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เขาเหลานี้ตองการการชวยเหลือและเยียวยา 
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ตัวตน ความรูสึก และสิ่งที่ตองเผชิญ
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	 ผู้ทำาหน้าที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอย่างใกล้ชิด	ส่วนใหญ่คือสมาชิกในครอบครัว	

	 ในยามกลางวันและกลางคืน	 ผู้ดูแลคือคนคอยปอนข้าวปอนน้ำา	 ปอนยา	 อาบน้ำาเช็ดตัว	 ดูอาการ	

พลิกตัว	พูดคุย	และอื่	นๆ	ในชีวิตประจำาวัน	ตามแต่ตัวโรคและบริบทต่างๆ	รวมทั้งตัดสินใจในการรักษา	

ดำาเนินการด้านต่างๆ	และรับภาระเรื่	องค่าใช้จ่าย

	 อาจต้องเผชิญทุกข์กับการเห็นคนที่รักต้องเจ็บป่วย	และเขาเองต้องเจ็บปวดเมื่	อถึงวาระสุดท้าย

	 อาจเปน็สขุ	เมื่	อไดด้แูลคนทีร่กัอยา่งดทีีส่ดุ	และสดุทา้ยก็ไดจ้ากไปอยา่งสงบ	ไรส้ิง่คา้งคาใจ	ไดเ้รยีน

รู้และกลับมามองชีวิตอย่างลึกซึ้ง

	 เขามีหน้าที่มากมายที่ต้องดูแลผู้ป่วย	และจัดการกับ	‘ชีวิตและจิตใจ’	ของตนเอง

 

	 การถอดบทเรียนในครั้งนี้	จากบันทึก	21	เรื่	องของผู้เขียน	13	ท่าน	พบว่า	ผู้ดูแลมีทั้งทุกข์และสุข	

ต้องประสบกับภาวะทางอารมณ์และสถานการณ์ที่หลากหลาย	พวกเขาจำาเป็นต้องดูแลตนเอง	และมีคน

ดูแลสำาหรับปัญหาอุปสรรคที่ต้องเผชิญในด้านต่างๆ	ดังนี้

แลดู ทุกขสุขของผูดูแล
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ด้านจิตใจ

	 1.	 รูส้กึผดิ	เพราะคดิวา่ดแูลผูป้ว่ยได้ไมด่พีอ	มารกัษาชา้	หรอืตดัสนิใจไมร่กัษาตอ่และพากลบับา้น

	 2.	 รู้สึกทุกข์	เศร้าโศกกับการเจ็บป่วย	และการจากไปของคนในครอบครัว

	 3.	 สภาวะทางจิตใจเปราะบาง	หรือทำาใจไม่ได้กับการเจ็บป่วยของคนที่รัก

	 4.	 รู้สึกเครียด	วิตกกังวลกับอาการของผู้ป่วย	กลัวผู้ป่วยทรมาน	

	 5.	 มีความกดดัน	อัดอั้นใจ	ต้องการการระบายความทุกข์

	 6.	 มีความลำาบาก	สับสนในการตัดสินใจแนวทางการรักษาว่าจะเลือกทางใด

ด้านสังคม

 1.	 เกดิความขดัแยง้กบัคนในครอบครวั	จากสภาวะความเครยีด	ความกดดนั	ขาดขอ้มลูเรื่องการรกัษา

	 2.	 เกิดความขัดแย้งกับทีมรักษา	จากความไม่เข้าใจหรือเป็นปมปัญหาในการรักษา

	 3.	 เกิดความขัดแย้งกับผู้ป่วยเรื่องปัญหาการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย

	 4.	 ถูกตัดสินตีตรา	 วิพากษ์วิจารณ์	 ได้รับความกดดันจากคนในสังคมเรื่องวิธีการรักษาในรูปแบบ 

	 	 ต่างๆ	หรือตัดสินใจให้ผู้ป่วยไม่รักษาต่อที่โรงพยาบาล

ด้านการดูแลผู้ป่วย

	 1.	 รับภาระหนักในการดูแล

	 2.	 ญาติผู้ป่วยมีปัญหาในการดูแลที่บ้าน	 เช่น	การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	ขาดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

	 	 การดูแล	หรือไม่มีความมั่นใจในการดูแลที่บ้าน

	 3.	 ความไม่พร้อมในการดูแลผู้ป่วย

ด้านเศรษฐานะและคุณภาพชีวิต

	 1.	 การดูแลผู้ป่วยทำาให้กระทบต่อค่าใช้จ่ายในครอบครัว	และโอกาสในการประกอบอาชีพ

	 2.	 การดูแลผู้ป่วยทำาให้วิถีชีวิตของผู้ดูแลเปลี่ยนแปลงไป

	 ซึง่ปญัหาตา่งๆ	ขา้งตน้ของผูด้แูลและครอบครวั	สามารถคลีค่ลายใหบ้รรเทาลง	หรอืหมดไปได	้ดว้ย

การช่วยเหลือของทีมรักษา	 การดูแลกันและกันในครอบครัว	 การเยียวยาตนเองของผู้ดูแล	 หรือแม้แต่

ความเข้มแข็งของผู้ป่วย	 ที่มีส่วนช่วยให้ผู้ดูแลผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำาบากไปได้ด้วยดีมากขึ้น	 ขอเชิญ 

ผู้อ่านติดตามการถอดบทเรียนในหัวข้อ	แลดู ผู้ดูแล : แนวทางเยียวยา “ผู้ดูแล” ผู้ป่วยระยะท้าย 

ไปพร้อมกัน	ดังรายละเอียดที่จะนำาเสนอต่อไปนี้



	 บันทึกของแพทย์	พยาบาล	นักสังคมสงเคราะห์	และญาติผู้ป่วย	ทั้ง	13	ท่าน	ได้บอกเล่าเรื่	องราว

เกีย่วกบัความคดิ	ความรูส้กึ	ความทกุข	์ความในใจของผูด้แูล	รวมทัง้แนวทาง	วธิกีาร	กระบวนการเยยีวยา

พวกเขา	 จากประสบการณ์ทำางานและประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้น	 ซึ่งทีมงานได้ถอดประเด็นเนื้อหา	 โดย

มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น	 5	 หัวข้อหลัก	 ได้แก่	 บุคลากรสุขภาพเยียวยาผู้ดูแล	 ผู้ดูแลเยียวยาซึ่งกันและกัน	

ผู้ดูแลเยียวยาตนเอง	 เมื่	อบุคลากรสุขภาพกลายเป็นผู้ดูแล	 และ	 ผู้ป่วยมีส่วนช่วยเยียวยาผู้ดูแล	 โดย

มีประเด็นย่อย	ดังนี้

บุคลากรสุขภาพเยียวยาผู้ดูแล	

	 1.	 การดูแลผู้ป่วยและญาติร่วมกันของทีมสหวิชาชีพ

	 	 1.1	 การวางแผนร่วมกันของสหวิชาชีพ

	 	 1.2		การยกระดับวิชาชีพผู้ดูแล	(นักเคหะภิบาล:		professional	home	health	care)

แลดู ผูดูแล : แนวทางการเยียวยาผูดูแล
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	 2.		การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ดูแลอย่างจริงใจ	และเข้าถึงใจ

	 	 2.1	 การเข้าหาผู้ดูแลอย่างใส่ใจและจริงใจ

	 	 2.2	 การรับฟัง	เพื่อสร้างความสัมพันธ์

	 	 2.3		การแสดงความเป็นมิตร	ยิ้มแย้ม

	 	 2.4		การประนีประนอม	รักษาความสัมพันธ์

	 3.		การทำาความเข้าใจตัวตน	ความรู้สึก	และบริบทแวดล้อมของผู้ดูแล

	 	 3.1		แนวทางการทำาความเข้าใจ

	 	 	 1)		การประเมินสถานการณ์จากข้อมูลรอบด้าน

	 	 	 2)		สำารวจความคิดของผู้ดูแล

	 	 	 3)		การทำาความเข้าใจกับสถานการณ์ที่ผู้ดูแลต้องเผชิญ

	 	 	 4)		การทำาความเข้าใจกับสังคมวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อผู้ป่วยและครอบครัว

	 	 3.2		สิ่งที่ควรคำานึงถึงเมื่อสื่อสารกับผู้ดูแล

	 	 	 1)		การระมัดระวังการตัดสิน	ตีตรา	ในการกระทำาของผู้ดูแล

	 	 	 2)		การหลีกเลี่ยงคำาพูดวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรค์ต่อแนวทางการรักษาผู้ป่วย

   3)	 การไตรต่รองอยา่งรอบคอบกอ่นพดูใหก้ำาลงัใจ	และระวงัคำาถามกา้วลว่งสทิธขิองผูอ้ื่น

	 	 	 4)		การเคารพการตัดสินใจของครอบครัวผู้ป่วย	ไม่บังคับให้คิดตามหรือคิดเหมือน

	 4.		การพูดคุย	ให้คำาปรึกษาผู้ดูแล

	 	 4.1		แนวทางการให้คำาปรึกษา

	 	 	 1)		รับฟัง	เพื่อให้ข้อมูลในการปรึกษา

	 	 	 2)		เปิดโอกาสให้ผู้ดูแลทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง

	 	 4.2		การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์	และตอบข้อสงสัยต่างๆ

	 	 	 1)		การพูดคุยเพื่อทำาความเข้าใจ

	 	 	 2)		การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค	การรักษา	และการดูแลผู้ป่วย

	 	 	 3)		การให้คำาแนะนำาในการสื่อสารกับผู้ป่วยที่ไม่สามารถสื่อสารได้ โดยตรง	

	 	 	 4)		การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจในการรักษา

	 	 4.3		การสะท้อนมุมมองเชิงบวก	หรือแง่มุมที่ผู้ดูแลอาจไม่ทันได้นึกถึงมาก่อน

	 	 	 1)		ผู้ดูแลได้ทำาหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว	

	 	 	 2)		การใช้ โอกาสที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุด

	 	 	 3)		การคำานึงถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย
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	 	 4.4		การทำาให้ผู้ดูแลรู้สึกอุ่นใจว่ามีที่พึ่ง	และมีทางออกเวลาเกิดปัญหา

	 	 	 1)		การให้ช่องทางติดต่ออย่างสะดวก

	 	 	 2)		การติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง

	 5.		การเยียวยาด้านจิตใจ

	 	 5.1		การกล่าวชื่นชมในการทำาหน้าที่ของผู้ดูแล

	 	 5.2		การให้กำาลังใจผู้ดูแล

	 	 5.3		การดูแลเอาใจใส่	แสดงความห่วงใย

	 	 5.4		การเปิดโอกาสให้ระบายอารมณ์

	 	 5.5		การปลดเปลื้องสิ่งติดค้างในใจผู้ดูแล

	 	 5.6		การให้ความมั่นใจว่าแพทย์	พยาบาล	ทีมสหวิชาชีพจะดูแลและไม่ทอดทิ้งผู้ป่วยและญาติ

	 6.		การเป็นตัวกลางเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างผู้ดูแล	

	 7.		การช่วยเหลือผู้ดูแลและครอบครัวในด้านคุณภาพชีวิต

ผู้ดูแลเยียวยาซึ่งกันและกัน

	 1.	 การเปิดใจ	เผยความรู้สึก	และแสดงความรู้สึกผ่านการสัมผัส

	 2.		การใช้พลังความรักในครอบครัว

	 3.		การเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลได้ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

ผู้ดูแลเยียวยาตนเอง

	 1.	 การขอคำาปรึกษาจากนักวิชาชีพ	กลุ่มสนทนา	และคนรอบข้าง

	 2.		การสนใจดูแลตนเองมากขึ้น

	 3.		การหันไปทำาประโยชน์กับผู้อื่น

	 4.		การทำาจิตใจให้เข้มแข็ง	พร้อมเผชิญและผ่านพ้นสถานการณ์

	 5.		การประยุกต์ใช้หลักทางพุทธศาสนา

	 6.		การจัดการกับความหวังดีของคนรอบข้างที่วิพากษ์วิจารณ์การรักษาผู้ป่วย
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เมื่อบุคลากรสุขภาพกลายเป็นผู้ดูแล

	 1.		การแสดงเข้าใจ	เห็นอกเห็นใจ	ปลอบประโลมบุคลากรสุขภาพที่ดูแลคนในครอบครัว

	 2.		การให้คำาปรึกษา	แนะนำา	เป็นที่พึ่ง	ให้กำาลังใจ	เมื่อบุคลากรประสบภาวะเปราะบางทางจิตใจ

