเปา  นั่งเป็นเพ่ือนฉันพักใหญ  
ผูชวยพยาบาลมาแจงใหสามีออกไปรอหนาหองคลอด ล่ําลากันดวยการมองหนากันปริบๆ พูดอะไรไมออก 
ความกังวลใจของสามีและของฉันคงพอๆกัน แตก็ไดเตรียมตัวเตรียมใจกันมาพอสมควรเป็นสัปดาหแกอนจะมา
ผาคลอดแลว  เลยยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเวลาขางหนาไดบาง  

“เดี๋ยวเขาไปหองนั้นนะคะ จะทําสะอาดหนาทองและโกนขนใหคะ ”  ฉันเดินไปอยางวางาย  ขณะที่
ผูชวยพยาบาลโกนขนให  ในใจรูสึกอายจัง  ฉันหลับตาปี๋  เอามือกุมหนา รูสึกหนารอนๆ    
“เสร็จแลวคะ  ไปลางทําความสะอาดเนื้อตัวอีกครั้งในหองน้ํา  แลวเปลี่ยนชุดใหมนะคะ  ชุดเกาเอาลงในถังผา
นี้นะคะ ”   ทาทางของเขาเรียบเฉย แลวเดินไปทํางานกับผูปุวยคนอ่ืน  ความอายของฉันเบาลงมาก 
ขณะอยูในหองรอคลอด  สามีที่รออยูหนาหองคลอดโทรศัพทแมาถามฉันเป็นระยะ บงบอกถึงความกังวลใจเจ็ด
โมงกวาๆ  เจาหนาที่อีกคนเดินมาหา พรอมอุปกรณแการแทงน้ําเกลือ และสวนปใสสาวะ   ( โอว!  สิ่งที่ฉันกลัว
มาถึงแลว  ฉันกลัวเข็มเปิดเสนใหญๆนั่น   ฉันกลัวการใสสายสวนปใสสาวะ  หัวใจฉันเตนแรงและเร็วขึ้น )   
ผูชวยพยาบาลมาวัดสัญญาณชีพ  ความดันฉันขึ้น ชีพจรฉันเร็ว (ดีไมไขขึ้นดวย)  “ไมมีโรคประจําตัวใชไหม
คะ”  ผูชวยพยาบาลถาม   ฉันสายหนาพรอมตอบ “คะ” เบาๆ    เจาหนาที่ไมพูดพร่ําทําเพลงเพราะตอง
ทํางานแขงกับเวลา แลวเขาก็เริ่มแทงเข็มน้ําเกลือ  แทงครั้งแรกไมเขาเสนเลือด  แทงครั้งสองเสนเลือดแตก  
แทงครั้งสามเอาเสนที่ใกลขอมือ เจ็บที่สุด แลวไหนจะใสสายสวนปใสสาวะอีก เจ็บ แสบ ตึง อธิบายไมถูกเลย 
(พยาบาลมือหนักมาก ขอบอก)เสร็จแลวก็จากไปไมกลาวคําใดๆทั้งสิ้นเพ่ือไปทําผูปุวยคนอ่ืนตอไป    เกือบ 8 
โมงครึ่ง สามีเดินเขามาหาที่เตียง พูดคุย ซักถามสถานการณแและเก็บขาวของสวนตัวของฉันไว  ดูสีหนากังวล 
เลยบอกสามีในสิ่งที่เจาหนาที่แจงใหทราบ ดูเขาสงบลงไดบาง  จากนั้นไมนานก็มีพนักงานเปลมารับไปหอง
ผาตัด 

...เอ๊ียดแอ฿ด......เอ๊ียดแอ฿ด.......กึกๆๆๆๆๆๆ......ตึงๆๆๆๆๆ....เสียงเปลเข็นคนไขที่ดูจะกรําศึกมานาน
พอควร  พาฉันข้ึนๆลงๆไปตามเสนทางคดเคี้ยวของทางเดินโรงพยาบาลเพ่ือมุงหนาไปยังหองผาตัดที่อยูอีกตึก
หนึ่ง สามีและญาติๆเดินตามรถเข็นมา  พนักงานเปลเรียกทักคนโนน  ถามคนนี้  จอดพูดคุยไปตลอดทางที่จะ
ไปหองผาตัด  ใจฉันจดจออยากไปถึงหองผาตัดเร็วๆ เพราะรูสึกเวียนหัว  ยิ่งทองวางๆอยู  อวกซะบอ  เมื่อ
มาถึงหองผาตัด  ญาติถูกกันใหรอขางนอก  ไมทันไดเอยคําใดๆตอกัน  ฉันถูกเข็นเขาไปบริเวณรอเขาหองผาตัด  
ตรวจสอบความถูกตองทั้งคนและเอกสาร  รางอวนพุงยื่นของฉันไดเปลี่ยนขึ้นรถเข็นนอนคันใหม และถูกเข็น
ไปยังพ้ืนที่วางๆทามกลางหองผาตัดเยอะแยะที่มีอยูทั้ง 4  ดาน  มีเจาหนาที่มาถามชื่อ-สกุล แลวบอกใหนอน
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ตะแคงแนะนําให  กมหัว ชิดอก งอเขาในทาตะแคง บล็อกหลังเสร็จ ใหนอนหงายแลวจากไป  เขามาถามวาชา
ถึงตรงตําแหนงไหนแลวจากไป  ฉันนอนขาชา มองดูความชุลมุนวุนวายของการทํางานในหองผาตัดดวยใจตุมๆ
ตอมๆและกลัวอยูตามลําพังบนรถเข็นนอน  ตาจองไปที่หนาปใดนาฬิกาในหองผาตัด  รูสึกวาเวลาผานไปชา
มากๆ ฉันอยากรีบๆเสร็จๆ  อยากออกไปเจอหนาญาติๆของฉัน (ในใจฉันกําลังกลัว ตองการกําลังใจ)  
เจาหนาที่มาทักทายเพ่ือวัดสัญญาณชีพ  ชวนพูดคุยขณะทํากิจกรรม  ใจฉันชื้นขึ้นมาหนอย  สักพักไดยินเสียง
คุณหมอเจาของไขเขามาทักทาย   ถามความรูสึก ปลอบใจ ใหกําลังใจ กอนจะเดินเขาไปในหองผาตัด หัวใจ
ฉันพองโต....สูโวย...   ขณะผาตัด  ฉันตื่นและรูตัวตลอดการผาตัด  ใบมีดที่กรีดบนผิวหนังฉัน  ฉันรูสึกนะ แค
มันไมรูสึกเจ็บเทานั้นเอง ไดยินเสียงเครื่องมือผาตัดกระทบกัน มีการเคลื่อนไหวตางๆนานา บนทองและอกของ
ฉัน  ความหวาดกลัวเขามาแทนท่ีครั้งแลวครั้งเลา  ขวัญฉันกระเจิง  สมาธิของฉันกลับมา เมื่อไดเห็นเจาหนาที่
เอาลูกชายของฉันไปเช็ดตัวในระยะที่สายตาของฉันจะมองเห็นได  แตลูกชายยังไมรอง ไมดิ้น ตัวออน 
เจาหนาที่ชวยกระตุนดวยการเช็ดตัวเร็วขึ้น ทําทางเดินหายใจใหโลง ดูดสิ่งตางๆออกจากจมูกและปาก ฉันได
แตพูดในใจ รองสิลูก  รองเร็วเขา แมรอหนูอยู  ผานไปพักหนึ่งลูกชายจึงคอยรองออกมา น้ําตาฉันไหล (นึกวา
จะมีแตในละครน้ําเนา แตมันเป็นเรื่องจริง) ความกลัวมากๆวาลูกจะเป็นอะไรแสดงออกมาในรูปแบบของน้ําตา   
เจาหนาที่เอาลูกมาใหเห็นหนา เห็นเพศ บอกการมีตัวตนของลูกชาย แลวพาออกจากหองผาตัดไป  ไมรูผานไป
นานเทาใด  ไดยินเสียงอีกครั้งก็ตอนที่คุณหมอผาตัดชะโงกหนาผานฉากก้ันมามองฉันบอกวาเสร็จแลวนะ  ชาง
เป็นเสียงที่ไพเราะเหลือเกิน  ฉันยิ้ม กลาวขอบคุณเจาหนาที่ทุกคนในหองผาตัดอยางโลงอก ไดกลับบานพรอม
หนาทั้งแมและสมาชิกใหมในครอบครัว  นับตั้งแตวันนั้นลวงเลยมาแลว 8 ปีในฐานะคนไขเอง ความรูสึกในครั้ง
นั้น ยังฝใงอยูในจิตใจของฉันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้  

จากเรื่องที่เลามา ทําใหคิดไดวา ไมมีใครที่อยากจะไปโรงพยาบาล หากไมมีความจําเป็นในชีวิตอยาง
ใดอยางหนึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของเขา  สิ่งที่ผูปุวยหรือญาติตองการจากเจาหนาที่ทุกระดับก็คือ การใหบริการดวย       
จิตบริการอยางจริงใจ  การใหขอมูลตางๆเป็นสิ่งสําคัญมากแกผูปุวยและญาติ ชวยลดความวิตกกังวลไดเป็น
อยางดี   การพูดคุย ทักทาย ใหกําลังใจ แมเพียงเล็กนอย กลับกลายเป็นยาชูกําลังชั้นเลิศในเวลาที่หวาดกลัว
และกังวล  ความชํานาญในงานของเจาหนาที่  เป็นที่พ่ึงสุดทายของผูปุวยและญาติในยามที่เขาไมสามารถทํา
อะไรไดหรือไรสติ  การไมปลอยปละละเลยผูปุวย  ใสใจดูแล ไมปลอยใหผูปุวยรูสึกแควงควางเมื่อเขาอยูในการ
ดูแลของเจาหนาที่  กลายเป็นภาพประทับในหัวใจของคนออนแอไดอยางเหลือเชื่อ  การพูดใหกําลังใจเพียง
ไมก่ีคําดุจน้ําทิพยแชโลมใจ  สําหรับผูปุวยที่สิ้นหวัง กลับกลายเป็นพลังใหผูปุวยลุกขึ้นมาใชชีวิตไดอีกครั้ง ฉะนั้น
ไมวางานใดๆที่ลงมือลงแรง    ลงใจทําไป แมจะหนักและเหนื่อย ขอใหเชื่อเถอะวาทําไปไมเสียเปลา  อยาง
นอยๆสิ่งที่เราทําไปดวยความตั้งใจจริง จะกลายเป็นภาพยอนแหงความประทับใจในวันที่เราไดหยุดพักจากการ
ทํางานแลวอยางแนนอน.... 

 
นางฐานิตา  พรหมสิทธิ์  

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
คลินิกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลกุมภวาปี 
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”กว่าจะเป็นแม่คน” 