	 3.		การตระหนักและปฏิบัติต่อบุคลากรสุขภาพที่เผชิญปัญหา	ในฐานะที่เป็น	‘ผู้ดูแล’	คนหนึ่ง

ผู้ป่วยมีส่วนช่วยเยียวยาผู้ดูแล	

	 1.	 ความพร้อมในการเผชิญสิ่งที่เกิดขึ้น

บุคลากรสุขภาพเยียวยาผู้ดูแล

	 1.	 การดูแลผู้ป่วยและญาติร่วมกันของทีมสหวิชาชีพ

	 	 การเจ็บป่วยระยะท้ายหรือป่วยเรื้อรังเป็นสิ่งที่กระทบต่อชีวิตด้านต่างๆ	 ของผู้ป่วยและญาติ	 

ทั้งด้านจิตใจ	 สังคม	 ความเป็นอยู่	 และจิตวิญญาณ	 ดังนั้นจะบรรเทาปัญหาเหล่านี้ ได้	 ต้องอาศัยความ 

ร่วมมือของบุคคลต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งสายสุขภาพ	 สังคม	 จิตวิทยา	 ชุมชน	 ฯลฯ	 เพื่อช่วยยกระดับ 

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและญาติ	 ให้ดำาเนินไปด้วยดีเท่าที่จะทำาได้	 ซึ่งจากการถอดบทเรียนได้ประเด็น 

ที่เกี่ยวข้องกับการทำางานแบบสหวิชาชีพ	ดังต่อไปนี้

	 	 1.1	 การวางแผนร่วมกันของสหวิชาชีพ

	 	 	 ตัวอย่างในบันทึกเรื่อง	 “คืนความสุขให้คนในครอบครัว”	 โดย	 ทัศนี	 พงศ์เลิศฤทธิ์	

(หน้า	77)	กล่าวถึง	“เด๊ะยัง”	เด็กน้อยวัย	5	ขวบที่ป่วยเป็นไข้สมองอักเสบ	ติดเชื้อในกระแสเลือด	ต้อง

เจาะคอเพื่อต่อสายเครื่องช่วยหายใจและเจาะท้องสำาหรับให้อาหารทางสายยาง	 เด๊ะยังนอนรักษาตัวอยู่

ที่บ้าน	โดยมี	“เยาะ”	ผู้เป็นแม่คอยดูแล

	 	 	 หลังการป่วยของลูกชาย	 ทำาให้เกิดปัญหาหลายอย่างกระทบกับครอบครัว	 พ่อเด็กขอ 

แยกทางไปมีภรรยาใหม่	 เยาะจึงเป็นเสาหลักของบ้านที่ต้องดูแลลูกชาย	 2	 คน	 ซึ่งคนหนึ่งป่วยเรื้อรัง	 

และต้องดูแลพ่อกับแม่ด้วย	เมื่อเด๊ะยังต้องเข้าโรงพยาบาล	เธอเริ่มมีปัญหาในการประกอบอาชีพ	เพราะ

ต้องมาดูแลลูกชาย	

	 	 	 ปัญหารอบด้านเช่นนี้	 ทำาให	้ คุณทัศนี	 พยาบาลวิชาชีพ	 นำาเรื่องเข้าที่ประชุมสหวิชาชีพ	

เพื่อขอความร่วมมือในการเยียวยาผู้ป่วยและครอบครัว



แลดู ผู้ดูแล แนวทางเยียวยา “ผู้ดูแล” ผู้ป่วยระยะท้าย
9

	 	 	 ดิฉันได้รับทราบปัญหาและเรื่องราวดังกล่าว	 จึงนำาปัญหาที่เกิดขึ้นเข้าร่วมประชุม 

   วางแผนจำาหน่ายกับทีมสหสาขาวิชาชีพ	 ได้แก่	 กุมารแพทย์	 เวชกรรมสังคม	 นักสังคม	

	 	 	 สงเคราะห์	 นักกายภาพบำาบัด	 โภชนากร	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์	 ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ	 

	 	 	 งาน	IC	palliative	care	แพทย์หู	คอ	จมูก	ศัลยแพทย์เด็ก	ไฟฟ้าตำาบลลิดล	และที่สำาคัญ	 

	 	 	 ทมีโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบลลดิล	พวกเราวางแผนการดแูลรว่มกนัอยา่งตอ่เนื่อง	 

	 	 	 จนกระทั่งเด๊ะยัง	(ผู้ป่วย)	ได้กลับบ้านสู่อ้อมกอดของแม่	ตา	ยาย	และพี่ชาย

	 	 	 การรว่มมอืครัง้นีเ้ปน็สว่นสำาคญัในการเยยีวยาผูป้ว่ยและญาต	ิให้ไดร้บัความชว่ยเหลอืใน

ด้านต่างๆ	ซึ่งเป็นทางออกที่เกิดจากการเชื่อมประสานระหว่างวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

	 	 	 ส่วนการช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติ	ในบันทึกเรื่อง	“อย่าลืมผม”	โดย	สุภิรัชต์	นิธิวิสุทธิ์	

(หน้า	85)	ก็เป็นอีกกรณีหนึ่ง	ที่เป็นตัวอย่างของการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวให้ดี

ขึ้น	จากการร่วมมือของสหวิชาชีพ	

	 	 	 ในบันทึกได้กล่าวถึงปัญหาการดูแลผู้ป่วยที่บ้านของครอบครัวผู้ป่วยระยะท้าย	 ทุกคน 

ต่างก็เป็นห่วงการหายใจลำาบากของผู้ป่วย	ซึ่งเกิดจากก้อนเนื้อร้าย	การค้าขายเล็กๆ	น้อยๆ	ที่เป็นรายได้

หลักก็ต้องหยุดชะงักไป	เพราะความเป็นห่วงลูก	

	 	 	 ทีมสหวิชาชีพจึงลงสำารวจและแก้ไขปัญหาแต่ละด้าน	 จัดการเตรียมพร้อมให้ผู้ป่วยและ

ญาตมิคีวามเขา้ใจในสภาวะของโรค	คำานงึถงึความตอ้งการของผูป้ว่ย	สง่เสรมิคณุภาพชวีติ	และสขุภาวะ

ทางใจใหด้ทีีส่ดุเทา่ทีจ่ะเปน็ไปได้ ในชว่งสดุทา้ยทีค่รอบครวัไดอ้ยูร่ว่มกนั	ทำาใหผู้ป้ว่ยและญาตสิามารถปรบั

ตัวและยืนหยัดกับสิ่งที่เผชิญได้

   จากการพูดคุยทางโทรศัพท์และลงเยี่ยม	 ทำาให้เราพบว่า	 ยังมีปัญหาอีกมากมายสำาหรับ

	 	 	 ผู้ป่วยรายนี้	 เราโชคดีที่มีทีมระดับปฐมภูมิที่คอยช่วยเหลือ	 ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี	 

	 	 	 เมื่อมีการประสานจากทีมประคับประคอง	 โรงพยาบาลยะลา	 ทุกคนช่วยกันในการร่วม 

	 	 	 วางแผน	ดูแล	บรรเทาอาการเจ็บปวดของผู้ป่วย	ตลอดจนถึงการดูแลรักษาอาการทาง 

	 	 	 กายภาพอื่นๆ	เติมเต็มในสิ่งที่ขาด	อุปกรณ์ที่ต้องใช้ที่บ้าน
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	 	 	 ...ในที่สุด	สิ่งที่เราทุกคนร่วมดูแล	ทำาให้ปัญหาต่างๆ	เริ่มคลี่คลาย	ผู้ป่วยสามารถปรับตัว	 

	 	 	 ใหเ้ขา้กบัโรคทีเ่ปน็ได้	นัง่บนรถเขน็ออกไปเลน่วา่วทีต่นเองรกั	อยูก่บักระรอกนอ้ยทีต่นเอง	 

	 	 	 ชอบ	 โดยสัมผัสที่ตนเองมี	 เราไม่รู้ว่าเวลาของผู้ป่วยมีอีกนานแค่ไหน	แต่สิ่งที่ทุกคนร่วม 

	 	 	 กันทำานั้น	รอยยิ้มของผู้ป่วยและญาติคือคำาตอบ

	 	 1.2	 การยกระดับวิชาชีพผู้ดูแล	(นักเคหะภิบาล:	Professional	home	health	care)

	 	 	 ด้วยรูปแบบและเงื่อนไขความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันของแต่ละครอบครัว	 ทำาให้หลายต่อ

หลายครัง้	ผูท้ำาหนา้ทีด่แูลผูป้ว่ยระยะทา้ย	อาจไม่ใชผู่ม้สีทิธมิเีสยีงในการตดัสนิใจความเปน็ไปสำาคญัตา่งๆ	

ของการรักษา	 แม้ว่าพวกเขาจะดูแลผู้ป่วยใกล้ชิดและยาวนาน	 มากพอที่จะรู้ความต้องการของผู้ป่วย	 

ซึ่งบางครั้งอาจจะมากกว่าผู้มีอำานาจเด็ดขาดในการตัดสินใจเสียด้วยซ้ำา	 

	 	 	 ดังกรณีของ	 “คุณจุ๊บ”	 จากบันทึกเรื่อง	 “แลดูผู้ดูแลในโลกที่หมุนไป”	 โดย	 ปัทมา	

โกมุทบุตร	 (หน้า	 66)	 สะใภ้ผู้ทำาหน้าที่ดูแลแม่สามีที่โรงพยาบาลติดต่อกันมานานกว่า	 5	 เดือน	 เธอ

บริบาลผู้ป่วยในแต่ละอิริยาบทเช่นนี้ทุกๆ	 วัน	 สลับเปลี่ยนกับน้องชายสามีในช่วงกลางคืน	 ครอบครัวนี้

พร้อมเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ	ในการดูแล	แต่ก็ไม่มีใครมั่นใจที่จะย้ายผู้ป่วยกลับไปดูแลที่บ้าน	หรือคำานึงถึง

ความเห็นของผู้ดูแลใกล้ชิด	ว่าคิดเห็นอย่างไรกับการใส่สายที่เส้นเลือดลำาคอ	(central	line)	ซึ่งในกรณี

นี้	 ผู้ดูแลทราบคำาตอบของผู้ป่วยดีว่า	 “ไม่ต้องการ”	 แต่ไม่อาจเทียบกับเสียงของลูกชายอีกคนที่อยู่ห่าง

ไกลที่สุด	แต่มีอำานาจตัดสินใจมากที่สุดได้	สิ่งเหล่านี้อาจทำาให้ผู้ดูแลท้อใจกับเสียงที่ไม่ถูกได้ยินหรือใส่ใจ	

ในขณะที่ต้องรับภาระหนักกว่าคนอื่นๆ

	 	 	 จากกรณีของคุณจุ๊บ	ทำาให้ผู้เขียนบันทึก	เสนอแนวทางออกอีกทางหนึ่งคือ	การยกระดับ

วิชาชีพนักเคหะภิบาลให้รู้จักและเป็นที่ยอมรับในสังคมไทย	 เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน	

ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ดูแล	และแก้ปัญหาด้านการดูแลที่ครอบครัวผู้ป่วยเป็นกังวล	โดยนักเคหะภิบาล	คือ 

ผู้เชี่ยวชาญในการบริบาลผู้ป่วยในด้านต่างๆ	และมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้

  	 โลกกำาลังหมุนไปสู่ภาวะที่	'เวลา'	กับ	'โอกาส'	เป็นทรัพย์อันมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใด	การคาดหวัง

	 	 	 ว่าใครสักคนในครอบครัวที่	 'เสียสละ'	 แบบคุณจุ๊บจะยากขึ้นทุกที	 ถึงเวลาหรือยังที่จะใช้ 

	 	 	 วิกฤตินี้สร้างโอกาส	ยกวิชาชีพผู้ดูแล	ที่มีคุณค่าอยู่แล้วให้มีศักยภาพและศักดิ์ศรียิ่งขึ้น

	 	 	 พญ.	ปัทมา	สะท้อนความเห็นเพื่อหาทางออก
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	 2.	 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ดูแลอย่างจริงใจ	และเข้าถึงใจ

	 	 การขาดสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ดูแล	 อาจนำาไปสู่ช่องว่างในการเข้าถึงจิตใจ	 ทำาให้การเยียวยา 

เกิดปัญหาติดขัดได้	 จากการถอดบทเรียนครั้งนี้	 พบว่า	 บุคลากรผู้เยียวยาต้องเปิดใจให้กว้าง	 เอาใจใส่	