ฉันชื่อนางสาวทิพยแสุดา ศรีพรมมา ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  ปฏิบัติงานอยูท่ี ตึกศัลยกรรม 
กระดูก อายุงาน6ปีวันนี้มีเรื่องเลาสุดประทับใจมาฝากคะเรื่องมีอยูวา เมื่อปลายปี 2563 มีโอกาสไดเป็นคุณแม
มือใหม ก็เริ่มไปฝากครรภแครั้งแรกตอนอายุครรภแ8สัปดาหแ ไปฝากที่โรงพยาบาลกุมภวาปีและมาฝากครรภแ
ตอเนื่องและมาตามนัดทุกครั้ง ซึ่งฉันอยากไดลูกสาวมากๆมาฝากครรภแแตละรอบก็ตื่นเตนทุกครั้ง อยากรูเพศ
ของลูกสุดๆ และแลวฟูาก็เป็นใจผลอุลตราซาวดแฉันก็ไดลูกสาวสมใจหวัง และไดฝากครรภแไปเรื่อยๆจนถึง
สัปดาหแที่27ฉันมีภาวะเจ็บครรภแคลอดกอนกําหนด ดวยการทํางานของพยาบาลเป็นงาน  ที่ตองเดินบอยๆจึง
ไดนอนโรงพยาบาลเพ่ือยับยั้งคลอดไป3วันอาการดีขึ้นก็กลับไปทํางานตอและฝากครรภแไปจนถึงสัปดาหแที่30 
ครั้งนี้ทําใหฉันกังวลอีกรอบคุณหมอแจงวาลูกสาวของฉันหัวใจเตนผิดจังหวะตองสงตัวฉันไปตรวจเพ่ิมเติมที่
โรงพยาบาลศูนยแอุดรธานี ไดแตภาวนาขอใหลูกของฉันปลอดภัย และเมื่อถึงเวลาไปตามนัดก็เป็นวันที่หัวใจ
ของฉันเริ่มกลับมาพองโตอีกครั้งคุณหมอบอกวาหัวใจของลูกเตนปกติดีนะ ไมมีความผิดปกติใดๆและใหฉันก็
กลับมาฝากครรภแตอที่เดิมตามปกติ ซึ่งฉันคิดไววาจะคลอดเองตามธรรมชาติ กําหนดคลอดคือวันที่ 30 
กรกฎาคม 2564 ก็ฝากครรภแเรื่อยๆจนมาถึงครั้งสุดทายของการฝากครรภแ คือวันที่27กรกฎาคม2564 ซึ่งฉันไม
มีความผิดปกติใดๆ ไมมีวี่แวววาจะเจ็บครรภแคลอดเลย แตการมาฝากครรภแในครั้งนี้ไมเคยคิดมากอนวาจะเจอ
เหตุการณแแบบนี้ พอมาฝากครรภแก็พบวาความดันโลหิตฉันสูงมาก200/100mmHg นอนพักก็ไมดีขึ้นแตฉันไม
มีความผิดปกติใดๆ ดวยน้ําหนักที่เพ่ิมมาตลอดการตั้งครรภแ28กิโลกรัม และปใจจัยตางๆนาๆทําใหฉันกลายเป็น
ผูปุวยที่มีความดันสูงขณะตั้งครรภแ ยิ่งระวังก็เป็นจนได ความรูสึกในวันนั้นตื่นเตนไปหมดทําอะไรไมถูกคิดถึง
ความปลอดภัยของลูกอยางเดียว คุณหมอแจงวาตองผาตัดดวนนะอัตราการเตนของหัวใจลูกชาลงๆแลว พอได
ยินคําที่คุณหมอพูดบวกกับความรูที่มีอยูบางก็ทําใหฉันกังวลมากๆลูกฉันจะปลอดภัยรึเปลา และฉันก็ได
กลายเป็นคุณแมที่กําลังจะไดรับการผาคลอดในเวลาอีกไมนาน      พอไปถึงหองคลอดก็ตองรีบใหยาและให
น้ําเกลือ ตองรีบชวยชีวิตของฉันและลูกไวใหเร็วที่สุด พอรูวาตัวเองเป็นความดันสูงขณะตั้งครรภแตัวฉันก็บวม
มากจนโดนแทงเข็มไปประมาณสิบๆรอบก็ไมมีความรูสึกเจ็บอะไรเลย ในใจคิดแตวาทํายังไงก็ไดใหฉันและลูก
ปลอดภัยที่สุด ซึ่งชวงเวลานั้นก็มีโรคระบาดโควิด-19ดวยจึงทําใหการผาตัดชาลงไปอีกตองรอผลตรวจหลายๆ
อยาง ในขณะที่นอนรอการชวยเหลือ ฉันก็ไดยินเสียงคุณหมอสูตินรีเวช คุยกับสามีฉัน    คุณหมอบอกวา
อาการแยอยูนะ เป็นเยอะอยูอาการ50/50ทั้งแมและลูก หมอตองรีบผาตัดดวน และไดยินอีก1คําคือ    จะเอา
แมรึเอาลูกไว หัวใจของลูกเตนชาลงมากแลว คุณพอทําใจเผื่อไวดวยนะคะ สิ่งที่ไดยินคือ คิดในใจวาตั้งทองมา
เกือบจะ10เดือนจะไมมีโอกาสไดเลี้ยงดูลูกเลยหรอ ในใจดานชาไปหมดแลวและอยากจะรองไหออกมามากๆใน
วินาทีนั้นแตก็ตองอดทนและเขมแข็งไว คิดถึงหนาพอแมปูุยาตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย บุญที่ไดทํามาขอให
ฉันและลูกปลอดภัย และเชื่อม่ันในการทํางานของพ่ีๆนองๆที่กําลังชวยเหลือฉัน จะผาตัดดวนก็ไมไดตองรอผล
ตรวจโควิด-19กอน ตองรออีกขามวัน จะรอก็ไมได คุณหมอที่จะผาตัดคลอดให จึงไดแจงทีมงานวาใสชุด PPE
ผาเลยคนไขจะแยแลวและเวลาเกือบ15.00น.ฉันก็โดนเข็นเขาหองผาตัดอยางรวดเร็ว นาทีนั้นไดยินแคพ่ีๆ
เรียกชื่อและก็แจงวาจะทําอะไรกับฉันบาง ฉันก็รับรูและก็พยักหนา  จากนั้นก็ไมรับรูอะไรอีก จนชวงเวลา
ประมาณเกือบ18.00น.ฉันตื่นจากยาสลบ    แบบสะลืมสะลือ ไดยินเสียงวาพ่ีจะพาไปหองหลังคลอดนะ ดีใจ
ดวยนะนองเมยแปลอดภัยทั้งแมและลูกน้ําตาฉันไหลออกมาดวยความดีใจ พอไปถึงหองหลังคลอด ก็ไดยินเสียง
ลูกรองไหแตยังไมไดเห็นหนาลูก และมองเห็นคนรุมลอมชวยเหลือลูก และพ่ีที่อยูหลังคลอดก็บอกวานอง
หายใจเร็ว หายใจหอบเล็กนอย ตองเอาลูกไปใสออกซิเจนนะและดวยสถานการณแโควิด -19ผลตรวจของฉันยัง
ไมไดรับการยืนยันผล ลูกสาวของฉันจึงถูกแยกออกจากเด็กๆคนอ่ืนไปอยูหองแยก ญาติก็มาเยี่ยมไมไดตองอยู
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คนเดียวไปกอน พอผลตรวจโควิด-19ของฉันยืนยันผลวาปกติลูกของฉันก็ไดยายเขามาอยูในหอภิบาลเด็กแรก
เกิด ซึ่งฉันคลอดเกือบครบ2วันแลวยังไมไดเห็นหนาลูกเลย ไดแตโทรถามขาวจากพยาบาล  ที่ดูแลลูกวาลูกฉัน
เป็นอยางไรบาง ปลอดภัยดีรึปุาวแข็งแรงครบ32ประการมั้ยคะ ดวยความเป็นหวงลูกฉันไมมีอาการเจ็บปวด
เลยหลังจากผาตัดคลอด ความประทับใจครั้งนี้คือพอฉันตื่นสติแบบเต็ม100%พ่ีพยาบาลไดเลาเหตุการณแสุด
ระทึกในหองผาตัดวา ขณะผาตัดเวลา15.08 น.หมอไดคลอดลูกสาวของฉันออกมาโดยที่ลูกสาวไมตอบสนอง
ใดๆตัวซีดเขียวไมรองไหไมมีเสียงใดๆเลยและไดชวยเหลือลูกสาวจนลูกสาวรองไหตัวแดงกลับมาอีกครั้ง ทุกคน
ในหองผาตัดดีใจ เหตุการณแที่ตึงเครียดก็เริ่มมีรอยยิ้มขึ้นมา อยางนอยลูกก็เกิดรอดแมก็ปลอดภัย ถาไมมีพ่ีๆ
นองๆ  ที่คอยชวยเหลือในวันนั้นอาจจะไมมีฉันและลูกในวันนี้และนี่คือเหตุการณแที่เกิดขึ้นกับตัวฉันเอง จะ
จดจําไมมีวันลืม ขอขอบคุณเจาหนาที่ ที่มีสวนเกี่ยวของในวันนั้นจริงๆขอบคุณจากใจ ขอบคุณมากๆนะคะ 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น:ถึงแมวาเหตุการณแนี้จะเกิดขึ้นในชวงที่มีโรคระบาดโควิด-19แตการผาตัด
ผานไปไดดวยดีมีการแกไขปใญหาโดยไมตองรอผลโควิด-19 และในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาใหผลตรวจโควิด-
19ยืนยันผลไดเร็วขึ้นและตองมีการใหความรูในการมาฝากครรภแของแตละชวงของไตรมาสที่1 -3ของการ
ตั้งครรภแและตองมีการแจกแผนพับความรูเพ่ิมเติมเพราะคุณแมตั้งครรภแรูจักการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภแแตขาด
ความตระหนัก 