แสดงความจรงิใจ	เพื่อสรา้งและรกัษาสมัพนัธภาพกบัญาตผิูป้ว่ย	ซึง่ชว่ยลดการเกดิอคติ	ความไมไ่วว้างใจ

ของผู้ดูแล	 หรือแม้แต่ความรู้สึกเชิงลบที่มีโอกาสเกิดขึ้นภายในใจของตนเอง	 โดยสามารถสรุปได้เป็น

แนวทางต่อไปนี้

	 	 2.1	 การเข้าหาผู้ดูแลอย่างใส่ใจและจริงใจ

	 	 	 ความเฉยชา	 ไม่ใส่ใจต่อการสนทนา	 ถามคำา	 ตอบคำา	 และปฏิเสธการช่วยเหลือจากทีม

สุขภาพของชายคนหนึ่ง	จากบันทึกเรื่อง	“ขอบคุณ	...หนังสือพิมพ์”	โดย	สุภิรัชต์	นิธิวิสุทธิ์	(หน้า	75)	

ทำาให้พยาบาลหนักใจอยู่ไม่น้อย	 ล่าสุด	 เขาไม่ยอมให้ทีมรักษาใส่สายให้อาหารกับแม่	 ซึ่งนอนติดเตียง

มากว่า	2	ปี	หากพยาบาลละเลยและระอาที่จะพูดคุยกับเขา	คงไม่มีโอกาสได้เปิดใจญาติผู้ป่วยรายนี้ ได้

เลย		

	 	 	 ย้อนกลับไปเมื่อ	 2	 ปีก่อน	 แม่ของเขาแข็งแรง	 ช่วยเหลือตัวเองได้	 แต่หลังเส้นเลือดใน 

สมองแตก	ทุกอย่างพลิกผัน	คุณยายเดินไม่ได้	ต้องให้ลูกชายคอยดูแล	เขาเกิดปมค้างคาในใจว่า	ทำาไม

เกดิขึน้กบัแม	่ทำาไมจงึโชครา้ย	และโกรธเคอืงทกุคนทีเ่กีย่วขอ้งทีท่ำาใหแ้มเ่ดนิไมไ่ด	้รวมทัง้แพทย	์พยาบาล

ที่รักษาแม่ของเขาด้วย	จึงแสดงท่าทีเป็นปฏิปักษ์กับทีมสุขภาพอย่างชัดเจน	

	 	 	 คุณสุภิรัชต์	ผู้เขียนบันทึก	ได้ ให้คำาปรึกษาพยาบาลรุ่นน้องที่ดูแลผู้ป่วยรายนี้อยู่	เธอและ

ทีมรักษาไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วย	พูดคุย	 ไถ่ถามผู้ดูแล	แน่นอนว่าการสร้างความสัมพันธ์ครั้งนี้ ไม่ง่ายนัก	แต่

ทมีก็ใชค้วามอดทน	จรงิใจ	และพยายามพดูคยุตอ่ไป	จนกระทัง่ผูด้แูลเริม่คยุดว้ยและคอ่ยๆ	เปดิใจในเวลา

ตอ่มา	สมัพนัธภาพระหวา่งผูด้แูลและทมีสขุภาพดขีึน้เรื่อยๆ	จนสามารถปลดเปลือ้งความขดัแยง้ไดท้ัง้หมด

ในท้ายสุด

   หลังจากทีมทราบความต้องการของลูกชาย	 เราเข้าใจถึงความต้องการของเขา	 จึงทำาได้ 

	 	 	 เพียงกำาลังใจ	คอยหมั่นมาเยี่ยมและให้คำาแนะนำา	น้องสอาด	(พยาบาลผู้ดูแลเคส)	เล่าว่า	 

   “ลูกชายพูดคุยมากขึ้น และพูดดีขึ้น”	 คงเห็นความพยายามของพวกเราที่แวะเวียน	

	 	 	 ดูแลเอาใจใส่แม่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต	ไม่นานคุณยายเสียชีวิต
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   “ขอบคณุเจา้หนา้ทีท่กุคนนะครบั ทีด่แูลแมผ่มจนวาระสดุทา้ย ทา่นไปสงบแลว้ ผมใหอ้ภยั

   ทุกคน แม่จะได้ไม่ทุกข์ไปกับผม” น้องสอาดเล่าให้ฟังว่า	ลูกชายของคุณยายมาที่	ศสม.

	 	 	 ธนวิถี	มาขอบคุณ	พร้อมน้อมนำาพระมาให้บูชาคนละองค์ด้วย

	 	 2.2	 การแสดงความเป็นมิตร	ยิ้มแย้ม

	 	 	 จากตัวอย่างในบันทึกเรื่อง “แลดู	 ผู้ดูแล	 "วิตกกังวล	 จนเพี้ยนไป"”	 โดย	 รัชวรรณ	

พลศักดิ์	(หน้า	87)	กล่าวถึงเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่วิตกกังวลเรื่องการป่วยของพ่อ	ซึ่งไม่สามารถหายใจ

เองได้	เขาเครียดและวิตกกังวลอย่างมาก	จนหลายคนมองว่าหวาดกลัวและระแวงเกินปกติ

	 	 	 คุณรัชวรรณ	เป็นพยาบาลที่กำาลังปฏิบัติหน้าที่อยู่	สังเกตเห็นความผิดปกติของเขาอย่าง

ชัดเจน	ประกอบกับการบอกเล่าของเพื่อนร่วมงาน	ทำาให้ทราบว่าเขาไม่สบายใจเรื่องอาการป่วยของพ่อ	

จึงสร้างปฏิสัมพันธ์	ทักทายกับเขาอย่างเป็นมิตร	เสนอความช่วยเหลือจนเขายอมเข้ามาปรึกษา	

  	 ...ผู้เขียนพบว่ามีสายตาคู่หนึ่ง	 บ่งบอกถึงความวิตกกังวล	 ดูเศร้าหมอง	 คิ้วทั้งสองข้าง

	 	 	 ขมวดเข้าหากัน

	 	 	 เด็กหนุ่ม	 อายุไม่น่าจะเกินสามสิบ	 มองมายังผู้เขียน	 แบบไม่ละสายตา	 ผู้เขียนอมยิ้ม 

	 	 	 แยกริมฝีปากไปยังมุมปากทั้งสองข้าง	 ก่อนเอ่ยปากถามขึ้นว่า	 “มีอะไรให้ช่วยมั้ย” 

	 	 	 เด็กหนุ่มไม่ตอบ	เมินสายตาไปทิศอื่น

	 	 	 เวลาผา่นไปเกอืบชัว่โมง	เสยีงเคาะประตหูอ้งทำางานของผูเ้ขยีนกด็งัขึน้	...เดก็หนุม่คนนัน้	 

	 	 	 นั่นเอง	เขาถามถึงหมอเจ้าของไข้ที่ดูแลพ่อว่าจะมาเมื่อไร	เขาอยากทราบอาการ

	 	 	 ผู้เขียนนำาสารนี้ ไปบอกแก่น้องพยาบาลเจ้าของไข้	

 

	 	 	 ต่อมา	อาการของผู้ป่วยยังไม่ดีขึ้น	เขายิ่งวิตกกังวลกว่าเดิม

   “พ่อหายใจเองไม่ได้ สักที” เด็กหนุ่มพูดกับผู้เขียน

   “เราต้องใช้ยา ใช้เวลา ให้ปอดพ่อดีขึ้นนะ”	ผู้เขียนบอกกับเขาอย่างนั้น
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	 	 	 ในเวลาต่อมา	กระบวนการให้คำาปรึกษาเพื่อบรรเทาความวิตกกังวลก็เริ่มต้นขึ้น	หากไม่มี

รอยยิ้มและคำาถามเสนอความช่วยเหลือที่พยาบาลมอบให้ญาติผู้ป่วยในวันนั้น	 เป็นไปได้ว่า	 เขาอาจจะ 

ไม่ไว้วางใจและกล้าเข้ามาปรึกษาโดยตรงเช่นนี้ก็เป็นได้

	 	 2.3	 การรับฟัง	เพื่อสร้างความสัมพันธ์

	 	 	 การรับฟังเป็นการเปิดโอกาสให้คู่สนทนาระบายสิ่งที่ค้างคาในใจออกมา	 หากแต่ในที่นี้	 

การรบัฟงัยงัทำาหนา้ทีเ่ปน็สะพานเชื่อมความสมัพนัธ	์เปดิพืน้ทีค่วามไวว้างใจ	และแสดงการยอมรบัตวัตน

ของอีกฝ่าย	ทำาให้ผู้พูด	พูดด้วยความรู้สึกว่าอยากบอกอย่างเต็มใจ	

	 	 	 จากบันทึกเรื่อง	“ขอบคุณ	...หนังสือพิมพ์”	โดย	สุภิรัชต์	นิธิวิสุทธิ์	(หน้า	75)	นอกจาก

การสร้างสัมพันธ์กับผู้ดูแลด้วยความจริงใจแล้ว	 วิธีการสำาคัญอย่างหนึ่งที่ทำาให้ผู้ดูแลค่อยๆ	 ยอมเปิดใจ

คุยกับทีมสุขภาพ	ซึ่งก่อนหน้านี้เฉยชาและไม่อยากคุยด้วย	ก็คือ	 ‘การรับฟัง’	ทีมสุขภาพฟังสิ่งที่เขาเริ่ม

พูด	และเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็พูดออกมาเรื่อยๆ

 

   “เขาคุยกับเรามากขึ้น เล่าเรื่องราวของแม่ด้วยน้ำาเสียงราบเรียบ ดวงตามีคราบน้ำาตา

   เอ่อล้น และพยายามไม่ให้น้ำาตาไหลออกมา” 

	 	 	 คุณสุภิรัชต์เล่า	

	 	 	 การรบัฟงัทำาใหผู้ด้แูลเลา่ออกมาไดส้ะดวกใจมากขึน้	และเปดิใจเลา่รายละเอยีดทีส่ะทอ้น

ความรู้สึกเชิงลึก	และความต้องการที่แท้จริง	

   “ขอบคุณทุกๆ คนที่อยากช่วยผมกับแม่ ผมไม่อยากให้แม่ทรมาน ไม่อยากให้แม่เจ็บปวด 

   อยากให้แม่หลับให้สบาย อยากให้แม่ไปอย่างสงบ ตอนนี้ผมทำาใจได้เยอะแล้ว รอวันและ  

   เวลาเท่านั้น”

  	 การหยุดฟังเขา	จะทำาให้เรารู้ถึงความต้องการที่แท้จริง	นำาสิ่งดีๆ	มาปรับใช้	เราได้รับรู้ถึง	

   ความตอ้งการของเขา	นำาเรื่องราวมาเปน็บทเรยีน	เพื่อตอ่ยอดการดแูลผูป้ว่ยรายอื่นตอ่ไป	

	 	 	 ผู้เขียนเล่าปิดท้าย	
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	 	 2.4	 การประนีประนอม	รักษาความสัมพันธ์

	 	 	 การเจรจาตกลงกับญาติของผู้ป่วยถึงแนวทางการรักษา	 และการดูแลในช่วงท้าย	 เป็น 

กระบวนการที่ประกอบด้วยรายละเอียดส่วนเล็กส่วนน้อยที่สำาคัญต่อความเข้าใจตรงกันระหว่างญาติกับ

ทีมรักษาทั้งสิ้น	 ไม่ใช่เพียงการแจ้งให้ทราบ	 หรือบอกให้ปฏิบัติแต่ฝ่ายเดียว	 เพราะเรื่องเหล่านี้เกี่ยวโยง

กับความรู้สึกและเงื่อนไขต่างๆ	ของแต่ละครอบครัว

	 	 	 การเจรจากับญาติผู้ป่วยในบันทึกเรื่อง	 “คำาพิพากษา”	 โดย	 ธารินทร์	 เพ็ญวรรณ		

(หน้า	89)	เป็นกรณีศึกษาที่สะท้อนกระบวนการรักษาความสัมพันธ์กับญาติผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี	โดยเป็น

การสนทนาเกี่ยวกับสถานที่ดูแลในช่วงท้าย	 ระหว่างแพทย์และลูกสาวทั้งสองของผู้ป่วยมะเร็งกระดูก 

ระยะลุกลามซึ่งอาการหนักและไม่สามารถสื่อสารได้แล้ว

	 	 	 การตัดสินใจจะให้พ่อกลับไปรักษาตัวที่บ้านหรือไม่	 เป็นเรื่องที่ลำาบากใจของลูกสาวทั้ง 

สองมาก	 เพราะเกรงจะถูกคนในหมู่บ้านตำาหนิว่า	 ดูแลพ่อไม่ดี	 ที่เอาพ่อกลับมาเสียชีวิตที่บ้าน	 ทั้งที่รู้ 

เต็มอกว่า	พ่อน่าจะอยากกลับบ้านมากกว่า

   “...บ้านเราเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ค่ะ”	 พี่สาวคนโตเริ่มพูดเสียงสั่น “ใครไปใครมาก็จะรู้หมด 

   ถา้คณุพอ่กลบัไปอยูท่ีบ่า้น กจ็ะมคีนมาหาแนน่อน แลว้..เคา้...(รอ้งไห)้..กจ็ะวา่เอาวา่ ทำาไม  

   ดูแลพ่อไม่ดี....เพราะงั้น...ขอเวลาพวกหนู..ให้พ่อเค้าอยู่ที่นี่ก่อนนะคะ”

   “แต่ว่านะพี่”	 น้องสาวก็เริ่มเสียงสั่นเหมือนกัน	 “เราทำาอย่างนี้ จะเป็นการเอาความคิด

   ของพวกเราเป็นหลักรึเปล่า ? เรารู้กันอยู่แล้วว่า พ่อเป็นคนยังไง หนูว่าถ้าพ่อยังพูดได้  

   พ่อก็คงจะบอกว่าอยากกลับบ้านแน่ๆ”

   “แต่ว่า... คนแถวบ้าน...”