บทเรียนที่ไดรับ:ตองตระหนักในการดูแลตนเองขณะตั้งครรภแใหมากกวานี้ เพ่ือไมใหเกิดภาวะความดัน
สูงขณะตั้งครรภแอีก 

                                                                                                                                                             
นางสาวทิพยแสุดา ศรีพรมมา                                                                                                                                                              
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
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“เรื่องของผม” 
ดิฉันเป็นพยาบาลปฏิบัติงานที่ตึกศัลยกรรมกระดูกและขอ โดยนิสัยสวนตัวของดิฉันจะเป็นคนที่ชอบ

ดูแลเรื่องความสวยความงาม(ของคนอ่ืน) ไมวาจะเป็น ผม หนวดเครา ยิ่งเวลาคนไขที่นอน รพ. เป็นเวลานานๆ 
ไมมีญาติเฝูาดูแลชวงโควิด ระบาด การดูแล Hygine care ก็ไมคอยดี ไมวาจะเป็นผมเผา หนวดเคราก็จะดูยุง
เหยิง เมื่อดิฉันขึ้นเวร เสร็จจากงานดูแลคนไข ฉีดยา ทําแผลเสร็จเรียบรอย ฉันก็จะเตรียมอุปกรณแสระผมให
ผูปุวยบนเตียง ตัดผม โกนหนวดให บางรายเป็นผูหญิง 
ผมยาวมาก ยุง พันกัน ดิฉันก็จะตัดผมและสระผมให ซึ่งมันก็ทําใหคนไขรูสึกสุขสบายมากข้ึน  
สีหนาสดชื่น สดใส (ดูไมเหมือนคนปุวย) บางคนหนวดเครารุงรัง เวลาทานขาวมีเศษขาว เศษอาหารไปเกาะ
บาง ดูไมสวยงาม 

มีคนไขเคสหนึ่ง มาดวยติดเชื้อที่กระดูกสันหลัง เป็นอัมพาตเดินไมได ตองทํากิจวัตรประจําวัน 
ทุกอยางบนเตียงนอน รพ. ใหยาฆาเชื้อนาน 3 เดือน ฉันสังเกตเห็นผิวหนังผูปุวยแหงๆหลุดลอก  
ผมยาว มีรังแค(หนังศีรษะเป็นขุย) ฉันตัดผมใหคนไขพรอมกับสระผมให ขณะที่ตัดผมใหผูปุวย ไดชวนผูปุวย
พูดคุย ผูปุวยเลาวา “ผมตัดผมลาสุดนานแลว จําไมได พี่สาวผมเป็นคนตัดให ผมไมมีครอบครัว อาศัยอยูกับแม
แกๆคนหนึ่ง แมไมสามารถมาดูแลที่ รพ.ได” ฉันถามตอวา ไดอาบน้ํา 
เช็ดตัว สระผมบางไหม ผูปุวยบอกวา อาบอยู แตใช น้ําสบูที่ขอกับพยาบาล(Hibiscrub) อาบน้ํา 
และสระผม ฉันถามอีกวา ไมมีญาติซื้อสบู แชมพู มาใหหรอ ผูปุวยบอกวาไมมี ใชแตน้ําสบูนี้แหละ วันตอมาฉัน
ไดนําเอาสบูเหลวและแชมพูมาให ผูปุวยกลาวคําขอบคุณพรอมสีหนาที่ยิ้มแยม 

การเจ็บปุวยภายในรางกายก็นับวาเป็นสิ่งที่ทําใหรางกายไมมีชีวิตชีวาแลว  บวกกับความ 
ไมสุขสบายภายนอกรางกาย เชน ไมไดอาบน้ํา เช็ดตัว ลางหนา แปรงฟใน สระผม ยิ่งจะเพ่ิมความ 
ไมสุขสบาย ไมสดชื่นแจมใสใหกับผูปุวยเขาไปอีก โดยเฉพาะการที่ได “สระผม” มันจะชวยเพ่ิมความสดชื่นให
ผูปุวยไดไมนอยเชนกัน เพราะฉันสัมผัสไดจากสีหนาและรอยยิ้มของผูปุวยหลังไดรับการ 
สระผม พรอมนอมรับคํากลาวชื่นชม ขอบคุณและคําอวยพรจากผูปุวย เราก็พลอยสดชื่นนนนนนนนไปดวย 
ดังนั้นเราก็ไมควรมองขาม “เรื่องของผม” 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน: ผูปุวยสุขสบายมากข้ึน สีหนาสดชื่นมีชีวิตชีวา ลดแหลงสะสมของเชื้อโรคใน
รางกาย มีปฏิสัมพันธแที่ดีขึ้นระหวางผูปุวยและพยาบาล จากการไดพูดคุยขณะทําการตัดผม หรือสระผมผูปุวย 
สงผลใหผูปุวยเชื่อใจและไวใจที่จะพูดคุยและเลาสิ่งตางๆใหพยาบาลฟใงซึ่งนําไปสูการวางแผนการพยาบาลได
เหมาะสมกับผูปุวย 

บทเรียนที่ไดรับ: กระบวนการในการดูแลผูปุวยสวนใหญจะยุงอยูกับการทําหัตถการตางๆ การติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานตางๆ เชน แพทยแ สหสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ หนวยงานอื่นๆ เนื่องจากผูปุวยมีจํานวนมาก 
จนบางครั้งไมมีเวลาไดสื่อสารกับผูปุวย แทบไมมีเวลาไดพูดคุย มีปฏิสัมพันธแกับผูปุวย มีแตการทํางานแบบเรง
รีบ ซึ่งถาเราไดเขาถึงผูปุวยแบบครบองคแรวม ครอบคลุม 4 มิติ คือ ดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 
จะสงผลใหกระบวนการการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

นางสาวจันทรแจุรี ผาอาจ พยาบาลวิชีพชํานาญการ 
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โชคดีที่ได้เป็นพยาบาล 