  

	 	 	 ก่อนที่เรื่องจะสับสนบานปลาย	 ผู้เขียนซึ่งเป็นแพทย์เจ้าของไข้	 จึงเสนอทางเลือกที่

ประนีประนอม	 ไม่เร่งรัดคำาตอบ	 ไม่บีบบังคับให้เลือก	 ให้ข้อมูลตามความจริง	 และให้เวลาการตัดสินใจ 

ตามสมควร	 ซึ่งแสดงให้ญาติผู้ป่วยเห็นว่า	 แพทย์เข้าใจพวกเขาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	 และยังคงไว้ 

ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์กับญาติคนไข้	

   “ที่ผมเรียกมาคุยวันนี้ ก็เพื่อให้ข้อมูลและทางเลือก ไม่ได้เป็นการผลักไสคุณพ่อ และ

   พี่ๆ นะครับ ถ้าพี่เห็นว่า คุณพ่อควรจะอยู่ที่โรงพยาบาล ผมก็จะดูแลให้ท่านสุขสบายที่สุด  

   หากพี่คิดว่า อยากพาคุณพ่อกลับบ้าน ผมก็สามารถให้ยาประเภทเดียวกัน ปรับยาให้ท่าน 

   อยู่อย่างสบายได้เช่นกัน”
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   “อีกอย่าง ช่วงนี้เป็นช่วงเย็นแล้ว ผมคิดว่าจะเป็นการไม่สะดวกที่จะให้เดินทางกลับกัน

   ในช่วงนี้ เพราะต้องมีทำาเรื่อง ทำาเอกสารหลายอย่าง วันนี้ผมเลยอยากให้ทั้งสองคนคุย

   กันอีกที และผมค่อยมาหาในวันพรุ่งนี้ดีไหมครับ ?”

   ทั้งสองคนนั่งปรับอารมณ์กันพักหนึ่งแล้วพยักหน้าตกลง

	 3.	 การทำาความเข้าใจตัวตน	ความรู้สึก	และบริบทแวดล้อมของผู้ดูแล

	 	 3.1	 แนวทางการทำาความเข้าใจ

	 	 	 1)	 การประเมินสถานการณ์จากข้อมูลรอบด้าน

	 	 	 ตัวอย่างจากกรณีลูกสาว	จากบันทึกเรื่อง	“เมื่อฉันเป็นนักจิต	(ตอนที่	2)	โกรธเพราะ

รัก”	 โดย	 รัชนี	 ไตรยะวงศ์	 (หน้า	 53)	 ที่ต้องดำาเนินเรื่องย้ายแม่ที่ป่วยระยะท้ายจากต่างจังหวัดมา

รักษาที่กรุงเทพฯ	 แต่ด้วยความเครียดจากการทำาไม่ถูกขั้นตอน	 อีกทั้งเป็นห่วงแม่	 เป็นห่วงค่าใช้จ่าย	 

น้องสาวซึ่งอยู่ต่างประเทศก็เหมือนจะบอก(คล้ายจะเป็นการสั่ง)	 ให้ทำาหลายๆ	 เรื่องมากมายเต็มไปหมด	

จนความอดทนมาถงึขีดสุด	ทะเลาะกบัน้องอย่างรุนแรง	คุณรัชนีผู้ ใหค้ำาปรึกษาครอบครัวนี	้จึงต้องค่อยๆ	

เรียงลำาดับประเมินสถานการณ์ด้านต่างๆ	ว่า	เป็นมาอย่างไร	เกิดอะไรขึ้นบ้าง	และจะช่วยหาทางออกได้

อย่างไร	

	 	 	 หลังประเมินได้แล้วว่า	เกิดจากการรับภาระเดินเรื่องหลายอย่างเพียงคนเดียว	และขาด

ข้อมูลเรื่องสิทธิการรักษา	 เมื่อน้องสาวพูดจาเหมือนจะสั่งโดยไม่ได้ตั้งใจ	 ฟางเส้นสุดท้ายจึงขาดสะบั้น	 

คุณรัชนีจึงให้คำาแนะนำาในการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด	 ทำาให้แก้ปัญหาค่าใช้จ่ายได้	 ส่งผลให้สถานการณ์ 

โดยรวมคลี่คลายไปในทางที่ดี	รวมทั้งเรื่องความสัมพันธ์

   ในเคสนี้	 พบว่าน่าจะอยู่ในระยะที่ขาดข้อมูลในเรื่องการใช้สิทธิ	 แสวงหาหนทางในการ

	 	 	 ใช้สิทธิที่ควรได้	 แต่อาจจะรับผิดชอบในการเดินเรื่องดังกล่าวคนเดียว	 และคงเครียด	 

	 	 	 พอเจอเรื่องมากระทบเพียงเล็กน้อย	(น้องพูดไม่เข้าหู	หรือ	น้องให้ข้อมูล	(สั่ง)	ทำาโน่น	นี่ 

	 	 	 นั่น	 มากไป)	 จึงอาจเกิดอาการปรี๊ดแตก	 เจตนาดีทั้งคู่	 คือห่วงเรื่องค่ารักษา	 และรักแม่	 

	 	 	 ดังนั้น	 ถ้าเจอแบบนี้ควรประเมินสถานการณ์ก่อนว่าเป็นอย่างไร	 และพอจะมีช่องทาง	 

	 	 	 ไหนในการช่วยให้ ใช้สิทธิค่ารักษาได้บ้าง	 พอเรื่องนี้ผ่านฉลุย	 ก็เหมือนยกปัญหาออกไป

	 	 	 เกือบ	90%	แล้ว	พอด้านการเงินหมดไป	โลกอื่นๆ	ก็ดูสดใสขึ้นค่ะ	
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	 	 	 2)	 สำารวจความคิดของผู้ดูแล

	 	 	 ในบันทึกเรื่อง	“ฉันผิดไหม	ที่ยอม...ยอมให้เขากลับบ้าน”	โดย	วีรมลล์	จันทรดี	(หน้า	

68)	 ได้กล่าวถึงการพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยมะเร็งรายหนึ่ง	 เกี่ยวกับการรับมือหลังการ

สูญเสีย	 คุณวีรมลล์พบว่า	 ครอบครัวอยู่ในช่วงปรับตัวและสร้างความเข้มแข็งที่จะก้าวเดินต่อไป	 แต่สิ่ง 

ที่ยังคาใจผู้เป็นแม่	คือ	ความรู้สึกสับสน	ไม่มั่นใจว่า	การพาลูกชายกลับบ้านในครั้งนั้น	คือสิ่งที่ถูกต้องแล้ว

จริงๆ	หรือไม่	

	 	 	 “ฉนัถามจรงิๆ เถอะวา่ ฉนัผดิไหม ทีย่อม...ยอมใหเ้ขากลบับา้น... พาเคา้มา...ตาย...ทีบ่า้น”

 

	 	 	 เสยีงสะทอ้นจากใจแม่	เอย่ขึน้ระหวา่งการสนทนากบัคณุวรีมลล์	เมื่อไดย้นิปมปญัหาในใจ

ของผู้ดูแลเช่นนั้น	คุณวีรมลล์ไม่ได้ ให้คำาตอบในทันที	แต่นำาคู่สนทนากลับไปสำารวจความจริงที่เกิดขึ้น

	 	 	 ฉัน:	เพราะอะไรแม่ถึงคิดอย่างนั้นคะ

	 	 	 มารดา:	ลูกสะใภ้ฉันได้ยินเพื่อนของทวนมันพูดกันว่า โรงพยาบาลทิ้ง บ้างก็ว่า พวกเรา

   งก กลัวหมดตังค์ที่ต้องรักษา แก้วเขาได้ยินก็ร้องไห้เสียใจ มาถามแม่ว่า.. เราคิดถูกไหม...

	 	 	 ฉัน:	แล้วแม่คิดว่ายังไงคะ

	 	 	 มารดา:	 แม่บอกแก้วว่า พวกเราได้ทำาตามที่เค้าต้องการ น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกแล้ว แต่

   บางครั้งก็หวั่นไหว มันอดคิดไม่ได้ว่า....จะดีรึเปล่านะ ถ้าเราไม่ตามใจเขา แต่ให้เขารักษา 

   ตัวต่อที่โรงพยาบาล เค้าอาจจะอยู่กับเรานานขึ้นก็ได้ ใช่ไหมคะ

	 	 	 ฉัน:	ช่วงที่คุณทวนกลับมาอยู่บ้าน เขาเป็นอย่างไรบ้างคะ

	 	 	 มารดา:	อืม...อาการเขาก็ไม่ต่างจากที่โรงพยาบาลนะ มีปวดบ้างแต่กินได้ พูดได้ เดินได้ 

   พวกเรายังดีใจว่า เขาดีกว่าที่หมอบอกไว้.... ญาติและเพื่อนๆ มาเยี่ยม เขาบอกว่ามี 

   ความสุข
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	 	 	 ตัวอย่างข้างต้นนี้ชี้ ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า	 การใช้คำาถามสำารวจความคิด	 ทบทวนตนเอง

และเหตุการณ์	 ทำาให้ผู้ดูแลเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น	 และเพิ่มความเชื่อมั่นในการตัดสินใจ	 โดยการตอบคำาถาม

นั้นด้วยตัวเอง	

	 	 	 3)	 การทำาความเข้าใจกับสถานการณ์ที่ผู้ดูแลต้องเผชิญ

	 	 	 การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง	 ย่อมมีแนวโน้มที่ต้องเผชิญความเครียดจากภาระมากมาย		

ตัวอย่างในบันทึกเรื่อง	 “เมื่อฉันเป็นนักจิต	 (ตอนที่	 2)	 โกรธเพราะรัก”	 โดย	 รัชนี	 ไตรยะวงศ์	

(หน้า	 53)	 กล่าวถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างผู้ดูแล	 ถึงขั้นจะตัดพี่ตัดน้อง	 เพราะขาดข้อมูล

เรื่องการย้ายตัวผู้ป่วย	 และสิทธิการรักษาที่ถูกต้อง	 ผู้เขียนจึงเข้าไปให้คำาปรึกษาจนสถานการณ์ดีขึ้น	 

ด้วยความตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือ	และเข้าใจความรู้สึกเครียดและกดดันของผู้ดูแล	

   “คนเป็น caregiver มักจะเครียดมากกกกกกกว่าทุกคน ดังนั้น เราควรให้กำาลังใจ

   คนๆ นี้มากๆ  เพื่อเค้าจะได้ยืนอยู่ข้างๆ คนไข้ที่เค้ารักอย่างเต็มกำาลังความสามารถ”

	 	 	 4)	 การทำาความเข้าใจกับสังคมวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อผู้ป่วยและครอบครัว

	 	 	 ในบันทึกเรื่อง	“คำาพิพากษา”	โดย	ธารินทร์	เพ็ญวรรณ	(หน้า	89)	สะท้อนให้เห็นถึง

อทิธพิลของสงัคม	และคา่นยิมทางวฒันธรรมทีก่ระทบโดยตรงตอ่การดแูลผูป้ว่ยระยะทา้ย	ซึง่จำาเปน็ทีท่มี

ผู้รักษาต้องเรียนรู้และ	 ‘ทำาความเข้าใจ’	 ผลกระทบของเงื่อนไขเหล่านั้น	 ต่อการตัดสินใจเลือกแนวทาง

ดูแลผู้ป่วยของคนในครอบครัว	โดยในบันทึกดังกล่าว	ได้บรรยายถึงความสับสน	กังวลใจ	กลัวถูกตัดสิน

ตีตราจากคนในชุมชน	 หากเลือกที่จะนำาผู้ป่วยกลับบ้าน	 เนื่องจากการเลือกให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ ใน

วัฒนธรรมนั้น	 จะปลอดภัยจากคำาครหาก็ต่อเมื่อ	 ทุกคนชัดแจ้งแก่สายตาแล้วว่า	 ผู้ป่วยอาการหนักมาก	

และน่าจะพ้นจากขีดความสามารถในการรักษาของหมอไปแล้ว

	 	 	 เช้าวันต่อมา	 คุณลุงสมบัติอาการทรุดหนักลงมาก	 คราวนี้ลูกสาวทั้งสองคนตัดสินใจ 

	 	 	 ตรงกันว่าอยากให้พ่อกลับบ้าน	ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นตามความเชื่อของทางอีสานด้วย	และ	 

	 	 	 เห็นแจ้งแล้วว่าพ่ออาการหนักมากจริงๆ	 หลังปรับยาและส่งผู้ป่วยกลับไปที่บ้านคุณลุงก็ 

	 	 	 เสียชีวิตอย่างสงบในเวลาไม่ถึงครึ่งวัน

   ...ความคิดของบุคคลในสังคมไทยจะเป็นมุมมองในระดับขยายมากกว่าตัวบุคคล
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   ...ในกรณีครอบครัวนี้	สิ่งที่เขากลัวที่สุด	อาจไม่ใช่อาการไม่สุขสบายของพ่อ	หรือสถานที่	

	 	 	 ดูแลแห่งสุดท้าย

   แต่ดูจะเป็นคำาพิพากษาของสังคมมากกว่า

	 	 	 กรณีนี้สะท้อนว่า	ค่านิยมทางวัฒนธรรมบางอย่าง	ที่กระทบต่อการใช้ชีวิตปลายทางของ

ผู้ป่วย	อาจไม่สามารถตัดสินตีตราตรงไปตรงมาได้ว่า	ถูกผิดดีงามอย่างไร	เนื่องจากเป็นเรื่องอัตวิสัยของ

กลุ่มชน	เวลา	สถานที่	และเงื่อนไขอื่นๆ	ตามพลวัต	แต่สิ่งสำาคัญที่ควรคำานึงถึงก็คือ	การทำาความเข้าใจ

กับสิ่งนั้น	และให้การดูแลเพื่อความสบายกายใจของผู้ป่วยและญาติ	ให้สมดุลที่สุด	เท่าที่สามารถปรับได้

อย่างเหมาะสม	 ซึ่งในบันทึกนี้	 แพทย์ผู้รักษาไม่ได้ควบคุมหรือบังคับให้ญาติผู้ป่วยต้องตัดสินใจอย่างไร	 

แต่ให้ข้อมูลความจริงแต่ละด้าน	 แนะนำาเพื่อให้ผู้ป่วยสบายที่สุด	 และญาติเองก็สามารถรับได้กับคำาตอบ

สุดท้าย	ที่เกิดจากการตัดสินใจของพวกเขา

	 	 3.2	 สิ่งที่ควรคำานึงถึงเมื่อสื่อสารกับผู้ดูแล

	 	 	 1)	 การระมัดระวังการตัดสิน	ตีตรา	ในการกระทำาของผู้ดูแล

	 	 	 หลายครั้งที่พฤติกรรมบางอย่างหรือการตัดสินใจภายใต้ความคิดของผู้ดูแล	 อาจทำาให้ 

ผู้อื่นตั้งข้อสงสัย	 ไม่เข้าใจ	 เพราะดูจะไม่เป็นไปในทางเดียวกันกับคุณค่าที่ดีงามในสังคม	 และถึงแม้ ใน

สายตานักวิชาชีพหรือคนนอกรอบๆ	 ตัว	 จะคิดว่ามีทางเลือกที่ดีกว่า	 หรือน่าจะทำาได้ดีกว่าที่เป็นอยู่	 ใน

สภาพความจรงิ	ก็ไมไ่ดห้มายความวา่	ทกุครอบครวัจะสามารถดำาเนนิตามแนวทางทีผู่อ้ื่นเหน็วา่เหมาะสม

ได้เสมอไป	ด้วยเงื่อนไขต่างๆ	ของแต่ละครอบครัว	ภาวะเศรษฐกิจ	และสังคม	ที่ทำาให้พวกเขาตัดสินใจ

เลือกทำาตามแนวทางตามบริบทของตัวเอง

	 	 	 เหมือนกรณีของลุงคำาดี	 จากบันทึกเรื่อง	 “แลดูผู้ดูแล	 "สิ่งที่ผ่านมา	 ล้วนเป็นสิ่งดี"”	

โดย	 รัชวรรณ	 พลศักดิ์	 (หน้า	 70)	 ผู้ป่วยวัย	 90	 ปี	 ที่ติดเชื้อในกระแสเลือดจากแผลกดทับ	 แต่เดิม

คุณลุงอาการดีขึ้นเมื่ออยู่โรงพยาบาล	 แต่เนื่องจากลูกๆ	 ไม่มีเวลาไปเฝ้าพ่อ	 อีกทั้งพ่อยังเป็นกังวลว่า	 

ลูกต้องทิ้งการงานมาดูแลตัวเอง	จึงย้ายกลับไปอยู่ที่บ้าน	...และทุกอย่างก็แย่ลง

	 	 	 แม้ลุงจะมีลูกหลายคน	 แต่ด้วยภาระที่ต้องดูแลครอบครัวตนเอง	 ก็ไม่มีใครที่สามารถ 

อยู่ดูแลลุงในการทำากิจวัตรต่างๆ	 ได้	จึงต้องจ้างคนอื่นมาดูแลแทน	ซึ่งก็ไม่ได้ดูแลดีเท่าที่ควร	 เพราะมัก

ออกไปนอกบ้านเสมอๆ	 จะอยู่ดูแลลุงเป็นพิเศษตอนลูกๆ	 ลุงกลับมาบ้านในตอนเย็น	 อาการของลุงคำาดี

ทรุดหนัก	 นอนซม	 ตัวร้อน	 แผลกดทับมีเนื้อตายหลายบริเวณ	 คราวนี้	 ร่างกายลุงไม่ตอบสนองต่อยา	 

มอีาการหอบ	ความดนัต่ำาลงเรื่อยๆ	เมื่อแพทยอ์ธบิายอาการทีห่นกัหนว่งในครัง้นี	้ลกูๆ	จงึตดัสนิใจปฏเิสธ

การรักษาต่อ	เสียงลูกคนโตเอ่ยขึ้น
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   “ปล่อยให้พ่อแกไปตามวาระของแก”	 ลูกชายคนโตบอกกับน้องๆ	 ลูกทุกคนเห็นด้วยกับ

	 	 	 พี่ชาย	“ปล่อยพ่อไปสบาย ทรมานมานาน อย่าทำาให้แกเจ็บอีกเลย”

   “คุณหมอเข้าใจพวกผมนะครับ” ลูกลุงคำาดีหันมาทางคุณหมอคุณพยาบาล

   “พวกเราต่างมีภาระกันคนละแบบ จึงไม่ได้ดูแลพ่อให้ดี” ลูกชายคนโตบอกอย่างเศร้าๆ

	 	 	 ไม่ว่าจะมีทางเลือกในการดูแลตั้งแต่แรกที่ดีกว่านี้หรือไม่ก็ตาม	 นี่คือสิ่งที่ลูกๆ	 ตัดสินใจ 

และผ่านเลยมาถึงจุดนี้	 ในขณะที่ผู้ป่วยป่วยทางกาย	 ผู้ดูแลเริ่มเจ็บป่วยทางใจ	 พยาบาลที่ดูแลเข้าใจ 

ความรู้สึกของลูกๆ	และไม่ได้ตีตรา	ตัดสินในคุณค่าใดๆ	ของครอบครัว	

   “สิ่งที่ผ่านมา ทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งดี” 

	 	 	 คำาพดูนีข้องพยาบาล	ทำาใหล้กูๆ	ของลงุรูส้กึดขีึน้	จติใจของพวกเขาไดร้บัการเยยีวยาแลว้

ส่วนหนึ่ง	

	 	 	 2)	 การหลีกเลี่ยงคำาพูดวิพากษ์วิจารณ์ที่ ไม่สร้างสรรค์ต่อแนวทางการรักษาผู้ป่วย

	 	 	 ตัวอย่างบันทึกเรื่อง	“รับมือกับ	...ความหวังดี”	โดย	อภิชญา	วรพันธ์	(หน้า	94)	ได้

กล่าวถึงคำาพูดและคำาถามในเชิงตำาหนิ	 วิจารณ์การดูแลลูกวัย	 4	 ขวบของเธอ	 ซึ่งป่วยเป็นมะเร็ง	 จาก 

สังคมและคนรอบข้าง	หากพวกเขาทราบว่า	หมอคนที่ตนแนะนำา	หรือยาขนานที่เคยบอกให้ลอง	ไม่ได้รับ

การ	‘ปฏิบัติตาม’	

  	 สิ่งที่จะตามมาหลังจากทราบว่า	 ดิฉันมิได้ทำาตามที่แนะนำา	 ก็คือ	 ดิฉันจะต้องถูกตำาหนิ	

	 	 	 หรือถูกอบรมว่า	 ไม่รักลูกหรือ	 ทำาไมไม่ลองทำาดู	 ทำาก็ ไม่เห็นจะเสียหาย	 พ่อแม่		

	 	 	 หลายคนลำาบากกว่าดิฉันอีก	 ยังลองแพทย์ทางเลือก	 ยังอุตส่าห์ไปหาเงินมาซื้อยา	

	 	 	 สมุนไพร	พาไปหาหมอที่ต่างจังหวัด	ขณะที่ดิฉันมีกำาลังพอที่จะทำา	แต่ไม่คิดที่จะทำา

	 	 	 หรือในบันทึกเรื่อง	“ปัญหาภายใน-ปัญหาภายนอก”	โดย	อภิชญา	วรพันธ์	(หน้า	100)	

ก็ได้กล่าวถึงการวิจารณ์จากคนรอบข้าง	 ต่อแนวทางการรักษาสามีซึ่งป่วยเป็นโรคไตเสื่อม	 โดยที่ไม่ได้ 

รู้ความจริง	หรือคำานึงถึงสิทธิการเลือกแนวทางรักษาของผู้ป่วยและครอบครัวเลย
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   ช่วงที่พี่แป๊ะ	 (สามี)	 จะต้องฟอกไตนั้น	 ก็อาจมีหลายท่านที่ ไม่เห็นด้วย	 โดยเห็นว่าเรา

	 	 	 น่าจะใช้แพทย์ทางเลือกมากกว่า	 น่าจะลองยาสมุนไพรให้จริงจัง	 เพราะถ้าฟอกไตแล้ว	 

	 	 	 ก็ต้องทำาตลอดไป	 ที่สำาคัญคือมองว่า	 การที่พี่แป๊ะเลือกที่ฟอกไต	 ก็เพราะเชื่อดิฉัน	

	 	 	 เชื่อภรรยา

	 	 	 ความหวังดีปนความคาดหวัง	 ยึดมั่นความคิดของตนเป็นศูนย์กลางเหล่านี้	 กลายเป็น

พฤติกรรมตั้งแง่	สั่งสอน	ใช้อำานาจควบคุมความคิดผู้ดูแลโดยไม่รู้ตัว	โดยที่ไม่ได้คำานึงถึงความคิด	ความ

รู้สึกของครอบครัวผู้ป่วย	ซึ่งเป็นสิ่งที่พึงระมัดระวัง

	 	 	 3)	 การไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนพูดให้กำาลังใจ	 และระวังคำาถามก้าวล่วงสิทธิ

ของผู้อื่น

	 	 	 กรณีเดียวกันจากบันทึกเรื่อง	 “รับมือกับ	 ...ความหวังดี”	 โดย	 อภิชญา	 วรพันธ์	

(หน้า	94)	มีประเด็นที่สังคมรอบข้างต้องพิจารณาการ	‘คิดก่อนพูด’	เพื่อหลีกเลี่ยงการให้กำาลังใจ	ที่ทำาให้