“โชคดีที่ไดเป็นพยาบาล” ในวัยเด็กของดิฉันนั้นตอนแรกไมไดมีความฝในอยากจะทําอาชีพพยาบาล
เลย เนื่องจากเป็นเด็กที่เกลียดการไปโรงพยาบาลมาก ไมชอบเห็นคนเจ็บปุวย และตัวดิฉันเองก็รางกาย
แข็งแรงมากตลอดไมเคยปุวยถึงขั้นตองนอนโรงพยาบาล ทําใหความคิดของการทําอาชีพพยาบาลไมมีมาใน
ความฝในเลย จนมาถึงวันนึ่ง วันที่จะตองหาที่เรียนเนื่องจากใกลจบชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ไดมีการปรึกษาเรื่อง
เรียนตอกับครอบครัว คุณพอจึงเสนอใหเรียนพยาบาล ดิฉันก็เก็บเรื่องเรียนตอไปคิดสักพัก ทบทวนตัวเอง จน
ตัดสินใจมาเรียนพยาบาลทั้งๆที่ตัวดิฉันเองเป็นคนที่เกลียดการไปโรงพยาบาลมากๆ ไมชอบเห็นคนอ่ืนเจ็บปุวย 
หลังจากนั้นก็เขามาเรียนพยาบาลที่มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง ตอนนั้นจําไดวาไดไปฝึกปฏิบัติงานบนวอรแดผูปุวย
ครั้งแรกมีความตื่นเตนและกลัวมาก เดินเขาโรงพยาบาลมีความตื่นเตนและกลัวเพราะเห็นคนไขนอนเรียงกัน
จนลนจากวอรแดผูปุวยออกมาหนาลิฟทแ   ดิฉันก็ไดตั้งคําถามกับตัวเองวาคิดถูกแลวใชไหมที่เลือกมาเรียน
พยาบาล เพราะมองไปทางไหนมีแตความเจ็บปุวย  จนตอมาอาจารยแที่ปรึกษาไดใหดูแล case study เคสแรก
ที่ดิฉันไดเรียนรูการดูแลจากอาจารยแและพ่ีพยาบาลบนตึก รวมกันวางแผนการดูแลคนไขจนคนไขรายนั้นหายดี
จนไดออกจากโรงพยาบาล  ทําใหรูสึกดีใจที่ไดเห็นรอยยิ้มของญาติและคนไขและคําขอบคุณที่จริงใจออกมา
จากคนที่เราไมรูจัก ทําใหดิฉันไดเปลี่ยนความคิดของการเกลียดการไปโรงพยาบาล ทําใหดิฉันอยาก
ปรับเปลี่ยนมุมมองและปรับทัศนคติของการทํางานในโรงพยาบาลใหม ตอจากนั้ นดิฉันไดดูแลคนไข
หลากหลายเคส มีอาจารยแและพ่ีพยาบาลที่ใจดีบนตึกคอยชวยเหลือทําใหความกลัวในทุกๆอยางหายไป จนถึง
วันนี้ดิฉันไดเป็นพยาบาลวิชาชีพเต็มตัว ดิฉันดีใจมากที่เลือกมาเป็นพยาบาล ทําใหไดดูแลชวยเหลือชีวิตคนไข
มากมาย ชอบรอยยิ้มของคนไขและญาติ ชอบคําขอบคุณที่จริงใจ จากญาติและคนไขที่ดิฉันไดดูแล  ดิฉันจึงมี
ความภูมิใจมากที่โชคดีไดมาเป็นพยาบาล ตองขอบคุณอาจารยแทุกทานและพ่ีพยาบาลทุกคนที่คอยขัดเกลา
คอยสอนจนสามารถไดมาเป็นพยาบาลจนถึงทุกวันนี้ และขอบคุณคุณพอที่เสนอใหมาเรียนพยาบาล ทําใหดิฉัน
มีมุมมองความคิดทัศนคติท่ีเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ึน 

จากเรื่องเลาที่เลามาเบื้องตน จะเห็นไดวาดิฉันไดมีการพัฒนาตนเองจากเด็กคนนึ่งที่ไมเคยคิดจะเขา
มาในวิชาชีพพยาบาลจนปใจจุบันไดทํางานพยาบาลวิชาชีพมาแลว 5 ปี ไดปรับเปลี่ยนทัศนคติหลายๆอยางของ
ตนเองไปในทางที่ดีขึ้นอยางมาก ทําใหดิฉันมีมุมมองความคิดทัศนคติที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ปรับมุมมอง
ความคิดตนเองไปในทางท่ีดีขึ้น มีความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถพัฒนาตนเองได 
                                                                                                

  นางสาวสุภาพร เนียมปใชชา                                                                                                                            
พยาบาลวิชาชีพ 
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เรื่องเล่าของโควิด 

การเป็นพยาบาลนั้น สิ่งที่จะสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปูาหมายในการรักษาคนไขนั้น  สิ่งสําคัญ คือ 
สุขภาพ   หลายคนคิดวาสุขภาพเป็นเรื่องที่เกี่ยวของกับคนไขเทานั้น เนื่องจากคนไขมีสุขภาพไมดีจึงตองมาที่
โรงพยาบาล แตใครเลยจะคิดวา สุขภาพของผูเป็นพยาบาลเองนั้น ก็สําคัญไมแพสุขภาพของคนไขเชนเดียวกัน 

ชวงสถานการณแโควิด-19 ระบาดอยางหนักทั่วประเทศไทย  แมวาพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีจะมีมาตรการ
ในการปูองกันอยางไรก็ตาม   ก็ไมอาจตานทานเชื้อไวรัสรายที่มีการแพรระบาดเร็วกวาสิ่งอ่ืนใด  โรงพยาบาล
และตัวของพยาบาลของเราเองนั้น  ก็ไดตระหนักและใหความสําคัญในการปูองกันโควิด-19 ยึดการปฏิบัติตาม
หลักของสาธารณสุข ถึงกระนั้นก็ยังปฏิเสธไมไดวา  ไมมีสิ่งใดที่จะตานทานไวรัสรายนี้ได 

เหตุการณแ ณ ตอนนั้น ดิฉันยังคงปฏิบัติหนาที่ในการดูแลคนไขตามปกติ เนื่องจากดิฉันเองเป็นคนที่ใส
ใจรายละเอียดเล็กๆนอยๆทั้งของผูอ่ืนและตนเองอยูแลว ทําใหตนเองรูสึกวา รางกายของดิฉันนั้นไมปกติ มี
อาการเจ็บคอเล็กนอย ไอและไขสูง ดิฉันไมรีรอที่จะรีบทําการตรวจโควิด-19 ผลปรากฏวา ผลตรวจเป็น 
Positive ตองทําการกักตัวและแยกตนเองออกจากผูอ่ืนโดยเร็ว ดิฉันเองทั้งๆที่ทราบอยูแลววาตนเองติดโควิด 
แตยังคงเป็นกังวลเรื่องงานอยู  แมตัวเองจะตองหยุดงานเพื่อรักษาตัว แตคนไขท่ีอยูในความดูแลก็ไมสามารถรอ
รับการรักษาจนกวาดิฉันจะหายขาดได  แตนับวาโชคดี เนื่องจากเพ่ือนรวมงานและพ่ีๆในทีมมีความรัก เขาใจ
ในสถานการณแนี้อยางดี ทําใหทีมปรับเปลี่ยนเวลาทํางานของพ่ีในทีม ครั้งนี้ มีหลายคนที่แสดงออกวา อยาก
ปฏิบัติหนาที่แทนดิฉัน 