ผู้ดูแลอึดอัดใจ	และการถามคำาถามที่ไม่เหมาะสม

	 	 	 -	 ระมัดระวังคำาพูดให้กำาลังใจที่ไม่ถูกกาลเทศะ	และไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น

	 	 	 หลายครั้งที่การพยายามให้กำาลังใจ	 อยากปลอบใจญาติผู้ป่วย	 กลับทำาให้ญาติรู้สึกอึด 

อัดใจ	รู้สึกว่า	ถูกปฏิบัติต่างไปจากปกติที่เคยเป็น	หรือเป็นการกล่าวที่ไม่ถูกกาลเทศะ	เช่น	การบอกซ้ำาๆ	 

ว่าให้ทำาใจ	 แต่ผู้พูดไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งถึงคำาว่า	 ทำาใจ	 หรือผ่านประสบการณ์ทำาใจได้จริงแต่อย่างใด	 การ 

ยกเนื้อหาธรรมะขึ้นมาสอนตรงๆ	 หลายครั้ง	 โดยไม่ได้เข้าใจถึงสภาวะของผู้ฟัง	 หรือการปลอบใจว่า	 

การสูญเสียลูกคนหนึ่ง	 ในกรณีนี้ก็ยังเหลือลูกฝาแฝดอีกคน	 ซึ่งเป็นการให้เหตุผลที่คลาดเคลื่อนไปมาก	

สำาหรับการพยายามปลอบใจคนเป็นแม่	ฯลฯ	

	 	 	 หากแตค่วามจรงิใจในการใหก้ำาลงัใจนัน้สำาคญัมากทีส่ดุ	แม้ไมต่อ้งใชค้ำาพดูมากมายกต็าม	

และหากจะแนะนำาสิ่งใด	ผู้พูดต้องมั่นใจเสียก่อนว่ารู้จักผู้ฟังดีพอที่จะให้คำาแนะนำาได้อย่างเหมาะสม

  	 การให้กำาลังใจนั้น	บางครั้งไม่จำาเป็นต้องทำาอะไร	ไม่จำาเป็นต้องพูดอะไร	เพียงแค่อยู่เฉยๆ	

	 	 	 เงียบๆ	 มองผู้รับด้วยสายตาที่เป็นมิตร	 จริงใจ	 หรืออาจบอกให้ผู้รับทราบว่าหากมีอะไร 

	 	 	 ให้ช่วยก็ยินดีเสมอ	 ถ้าสามารถทำาได้	 ผู้รับก็สัมผัสพลังใจจากผู้ ให้ ได้	 ส่วนการจะพูด	 

	 	 	 จะแนะนำาอะไรนั้น	ผู้ ให้ก็ต้องรู้จักพื้นฐาน	รู้จักนิสัยของผู้รับด้วย
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	 	 	 -	 ระมัดระวังคำาถามที่ก้าวล่วงสิทธิของผู้อื่น

	 	 	 คนในสังคมควรเลี่ยงการใช้คำาถามที่รุกล้ำาความเป็นส่วนตัว	 หรือเสี่ยงต่อการเกิดความ

รู้สึกเชิงลบต่อผู้ป่วยและครอบครัว	 ไม่ว่าจะรู้จักมาก่อนหรือไม่	 เช่น	 ตัวอย่างในบันทึกเรื่อง	 “รับมือกับ	

...ความหวังดี”	โดย	อภิชญา	วรพันธ์	(หน้า	94)

 

   ในหลายครั้ง	 ก็จะมีผู้ ใหญ่ที่เราไม่รู้จักที่บังเอิญเดินสวนกัน	 หรือบังเอิญรอลิฟท์อยู่

	 	 	 ด้วยกัน	หรือบังเอิญนั่งใกล้กัน	มาถามตรงๆ	กับดิฉัน	ถามต่อหน้าลูกว่า	...ลูกเป็นอะไรคะ	 

	 	 	 ทำาไมหัวโล้น	 ลูกเป็นมะเร็งหรือคะ	 น่าสงสารจังเลย	 เป็นที่ไหน	 เป็นขั้นไหนแล้ว	 หมอ 

	 	 	 บอกว่าจะหายหรือไม่	ฯลฯ

   สารพดัคำาถามเหลา่นีข้องคนที่ ไมรู่จ้กัดฉินั	แคบ่งัเอญิเจอกนั	ทีถ่ามคงเพยีงแคอ่ยาก

	 	 	 รู	้ถามเพื่อใหต้นเองหายสงสยั	แตก่ารถามตอ่หนา้เดก็	ถามโดยไมน่กึวา่	เดก็กม็หีวัใจ		

	 	 	 คำาถามเหล่านี้	 ก็ทำาให้เด็กมีความรู้สึกทุกข์ ได้	 ว่าเขาเป็นอะไรที่ ไม่ดี	 พ่อ	 แม่คนไข้	

	 	 	 หลายๆ	 คนก็ ไม่อยากตอบคำาถามลักษณะนี้	 เหมือนไปตอกย้ำาความทุกข์ที่เป็นอยู่ 

	 	 	 สำาหรับตัวดิฉันนั้นฟังได้	 ตอบคำาถามลักษณะนี้ ได้	 แต่คนถามควรมีมารยาทต่อเด็กด้วย	 

	 	 	 นึกถึงความรู้สึกของเด็กให้มากๆ	 ลองนึกในมุมมองกลับกันว่า	 ถ้าตนเองมีลูกป่วยเช่นนี้	 

	 	 	 หากพบสถานการณ์เช่นนี้จะรู้สึกอย่างไร	

	 	 	 4)	 การเคารพการตัดสินใจของครอบครัวผู้ป่วย	ไม่บังคับให้คิดตามหรือคิดเหมือน

	 	 	 คนรอบข้างผู้ป่วยและญาติ	โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับครอบครัว	และกระบวนการ

รักษาโดยตรง	ควรคำานึงด้วยว่า	สิ่งที่ครอบครัวผู้ป่วยเลือก	เป็นสิทธิโดยชอบธรรมที่พวกเขาจะตัดสินใจ

เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวของตนเอง	เช่น	ตัวอย่างในบันทึกเรื่อง	“รับมือกับ	...ความหวังดี”	โดย	

อภิชญา	วรพันธ์	(หน้า	94)

  	 การที่ใครจะเลือกทำาสิ่งใด	 หรือยอมทำาสิ่งใด	 ก็เพราะผู้นั้นพิจารณาแล้วว่า	 อยากจะทำา	

	 	 	 เลือกที่จะทำา	 หรือสิ่งนั้นเหมาะสมที่จะทำา	 ดิฉันเองก็เช่นกัน	 ที่จะพิจารณาก่อนตัดสินใจ 

	 	 	 เสมอว่า	จะทำาอะไร	หรือจะไม่ทำาอะไร	
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	 4.	 การพูดคุย	ให้คำาปรึกษากับผู้ดูแล

	 	 4.1	 แนวทางการให้คำาปรึกษา

	 	 	 1)	 รับฟัง	เพื่อให้ข้อมูลในการปรึกษา

	 	 	 การรับฟังเป็นกระบวนการระหว่างให้คำาปรึกษาที่มีพลังในการเปิดใจ	แสดงถึงความใส่ใจ	

ยอมรับความคิดความรู้สึก	 และเป็นที่พึ่งให้ผู้รับคำาปรึกษา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ในกรณีที่ญาติผู้ป่วยเพิ่ง

ทราบผลการตรวจพบโรค	 ย่อมมีคำาถามและความรู้สึกในใจมากมายที่ต้องระบายออก	 เช่น	 ในบันทึก 

เรื่อง	“ทำาไม	อะไร	อย่างไร	เมื่อไร”	โดย	เบญจมาส	วงศ์มณีวรรณ	(หน้า	98)	กล่าวถึงเด็กสาววัย	

15	ปี	ที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกรังไข่ระยะลุกลาม	ผลการตรวจพบว่าร้อยละ	90	เป็นมะเร็ง	

พ่อเด็กได้ยินครั้งแรกยังอยู่ในระยะปฏิเสธ	และมีคำาถามมากมายที่ต้องการคำาตอบ	

   “พรุง่นีท้ีห่มอจะผา่ตดัใหล้กู หมอจะผา่ตดัเอาอะไรออกใหบ้า้ง/ หลงัผา่ตดัลกูจะมแีผลใหญ ่

   ไหม/ จะมีแผลเป็นไหม เพราะลูกอยากเป็นดารา มีแผลเป็นลูกจะต้องรับไม่ได้/ ถ้าผล 

   ชิน้เนือ้ผดิปกต ิหมอจะเริม่รกัษาดว้ยเคมบีำาบดัเมื่อไร/ ผลชิน้เนือ้จะออกเมื่อไร/ เคมบีำาบดั 

   จะทำาให้ผมร่วงไหม เพราะลูกคงรับไม่ได้/ เพราะลูกรักสวยรักงาม ลูกคงรับไม่ได้ ถ้าเป็น 

   มะเร็ง/ สาเหตุเกิดจากอะไร/ เพราะลูกยังเด็กมาก เป็นไปได้หรือที่ลูกจะเป็นมะเร็ง”

	 	 	 สิง่ทีพ่ยาบาลทำาในกรณนีีค้อื	ใจเยน็	คอ่ยๆ	รบัฟงัอยา่งตัง้ใจ	ทำาใหท้ราบวา่ญาตกิงัวลเรื่อง

ใดบ้าง	รวมถึงทราบลักษณะภูมิหลังของครอบครัว	นำาไปสู่การให้คำาปรึกษาในลำาดับถัดไป	

  	 2)	 เปิดโอกาสให้ผู้ดูแลทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง 

	 	 	 ยกตัวอย่างจากกรณีภรรยาผู้ป่วยรายหนึ่ง	 ในบันทึกเรื่อง	 “Love/	 Language”	 โดย

ธารินทร์	เพ็ญวรรณ	(หน้า	58)	ต้องการบอกความในใจส่วนลึกกับญาติของสามีชาวต่างประเทศ	

   “งั้นหมอช่วยบอกแทนฉันหน่อยได้มั้ย ? บอกกับพวกเขาว่า ฉันขอโทษ...ขอโทษที่

   ทุกอย่างออกมาเป็นแบบนี้” 

   “ได้ครับ....แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำาคัญมาก เป็นปมในใจของพี่พรและผมว่าทุกๆ 

   คนน่าจะอยากได้ยินจากตัวพี่เอง ถ้าพี่ต้องการ ผมก็จะเป็นล่ามแปลให้ แต่ถ้าพี่อยาก 

   พูดด้วยตัวเองก็ทำาได้เหมือนกัน พี่คิดว่าไงครับ ?”
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	 	 	 แพทย์ชี้ ให้เห็นว่า	เธอควรบอกความในใจที่สำาคัญเช่นนี้ด้วยตัวเอง	แต่ก็ไม่ได้บังคับ	และ

พร้อมช่วยเหลือหากเธอต้องการ	 ทำาให้เธอทบทวนความสำาคัญของการสื่อสารนี้ด้วยตนเอง	 ก่อนที่จะ 

ตัดสินใจได้เองในตอนแรกว่า	“งั้นฉันบอกเองหมอ” 

	 	 4.2	 การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์	และตอบข้อสงสัยต่างๆ

	 	 	 ระหว่างการรักษา	 สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำาหรับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายก็คือ	 การทำาความ

เข้าใจกับญาติผู้ป่วยเรื่องการรักษา	 ให้ข้อแนะนำาต่างๆ	 และข้อมูลที่จำาเป็น	 จากการถอดบทเรียนได้ 

ประเด็นที่เกี่ยวกับแนวทางการพูดคุยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ญาติ	ดังนี้

	 	 	 1)	 การเข้าไปพูดคุยเพื่อทำาความเข้าใจ

	 	 	 หัวใจของคนเป็นพ่ออย่างลุงเลาะ	 จากบันทึกเรื่อง	 “พลังรัก	 พลังใจ”	 โดย	 นิฮูดา	

ชายเกตุ	 (หน้า	 73)	 ยังรับไม่ได้กับการป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวของลูกชาย	 ด้วยสภาพของลูก

ที่นอนบนเตียงที่โรงพยาบาล	 มีสายระโยงระยางไปทั่วกาย	 ทำาให้ความรู้สึกทรมานใจ	 เครียด	 เสียใจ	 

ภาคโทษตนเองว่า	ทำาไมต้องเกิดขึ้นกับลูก	ถาโถมเข้ามาในใจ	

	 	 	 ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	 กับสภาพจิตใจเช่นนี้	 ทำาให้ลุงเลาะไม่กล้าเข้าใกล้หรือสัมผัสลูก

เลย	ตั้งแต่ครั้งยังรู้สึกตัว	หรือแม้ขณะที่ลูกไม่รู้สึกตัวแล้ว	ความรักความห่วงใยได้แต่ส่งผ่านเพียงกระจก

กั้น	ความพยายามห่างเหิน	ยิ่งทำาให้ทั้งสองต้องเหินห่าง	ทั้งที่อยากใกล้ชิดเหลือเกิน	เมื่อเครียดมากเข้า	

ลุงถึงกับโขกหัวตัวเองกับกำาแพง

	 	 	 เป็นหน้าที่ของทีมรักษาที่ต้องเข้าไปพูดคุยทำาความเข้าใจ	 โน้มน้าว	 ปลอบประโลม	 จน 

ลุงทลายกำาแพงในใจ	ตกลงจะไปเข้าไปหาลูกในที่สุด	

   ทางทีมก็ได้พูดคุยกับลุงเลาะ	 วางแผนการเข้าไปเยี่ยมลูกในวาระสุดท้ายของชีวิต	 ลุงเลาะ 

	 	 	 ตกลงไปเยีย่มอยา่งใกลช้ดิและพดูคยุกบัลกู	ตาทัง้สองขา้งมนี้ำาตาคลอเบา้	และพดูกระซบิ	 

	 	 	 เบาๆ	ข้างหูว่า	“พ่อมาแล้วนะ พ่อรักลูกมาก”

	 	 	 2)	 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค	การรักษา	และการดูแลผู้ป่วย

	 	 	 จากบันทึกเรื่อง	 “ทำาไม	 อะไร	 อย่างไร	 เมื่อไร”	 โดย	 เบญจมาส	 วงศ์มณีวรรณ	

(หน้า	 98)	 ได้กล่าวถึงข้อกังวลต่างๆ	 ของพ่อที่พบว่า	 ลูกสาวมีเนื้องอกในรังไข่และผลตรวจเป็นมะเร็ง

ร้อยละ	 90	 ทำาให้ถามคำาถามมากมายอย่างต่อเนื่อง	 พยาบาลจึงให้ข้อมูลและตอบคำาถามเกี่ยวกับตัว 

โรค	รวมทั้งแนวทางการรักษาทีละประเด็นอย่างใจเย็น
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  	 พยาบาลนัง่ฟงัอยา่งตัง้ใจ	คอ่ยๆ	ตอบทลีะคำาถามตามความเปน็จรงิ	ตามทีห่มอสื่อสาร

	 	 	 ไว้อย่างช้าๆ	 และชัดเจน	 พร้อมทั้งประเมินความเข้าใจ	 พร้อมทั้งรับฟังในสิ่งที่พ่อเล่า

	 	 	 ถึงลูก

   ในระยะแรกของการเริ่มเจ็บป่วย	 สิ่งที่ผู้ดูแลต้องการ	 คือ	 ข้อมูลที่ถูกต้อง	 และมี

	 	 	 ข้อสงสัยมากมายที่ต้องการคำาตอบ	 เพื่อวางแผนการดูแลผู้ป่วยได้ถูกต้อง	 บ้างครั้ง

	 	 	 ก็ต้องการคนมานั่งฟังเรื่องที่อัดอั้นอยู่ในใจ	 ต้องการระบายออกมา	 เพราะรู้สึกว่า	 สิ่งที่ 

	 	 	 เกิดขึ้นกับคนที่ตนรัก	เป็นไปได้ยังไง

	 	 	 อีกกรณีคือ	‘คุณคริส’	ชายชาวออสเตรเลียป่วยเป็นมะเร็งและลุกลามไปที่สมอง	สื่อสาร

ได้เพียงกระพริบตากับคนรอบข้าง	โดยมี	‘คุณพร’	ภรรยาชาวไทยคอยดูแลเขาเป็นอย่างดี	นพ.	ธารินทร์	

ผู้เขียนบันทึกเรื่อง	 “Love/	 Language”	 (หน้า	 58)	 เป็นแพทย์เจ้าของไข้	 ได้บอกถึงการรักษา	 และ

การปรับยาตามขั้นตอนต่างๆ	 ให้ญาติชาวต่างประเทศฟังอย่างชัดเจน	 พร้อมกันกับผู้ป่วยที่พยายาม 

ฟังอย่างตั้งใจ	 ญาติผู้ป่วยต่างผ่อนคลายขึ้น	 เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวโรคและแผนการรักษาว่าจะเป็นไป

อย่างไร	เพราะเข้าใจทิศทางการรักษา	ผู้ป่วยเองก็กระพริบตา	1	ครั้ง	เป็นสัญญาณว่าเข้าใจที่หมอพูด		

   “เดี๋ยวผมจะปรับยาแก้ปวดที่ชื่อว่า morphine ให้คุณนะ แล้วจะมาดูอีกทีในวันพรุ่งนี้ 

   ถ้ายังปวดอยู่มาก ก็ขอยาเพิ่มได้นะครับ”

	 	 	 Chris	มองหน้าผมแล้วกะพริบตา	1	ที

   “เขาบอกว่าเข้าใจน่ะหมอ เราตกลงกันว่า ถ้า Chris อยากบอกว่าใช่ ให้กะพริบตา 

   ถ้าไม่ใช่ ก็ไม่ต้องทำาอะไร”	Kate	(ญาติผู้ป่วย)	อธิบายเพิ่ม

   ครอบครัวดูสบายใจขึ้นมาก	 เมื่อผมมาอธิบายถึงขั้นตอนและแผนการรักษาในขั้น	

	 	 	 ต่อๆ	ไป	เนื่องจากก่อนหน้านี้	ไม่มีใครบอกอะไรกับพวกเขาเลย

	 	 	 เช่นเดียวกับการให้คำาปรึกษาผู้ดูแล	 เกี่ยวกับอาการของโรคและแนวทางดูแลผู้ป่วย	 

ในบันทึกเรื่อง	“แลดูผู้ดูแล	 "วิตกกังวล	จนเพี้ยนไป"”	 โดย	รัชวรรณ	พลศักดิ์	 (หน้า	 87)	ซึ่งญาติ

ผู้ป่วยวิตกกังวลมาก	เกี่ยวกับอาการของพ่อที่ไม่ดีขึ้น	
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 	 	 ผู้เขียนจึงชวนมานั่งพูดคุยกัน	เมื่อผู้เขียนเปิดประตูห้อง	ชวนเชิญเขาเข้าไปนั่ง	เขาออก

	 	 	 อาการกลัวๆ	“หรือว่าจะเพี้ยน อย่างที่หลายคนบอกจริงๆ”	ผู้เขียนคิดแบบขำาๆ	จึงชวน

	 	 	 เขาออกไปนั่งคุยกันนอกระเบียง	 ผู้เขียนตัดสินใจบอกเขาไปว่า	 ต้องทำาใจยอมรับ	 พ่อ 

	 	 	 อาจเป็นโรคที่รักษาไม่หาย	 คุณหมอยังวินิจฉัยไม่ได้	 (คุณหมอบอกกับผู้เขียนว่า	 คนไข้

	 	 	 มีก้อนในปอด	กินบริเวณกว้าง)	สิ่งที่เราต้องทำาได้ ในตอนนี้	คือ	ทำาให้พ่อสบายใจที่สุด	

	 	 	 “ต้องทำาอย่างไร”	เขาถาม	

   “อย่าทำาหน้าเศร้า พูดกับพ่อเหมือนคนปกติ อยากทำาอะไรให้พ่อก็ทำา”

   การตอบคำาถามของพยาบาล	 ทำาให้ญาติผู้ป่วยเข้าใจสถานการณ์	 และมีทิศทางในการ

ปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างชัดเจนมากขึ้น	

	 	 	 3)	 การให้คำาแนะนำาในการสื่อสารกับผู้ป่วยที่ ไม่สามารถสื่อสารได้ โดยตรง	

   ช่วงเวลาท้ายของชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปอด	 ในบันทึกเรื่อง	 “บันทึกจากใจ...ของญาติ

ผู้ดูแลผู้ป่วยก่อนสิ้นลม”	 โดย	 กานดาวศรี	 ตุลาธรรมกิจ	 (หน้า	 54)	 คุณกานดาวศรีได้ช่วยให้ญาติ

สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยได้ว่า	ใครบ้างที่อยากเจอเป็นครั้งสุดท้าย	โดยแนะนำาวิธีการบีบมือ	หากต้องการ

พบ	ให้บีบมือ	แต่หากไม่ต้องการพบ	ก็ไม่ต้องบีบมือ	การสื่อสารนี้	ทำาให้ผู้ป่วยได้พบหลายคนที่เขาอยาก

เจออกีครัง้	และทำาใหญ้าตริูค้วามในใจของผูป้ว่ยวา่	คนทีเ่ขาอยากเจอมากกค็อื	ลกูชายบญุธรรม	เนื่องจาก

เขาไม่มีครอบครัว	 ไม่มีภรรยาและลูก	 จะมีก็แต่เด็กชายที่เขาส่งเสียเลี้ยงดูจนเติบใหญ่	 มีการงานมั่นคง	

มือของเขาจึงบีบแน่นเมื่อพูดถึงลูกบุญธรรมคนนี้

 

  	 ฉันให้คำาแนะนำาที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้ทำาในสิ่งที่ค้างคาใจโดยให้ญาติถามผู้ป่วยว่า	 “ต้องการ

   พบใครบา้ง” พอพดูถงึลกูบญุธรรมผูป้ว่ยบบีมอืญาตแินน่	หลงัจากผูป้ว่ยไดพ้บลกูบญุธรรม	

	 	 	 รุ่งเช้าผู้ป่วยก็เสียชีวิตไปอย่างสงบ	

   การแนะนำาวิธีการสื่อสารกับผู้ป่วย	ทำาให้ผู้ดูแลช่วยให้ผู้ป่วยได้ทำาสิ่งที่ค้างคาใจ	นั่นก็คือ	

การได้พบกับคนที่เขารักเป็นครั้งสุดท้าย	
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	 	 	 4)	 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจในการรักษา

   ผูป้ว่ยมะเรง็ปอดระยะสดุทา้ยรายหนึง่	จากบนัทกึเรื่อง	“บนัทกึจากใจ...ของญาตผิูด้แูล

ผู้ป่วยก่อนสิ้นลม”	โดย	กานดาวศรี	ตุลาธรรมกิจ	(หน้า	54)	ซึ่งอาการกำาลังเข้าสู่ระยะท้ายของโรค	

ช่วงเวลานี้เอง	 ที่นำาไปสู่ความทุกข์และสับสนในการตัดสินใจของญาติๆ	 ว่า	 จะถอดท่อช่วยหายใจ	 ซึ่ง 

เป็นเครื่องพยุงชีพให้ผู้ป่วยยังมีชีวิตและหายใจได้	 หรือจะใช้การเจาะคอ	 ซึ่งก็นำามาซึ่งความทรมานกาย

ของผู้ป่วยเช่นกัน	 หลานสาวของผู้ป่วยรายนี้เป็นทุกข์มาก	 เธอไม่รู้ว่าควรจะตัดสินใจเช่นไร	 จากการ

พยากรณ์โรคของแพทย์ผู้รักษา	 ถ้าถอดท่อช่วยหายใจ	 ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง 

ให้หลัง	ครั้นจะเจาะคอก็กลัวน้าชายจะเจ็บทรมาน	นับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสำาหรับญาติอย่างมาก	

   “ดิฉันตกใจมาก เพียง 1 หรือ 6 ชั่วโมงเท่านั้นเองหรือ ดิฉันเครียดและสับสน การถอด

   ท่อช่วยหายใจจากปากก็เท่ากับดิฉันฆ่าน้า ทั้งๆ ที่น้ายังรู้เรื่องทุกอย่าง ถ้าเป็นเช่นนั้น 

   จริงๆ ดิฉันคงจะไม่มีความสุขชั่วชีวิต บาปจะติดตัวดิฉันไปตลอด ดิฉันจึงโทรศัพท์หา 

   คนโน้นคนนี้ตลอดทั้งวัน ญาติบางคนก็บอกว่า ให้หมอถอดออกแล้วเอากลับบ้าน อยู่ 

   ก็ทรมานทั้งคนป่วยและคนเฝ้า บางคนบอกว่า แล้วแต่ดิฉัน วันนั้นฉันร้องไห้ทั้งวันเพราะ 