นอกจากนี้แลว ทีมยังคอยหาที่พักสําหรับกักตัว โดยระหวางที่ดิฉันกักตัว ทีมจะคอยนําอาหาร ของใช
ที่จําเป็นมาใหเสมอ ดูแลอยางใกลชิด ทําใหดิฉันมีความประทับใจอยางยิ่ง เพราะถึงแมวา การติดโควิด -19 จะ
เป็นอะไรที่ไมมีใครอยากเป็น แตครั้งนี้ ทําใหดิฉันเห็นถึงความรัก การดูแลเอาใจใส ความเสียสละของเพ่ือนรวม
งาม สิ่งเหลานี้ ลวนแลวแตเป็นสิ่งที่ดิฉันภาคภูมิใจในตนเองที่ไมยอทอตอโรค  ยังคงสูรักษารางกายใหหาย
โดยเร็ว และภูมิในในเพื่อนรวมงาน ที่ไมเคยทิ้งนองในทีม ปฏิบัติหนาที่แทนดวยความเต็มใจและตั้งใจ 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน : จากเหตุการณแที่เกิดขึ้น ทําใหดิฉันมีความรูสึกรักในงานพยาบาลเป็นอยาง
ยิ่ง เพราะเพ่ือนรวมงานแสดงใหเห็นแลววา การเป็นพยาบาลนั้น สิ่งสําคัญไมใชเพียงแครักษาคนไข แตอีกสิ่งที่
สําคัญไมแพกัน คือ สิ่งที่พยาบาลควรมีมากกวาความรูในการรักษาคนไข คือ ความรัก เขาใจในการทํางาน 

บทเรียนที่ไดรับ : มีหลายสิ่งที่ไดจากเหตุการณแนี้ เชน แมวาเราจะเป็นผูพยาบาลคนไข แตอยางไรวัน
หนึ่ง พยาบาลเองก็ยังคงตองไดรับการพยาบาล  ความเสียสละและความรักที่ทีมงานมีให  และความเขาใจที่
เพ่ือนรวมงานมีตอเราแมในวันที่เราติดโควิด-19  แตไมมีวินาทีไหนที่ดิฉันจะรูสึกวา เพ่ือนรวมงานกลาวโทษวา
ดิฉันทําใหงานเยอะหรือภาระเพ่ิมมากขึ้นเลยที่เราประสบพบเจอมาจากการทํางานโดยแท นําเหตุการณแ 
ความรูสึก ณ ขณะนั้น ประกอบกับประสบการณแที่ไดหลังจากนั้นมาเป็นที่มาของเรื่องเลา  
                            
                                                                                                        นางสาวญาดา  ขันติยู                        

พยาบาลวิชาชีพ 
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นาทีชีวิต 

          ในเชาวันหนึ่งของงาน อุบัติเหตุฉุกเฉิน   ดินแดน แหงความ วุนวาย    รีบเรง   เจาหนาที่ถูกมองจาก
คนภายวาเป็นถิ่นของคนหัวรอน  พูดไมเพราะ  ผูปุวยที่ไดเขามา ณ ที่สถานที่แหงนี้  ตางรูสึกวาตัวเอง มี
อาการหนัก และตองการใหแพทยแดูแลตนเองเรงดวน  (ตอนแรกที่ดิฉันไดเลือกมาเรียนพยาบาล ทุกคนใน
ครอบครัวไมเห็นดวย  กลัวดิฉัน ลําบาก  พยาบาลงานหนัก ไมมีเวลาใหครอบครัว  ในทุกๆวันเจอแตคนไม
สบายมาหา ใหเรียนครูเถอะจะไดสบาย เสียงที่แมไดบอกดิฉันในวันนั้น แตฉันก็ยืนกรานที่จะเรียน  ไมใชเป็น
คนดีอะไร  มองวาเป็นงานมีความมั่นคง  จบมามีงานทําแน (เป็นไปตามความตั้งใจมาก มีงานตลอดจนไมมี
วันหยุด ลง ด = off)  ไดเป็นนักเรียนทุนของวิทยาลัย  คาใชจายในการเรียนก็ไมแพง)  ในวันนั้น ดิฉันได
ปฏิบัติงานเวร เชา พ่ึงยายมาใหม  อายุนอยในเวร จึงไดเป็นเบอรแ   assign  ออกเหตุ + refer    ER ในตอน
นั้น ยังไมมีการ assign งาน ที่เป็นรูปแบบชัดเจน    เวลา 11.30 น. ไดรับแจงจาก 1669 อุดร วาไดเกิด
อุบัติเหตุรถตูชนรถสิบลอพลิกคว่ํา  ถนน มิตรภาพ  พิกัด บานปะโค  ดิฉันและทีมกู รพ.กุมภวาปีก็ไดรีบไป
ตามที่หมายทันที   เมื่อไปถึง ภาพที่เกิดเหตุ  ชางนาสลดหดหูมาก ตอนแรกที่ไดรับขอมูลจาก 1669 ก็ยังไม
ทราบรายละเอียดของผูบาดเจ็บ แตพอไปถึง  พบเป็นพระภิกษุ จํานวน 8-9 ราย โยมผูหญิงที่มีอายุมากแลว 3 
คน นอนกระเด็น ตามจุดตางๆ ทั่วโซนนั้น  ( ในชวงนั้นเป็นชวงที่มีการระดมทุน ผาปุาชวยชาติของหลวงตาม
หาบัว   วัดปุาบานตาด)   ภาพอวัยวะของผูบาดเจ็บ ขาดหลุดจากราง   สบงจีวรเปื้อนคราบเลือด    เสียงรอง
แหงความเจ็บปวด  ขอความชวยเหลือ รวมทั้ง เสียงของไทยมุงดังกองในบริเวณนั้น    ดิฉันยืน สตั้นอยู
ชวงหนึ่งไมรูจะเริ่มตนจากไหนดี (พ่ึงเจออุบัติเหตุหมูของจริงครั้งแรกที่มีคนบาดเจ็บเยอะมาก)   มีนองทีม FR 
มาถึงกอนแตก็ยังไมไดลงมือจัดการอะไร รอการสั่งการจากทีม A (ทีมรพ.กุมภวาปี)  ณ ตอนนั้นสิ่งผุดขึ้นในหัว
คือภาพเหตุการณแตอนไปเรียน Pre-hospital Nurse จากรพ.ขอนแกน  ไดถูกนํามาใชในทันที  การ Tri-age 
คัดแยกสีผูปุวยในเบื้องตน  การเลือกลําดับผูปุวยสีแดงท่ีตองไดนําสงกอน การเลือกรถนําสงที่เหมาะสม  ในวัน
นั้น มีผูบาดเจ็บสีแดง 3 ราย .ใน 3 รายนี้ดิฉันตองคิดตออีกวา รพ.กุมภวาปี ณ ตอน นั้น ทีม สามารถดูผูปุวยสี
แดงพรอมกันไดกี่ราย และสีแดงรายที่เหลือตองจัดการอยางไร ขอสนับสนุน จากรพ.ไหนมารับ เพ่ือใหผูปุวย
รอดตาย   มีผูบาดเจ็บ เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 1ราย (คนขับรถตู) ผูบาดเจ็บ อ่ืนๆ เป็นบาดเจ็บปานกลาง ( สี
เหลือง)   การขอความชวยเหลือจากทีมสนับสนุนตางๆ ทุกอยางในวันนั้น ไมไดสมบูรณแแบบ  แต ก็ผ านไปได
ดวยดี  ผูบาดเจ็บ ไดรับการชวยเหลือ ทุกคน  เมื่อนําสงผูปุวยสีแดงรายแรกมาถึง ER ทีม ER ก็ไดชวยกัน รีบ
เขามาดูแลผูปุวย วันนั้นจําไดวา ทีมER  ไมไดกินขาวเที่ยงกันเลย พอเหตุการณแเริ่มสงบ ไดมียายคนหนึ่งที่มา
กับรถตูไดเลาเหตุการณแใหฟใงวาทีมยายเดินทางมาจากสมุทรปราการ ไดเหมารถตูมา ตอนเกิดเหตุผูโดยสารใน
รถสวนใหญนั่งนั่งหลับกัน แตยายหลับไมได ยายเป็นคนถือกระเปาที่เก็บทองจากคนที่มารวมบริ จาค ทอง
รวมกันในนี้หนักหลายรอยบาท ยายก็ชี้ใหดูกระเปา  ตอนนั้นเราก็ตกใจและเริ่มกังวลเรื่อง    ทรัพยแสินผูปุวย
จะทําอยางไรดี  ยายก็ตองได admit ยายจึงบอกวา มีรถตูอีกคันตามหลังมา  เดี๋ยวเขาจะมาเอาทองไปถวาย
กอน  ดิฉันจึงคอยสบายใจขึ้น  
      จากเหตุการณแในวันนั้นทําใหดิฉันรูสึกขอบคุณ หน.งาน มากที่บังคับใหนองER ทุกคนตองผานหลักสูตร 
Pre –hospital nurse  ขอบคุณผูบริหาร รพ.ที่สงเสริมใหทีม ER ไดไปอบรมวิชาการที่เกี่ยวกับงานฉุกเฉินทุก
อยางตามความเหมาะสม   ขอบคุณการซอมแผนอุบัติเหตุหมูของ  รพ.กุมภวาปีทุกๆปี   ซึ่งการซอมแผนแตละ
ครั้งก็ไมไดสมบรูณแแบบ แตก็สามารถนํามาประยุกตแใชไดจริง  บางคนอาจมองวาไมสําคัญ  และที่สําคัญในการ
ออกเหตุ อุบัติเหตุหมู แตละครั้งพยาบาลที่ออกเหตุตอง strong  และมีสติมากๆ เพราะคุณจะยินเสียงกดดัน
จากบรรดาไทยมุง และทีมอ่ืนๆที่อยูในบริเวณนั้น  ถาไมมีความพรอมเรื่องความรู ทักษะการชวยเหลือชิวิต
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เบื้องตน เชน การ tri-age  , การ CPR, การทําคลอดฉุกเฉิน และอ่ืนๆ ก็เป็นเรื่องยากที่จะจัดการสถานการณแ
นั้นไดอยางเหมาะสม  ดิฉันไมรูสึกเสียใจเลยที่เลือกเดินทางมาสายอาชีพนี้  เป็นอาชีพที่สามารถเรียกไดวา ได
ทําบุญในขณะที่ตองทํางานไปพรอมๆกันได   ไดดูแลพอแม ญาติพ่ีนองและอ่ืนๆ เวลาเจ็บปุวย  (ไดทํางานที่
บานเกิดตัวเอง)   
ขอบคุณคะ 

จิราพร  ทาระแพน   
ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

กลุมงาน อุบัติเหตุฉุกเฉิน 
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เรื่องเล่าจากการท างาน 

คนไขเพศชาย อายุประมาณ 65 ปี มีนัดOPDที่ รพ.อุดรธานี ไมมีรถไปตามนัด คนไขมาหาเราที่OPD 
รพ.กุมภวาปีชวงเชามืด พยาบาลOPDจึงใหรถ รพ.เราไปสงที่ รพ.อุดรธานี และพยาบาลOPDคิดวาคนไขได
Admitที่นูน รถจึงกลับมากอน เวลาประมาณ 16.00 น.ศูนยแสงตออุดรธานีประสานมาใหไปรับคนไขกลับ 
ในขณะนั้นยังไมมีรถเขาไป คนไขจึงรอและยังไมไดกลับ เวลาประมาณ 21.00 น.ทางเรามีรถReferจากERเขา
ไป จึงรับคนไขกลับมาดวย มาถึง รพ.กุมภวาปีก็ 23.00 น.โดยประมาณ ศูนยแเปลจึงเอารถนอนไปใสคุณตา
เพราะแกเดินไมสะดวกและใหนอนรอญาติมารับ ดิฉันเขาเวรบายดานหนาหองลางแผลเลยเห็น จึงเขาไป
สอบถาม คุณตาใครจะมารับดึกแลว มีรถมารับมั้ยคะ 
คุณตา : หลานสาวจะมารับเดี่ยวไปหาเหมารถกอนคับ 

ผานไป 30 นาที เลยเขาไปสอบถามอีกครั้ง รถทําไมมาชาจังเลย สรุปหลานจะมารับมั้ยคะคุณตา 
คุณตา : ไมไดมารับคับ มันดึกแลวไมมีรถมา รอพรุงนี้ตาจะเหมารถสามลอกลับบานเองคับ พรอมกับทําหนาตา
เศราๆ ซึ่งบานคุณตาอยูบานทามวงนอย ดิฉันเลยถามศูนยแเปลที่บานอยูแถวนั้นวาไปสงคุณตาไดมั้ย ซึ่งศูนยแ
เปลก็ไมมีใครกลาอาสาไปสง ดิฉันจึงรายงานพ่ีเวรใหทราบ และใหศูนยแเปลเข็นคุณตามาไวที่หองพักญาติเพ่ือ
นอนพักผอน รอพรุงนี้เชาคอยกลับ และถามคุณตาวากินขาวยังคะ 
คุณตา: ยังคับ  
ดิฉันไดยินแลวตกใจมาก คุณตายังไมกินขาวตั้งแตหัวค่ําจนตอนนี้จะเที่ยงคืน สงสารคุณตามาก เลยไปหามามา 
ขนม น้ําที่อยูในล็อกเกอรแ และถามเพ่ือนๆมีใครมีอะไรใหคุณตากินบางมั้ย พรอมกับไปเสียบกาน้ํารอน กดน้ํา
รอนใสมามาพรอมฉีกเครื่องปรุงใหคุณตากิน คุณตาไหวขอบคุณแลวยิ้มใหญเลย ดิฉันดีใจที่ถามคุณตาวากิน
ขาวหรือยัง ไมงั้นแกคงนอนหิวถึงเชาแนเลย คุณตาแกนารัก ไมบอกวาหิว ไมขออะไร ไมเรื่องมากเลย  

ตอนเชาดิฉันมารับเวรเชาจึงเห็นคุณตานั่งอยูเกาอ้ีตรงรอญาติมารับกลับบานหนาER ดิฉันจึงเขาไป
ถามอีก คุณตามีใครมารับคะ  
คุณตา:ไมมีคับ 
ดิฉันเลยไปบอกพยาบาลOPDคนที่สงคุณตาไปเมื่อวานนี้ พยาบาลก็ตกใจนึกวาคุณตาAdmitตั้งแตเมื่อวานแลว 
พยาบาลบาลOPDจึงประสานรถโรงพยาบาลไปสงที่บาน 
 จากเหตุการณแครั้งนี้ทําใหดิฉันไดรูวา การที่เราถอดหัวโขนอาชีพเราออกแลวมองคนไขใหเหมือนญาติ
ผูใหญคนหนึ่ง คอยไถถาม เป็นหวง ใสใจ ทําใหคนไขไดรับผลประโยชนแสูงสุด คนไขประทับใจ และดิฉันก็
ประทับใจมากๆกับเหตุการณแครั้งนี้ และคุณตาก็กลับถึงบานอยางปลอดภัย 
 

น.ส.สชุาดา สมจิตมูล 
(เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน) 
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โลกสีด าของเด็กหญิงข้าวหอม 
 

ด.ญ.ขาวหอม เป็นชื่อของผูปุวยเด็กของแผนกพวกเรา เธอเกิดท่ี รพ.ศรีธาตุ แรกเกิดเธอมีปใญหา 
หายใจลําบากมีภาวะติดเชื้อที่ปอด และภาวะตัวเหลือง จําเป็นตองถูกสงตัวมาเพ่ือรักษาตอที่รพ.ของเรา ตอง
ดูแลในตูอบทารก ไดรับยาฆาเชื้อและสองไฟรักษาภาวะตัวเหลือง เธอตองสูและใชสัญชาตญาณในการที่จะมี
ชีวิตรอดในโลกใบนี้ เธอสูกับมันเป็นเวลาเกือบสองสัปดาหแ และแลวเธอก็ผานดานแรกไปได “กลับบาน”คง
เป็นคําที่นายินดีมากสําหรับครอบครัวของเธอ เธอเป็นของขวัญที่ล้ําคามากของคุณแมคุณตาคุณยายและญาติ
ของเธอ แมวาเธอจะขาดสิ่งหนึ่งไปคือ “พอ”แตเด็กที่ไรเดียงสาก็ไมไดรูสึกอะไรเลยแมแตนอย คําวาSingle 
Momของคุณแมเธอจึงถูกเติมเต็มดวยความรักอยางทวมทนจากคุณตาและคุณยาย ซึ่งพักหลังอาจตองเรียกวา
เป็นผูดูแลหลัก เนื่องจากคุณแมตองไปทํางานหาเงิน เธอมีความจําเป็นตองมาติดตามอาการที่รพ.ของเราอยู
เป็นประจํา นัดทุกสัปดาหแบาง ทุกเดือนบาง ปใญหาสุขภาพท่ีตองติดตามคือภาวะฮอรแโมนไทรอยดแต่ําและภาวะ
เลือดจาง พอชวงอายุ 3-4 เดือน ญาติและพวกเราเริ่มสังเกตวาเธอมีอาการเหมือนคนที่ดวงตามองไมเห็น ไม
มองตามสิ่งของ กุมารแพทยแของเราไดสงปรึกษาจักษุแพทยแในรพ. และสุดทายเธอก็ไดรับการสงตอไปรักษาที่
รพ.ประจําจังหวัด แพทยแสงตรวจพิเศษตางๆและวินิจฉัยวาเธอสูญเสียความสามารถในการมองเห็นโลกใบนี้เสีย
แลว นับจากนั้นแพทยแก็ไดใหเธอกลับมาดูแลตอที่รพ.ใกลบาน ดังนั้นพวกเราก็จะไดเจอกับเธออยูเป็นประจํา 
และจะมีนัดที่รพ.จังหวัดนานๆครั้ง เธอเป็นลูกคาประจําที่แสนจะนารัก แมวาดวงตาเธอจะมองไมเห็นก็ตาม 
ทุกครั้งที่มารพ.ภาพจําที่เราไดพบเจอคือเธอจะมาพรอมกับคุณตาคุณยายที่แสนจะใจเย็น เธอเองไมงอแง จะมี
บางก็ชวงที่ถูกเจาะเลือด หลังจากสิ้นสุดการเจาะเลือดทุกครั้งคุณยายก็จะกอดและปลอบใจเธอ และพวกเรา
เองก็ขอคืนดีกับเธอดวยนมกลองและขนมบาง พออารมณแดีขึ้น เธอจะครวญเพลงเบาๆบางก็หยอกเลนกับตา
ยายอยางมีความสุข มีบางชวงที่เธอมักจะปุวยบอยๆ ไมคอยกินขาว น้ําหนักไมขึ้น บางครั้งอาเจียน ซึม 
ออนเพลีย แพทยแวินิจฉัยวาเธอมีภาวการณแทํางานของตอมหมวกไตบกพรอง (Adrenal insufficiency) ตอง
นอนรพ.หลายรอบ มีครั้งหนึ่งตอนที่เธอกําลังนอนรักษาตัวที่รพ.เรา เธอพูดกับยายของเธอวา “คิดถึงปูานุช ปูา
หนอยและแมฟูา” ไดยินแลวทําเอาพวกเราน้ําตาซึมกันเลยทีเดียว พวกเราอยูในความทรงจําของกันและกัน 
ขาวหอมเธอเป็นเด็กตัวผอมกะหรอง ผมบางเสนเล็กละเอียด ดวงตาเธอมองไมเห็นแลว แตเธอไมเคยทุกขแ อาจ
มีทุกขแกายบางเวลาเจ็บปุวย แตเมื่อใดที่เธอสุขภาพดี เราจะเห็นไดวา เธอจะชอบซบไหลยายแลวรองเพลง
เบาๆและยิ้มออนๆคลายอาย  เธอทําใหพวกเรารูวาแมโลกของเธอจะมืดมิดเพียงใดก็ตาม แตโลกภายในใจของ
เธอชางสวางไสว งดงาม ไรความทุกขแ ทําใหพวกเราคิดไดวา โลกไมเคยมืดมิดถาจิตใจของเราไมมืดบอดเสียเอง 
เธอทําใหพวกเรายิ้ม มองเห็นความสวยงามของโลกใบนี้ และพวงเราแอบมีความหวังเล็กๆวาสักวันเธอเองจะมี
โอกาสมองเห็นโลกใบนี้บาง พวกเราจะคอยชวยเหลือและเป็นกําลังใจใหเธอและครอบครัวตลอดไป  
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