   สงสารน้า ถ้าเจาะคอ น้าต้องเจ็บต้องทรมานอีก ถ้าถอด น้าจะต้องตายเพราะหายใจเอง 

   ไมไ่ด ้จะตอ้งตายทัง้ๆ ทีน่า้ยงัมสีต ิยงัรูเ้รื่องทกุอยา่ง ยงัยิม้และรบัไหวเ้วลามคีนมาเยีย่ม”

   โชคดีที่เธอยังมีเบอร์ โทรศัพท์ของคุณกานดาวศรี	 พยาบาลผู้เขียนบันทึก	 ที่ได้มอบไว้ ให้	

เผื่อมีเรื่องปรึกษา	ญาติผู้ป่วยได้เล่าอาการของน้าชาย	และความลำาบากในการตัดสินใจครั้งนี้ ให้คุณกาน

ดาวศรฟีงั	เธอจงึไดน้ำาเรื่องนี้ ไปปรกึษาแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญการดแูลผูป้ว่ยแบบประคบัประคอง	และไดข้อ้มลู

ที่ช่วยให้ญาติของผู้ป่วยตัดสินใจทำาในสิ่งที่เหมาะสมกับการพยากรณ์โรค	และบริบทของครอบครัวได้ ใน

ที่สุด	ญาติเริ่มคลายความสับสนและคลายหวาดหวั่นต่อความรู้สึกผิด	ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต	ซึ่งเคย

ส่งผลกระทบต่อจิตใจญาติๆ	 มาตลอดช่วงการตัดสินใจ	 โดยพวกเขาเลือกที่จะถอดเครื่องช่วยหายใจ	 

และไม่เจาะคอ

	 	 4.3	 การสะท้อนมุมมองเชิงบวก	หรือแง่มุมที่ผู้ดูแลอาจไม่ทันได้นึกถึงมาก่อน

	 	 	 1)	 ผู้ดูแลได้ทำาหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว	

   ยกตัวอย่างจากบันทึกเรื่อง	“Love/	Language”	โดย	ธารินทร์	เพ็ญวรรณ	(หน้า	58) 

ซึ่งกล่าวถึง	 ‘คุณพร’	 ภรรยาชาวไทยที่ดูแลสามีต่างชาติซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็ง	 ตลอดเวลาที่ผ่านมา 

เธอรู้สึกผิดและตำาหนิตนเองว่า	พาสามีมาหาหมอช้า	จนเป็นเหตุให้ โรคลุกลาม
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   “หมอ... ฉันมีเรื่องอยากขอร้องหมอหน่อย หมอช่วยเป็นล่ามคุยกับทางนั้น (ญาติสามี)

   ได้มั้ย ? ภาษาอังกฤษฉันไม่ค่อยดี”

   “ได้ครับ พี่พรอยากบอกอะไรกับพวกเค้าเหรอครับ ?” 

 	 	 เธอนิ่งไปพักหนึ่งก่อนที่จะบอกต่อ	“เป็นความผิดของฉันหรือเปล่าหมอ ?” 

    

   

   แพทย์ได้ฟังดังนั้น	ก็เข้าใจได้ถึงความทุกข์จากความรู้สึกผิดที่เธอเก็บมันไว้ ในใจ	จึงแสดง

ความเข้าใจและให้มุมมองอีกแง่ว่า	 สิ่งที่เธอทำานั้นน่าชื่นชมเพียงใด	 ที่ดูแลสามีเป็นอย่างดี	 จนญาติสามี

เอ่ยปากชมกับหมอ	จึงทำาให้เธอสบายใจขึ้นมาบ้าง

   “พี่พรครับ... ผมเข้าใจนะว่า พี่รู้สึกเครียดและรู้สึกผิดกับสามี แต่พี่พรไม่จำาเป็นต้องโทษ 

   ตัวเองนะครับ โรคพวกนี้ บางทีมันไม่ได้ตรวจพบง่ายๆ ในระยะแรกเริ่ม”	 ผมทิ้งช่วง

	 	 	 ไปครู่หนึ่ง	 จึงค่อยบอกต่อ	 “และตอนนี้พี่ก็มาดูแลเขาเป็นอย่างดี ผมเห็นได้ว่า เขา

   รับรู้ ได้และทางพี่น้อง Chris ก็บอกกับผมเองว่า พี่พรดูแลน้องของพวกเขาดีมาก”

   หรือในกรณีการทำาให้ผู้ดูแลเชื่อมั่นว่า	 ตนได้ดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุดก่อนที่จะจากไป	 ใน

บันทึกเรื่อง	“ฉันผิดไหม	ที่ยอม...ยอมให้เขากลับบ้าน”	โดย	วีรมลล์	จันทรดี	(หน้า	68) เมื่อแม่ของ

ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกไม่แน่ใจว่า	การตัดสินใจพาลูกกลับบ้านเมื่อครั้งลูกยังมีชีวิตอยู่	 เป็นสิ่งที่ถูกต้อง	แต่

เธอก็ตระหนักชัด	และเชื่อมั่นได้ ในที่สุดว่า	การได้กลับบ้าน	คือ	ความสุขของลูกชาย

  	 ฉัน	(คุณวีรมลล์):	ฟังเหมือนว่าเป็นช่วงที่คุณทวนมีความสุข เมื่อได้อยู่ที่บ้านนะคะ ซึ่ง

   ถ้าอยู่ที่โรงพยาบาล แม้ว่าเขาอาจจะอยู่กับเรานานขึ้น แต่คงไม่มีความสุขเหมือน 

   อยู่บ้าน คุณแม่ว่าอย่างนั้นไหมคะ

 

	 	 	 มารดา	 (ของผู้ป่วย):	 ขอบคุณนะคะ ฉันเข้าใจแล้ว ความสุขของทวนเขาต่างหาก 

   ทีท่ำาใหพ้วกเราตดัสนิใจยอมใหเ้ขากลบัมาใชช้วีติทีบ่า้น การทีเ่ราฟงัคนอื่นมาก บางครัง้ 

   ก็ทำาให้เราเขวได้ แม้ว่าเราจะเตรียมใจมาดีแล้วก็ตาม ขอบคุณอีกครั้งนะคะ แล้วฉันจะ 

   บอกลูกสะใภ้ตามนี้ค่ะ
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	 	 	 2)	 การใช้ โอกาสที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุด

   ที่ผ่านมา	ลูกๆ	ของลุงคำาดี	จากบันทึกเรื่อง	“แลดูผู้ดูแล	"สิ่งที่ผ่านมา	ล้วนเป็นสิ่งดี"”	

โดย	รัชวรรณ	พลศักดิ์	(หน้า	70)	ไม่มีเวลาดูแลพ่อที่นอนติดเตียงเท่าใดนัก	โอกาสในการดูแลใกล้ชิด

หมดไปกับภาระในชีวิตของแต่ละคน	 ซึ่งสำาหรับพวกเขาแล้ว	 ไม่สามารถปฏิเสธได้	 ทำาให้รู้สึกผิด	 เมื่อ 

เหลือเวลาเพียงไม่นาน	ก่อนที่พ่อต้องจากไปจริงๆ	หากแต่พยาบาลได้ชี้ ให้เห็นว่า	เวลาแม้เพียงน้อยนั้นก็

คือ	‘โอกาส’	ครั้งสุดท้าย	ที่พวกเขายังสามารถดูแลพ่อให้ดีที่สุดได้	

   “ใช่ว่า เราไม่รักพ่อแม่ แต่เราต่างมีภาระที่ต้องทำา”	เป็นคำากล่าวของลูกที่รู้สึกผิดกับการ

	 	 	 ไม่ได้ดูแลพ่อแม่

   “เรายงัพอมเีวลาทีจ่ะดแูลพอ่อกี ในวาระสดุทา้ยของทา่นคะ่” พยาบาลเดนิตามไปสง่

	 	 	 ลุงคำาดีและลูกๆ	ที่รถ

	 	 	 3)	 การคำานึงถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย

   “กลัวจัง เป็นห่วงว่า คืนนี้เค้าจะเป็นไง...” 

   “ถ้าวันนี้ พี่ไปเฝ้าเองและเห็นว่าน้องผิดปกติไป ...คงจะขออยู่เฝ้า” 

   “แต่รู้มาว่าเค้าเองก็เป็นห่วงพี่ ไม่รู้ว่าห่วงเรื่องอะไร พอจะบอกได้ไหมคะว่าเรื่องอะไร” 

	 	 	 ฯลฯ

   ขอ้ความจาก	‘คณุพมิ’	ญาตผิูป้ว่ยมะเรง็รงัไขร่ะยะทา้ยสง่มาหา	คณุวรีมลล	์(ผูเ้ขยีนบนัทกึ)	

ผ่านหน้าจอโทรศัพท์อย่างต่อเนื่อง	 เธอเป็นห่วงพี่น้องแฝดอีกคนของเธอมาก	 รู้สึกสงสารที่ต้องมาป่วย

ทรมาน	วิตกว่า	จะจากไปตอนที่ไม่มีใครอยู่ข้างๆ	และมีความหวังอยู่ลึกๆ	ว่า	 ‘คุณพลอย’	แฝดของเธอ	

จะหายจากโรคที่เป็น	เธอจึงอธิษฐานทุกวันให้มีปาฎิหารย์เกิดขึ้น	

   “...พี่อธิษฐานทุกวันเลย ขอให้พระคุ้มครอง ขอใหัมีปาฏิหารย์ ให้เค้าหาย แต่ทำาไมมัน

   ไม่เป็นจริง ก็ไม่รู้... พี่รู้ว่าวันนั้นจะมาถึง แต่ก็อยากให้มันเนิ่นนานออกไป” 

   ได้กล่าวถึงความจริงบางอย่างที่อาจถูกลืมไปเพราะความกลัว	 ให้กระจ่างขึ้นอีกครั้ง

จนทำาให้เธอเปลี่ยนคำาอธิษฐานของตัวเอง	
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   “พี่ทราบและเห็นแล้วใช่ไหมคะว่า พี่พลอยเตรียมใจพร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ทั้งเรื่อง

   ทรัพย์สิน เรื่องงาน และที่สำาคัญ พี่พลอยได้มีโอกาสขออโหสิกรรมกับคุณพ่อ คุณแม่ 

   พี่ๆ ทุกคน รวมทั้งหลานด้วย”  

   คณุวรีมลลส์ะทอ้นมมุมองใหค้ณุพมิระลกึไดว้า่	จรงิๆ	แลว้	ฝาแฝดของเธอเตรยีมใจพรอ้ม

รบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ไดแ้ลว้	อกีทัง้ไดส้ะสางภาระทีค่ัง่คา้งไวท้ัง้หมด	จะเปน็หว่งกแ็ตท่า่ททีีเ่ครยีดและวติกกงัวล

ของคณุพมิ	ซึง่แนน่อนวา่	ผูป้ว่ยยอ่มสงัเกตเหน็	สิง่นีท้ำาใหผู้ด้แูลอยา่งคณุพมิตอ้งกลบัมาทบทวนเหตกุารณ	์

และสภาพจิตใจของตนเองอีกครั้ง

   หลงัจากชี้ ใหเ้หน็การเตรยีมพรอ้มรบัมอืของผูป้ว่ย	อกีทัง้แนะนำาใหซ้กัซอ้มสติ	เปน็เครื่อง

มอืทีช่ว่ยใหผ้า่นพน้เหตกุารณ์ไปได	้ในขณะนัน้เอง	คณุพมิ	พลนันกึขึน้ไดถ้งึความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของคณุ

พลอย	แฝดของเธอ	

   “ใช่ !! พลอยเค้าเคยบอกพี่ว่า เค้าอยากมีสติจนวาระสุดท้าย ถ้าอย่างนั้น ตั้งแต่คืนนี้ 

   พี่จะเปลี่ยนคำาอธิษฐานเป็น ขอให้เราทั้งคู่มีสติตราบจนวาระสุดท้าย”

   คำาอธิษฐานที่เปลี่ยนไป	 เนื่องจากใจที่เปลี่ยนแปลง	 และกระจ่างด้วยสิ่งสุดท้ายที่ผู้ป่วย

ปรารถนา	จากบันทึกเรื่อง	“คำาอธิษฐานที่เปลี่ยนไป”	โดย	คุณวีรมลล์	จันทรดี	(หน้า	62)

	 	 4.4	 การทำาให้ผู้ดูแลรู้สึกอุ่นใจว่ามีที่พึ่ง	และมีทางออกเวลาเกิดปัญหา

	 	 	 1)	 การให้ช่องทางติดต่ออย่างสะดวก

   หลายกรณีที่ผู้ดูแลได้รับคำาปรึกษาจากการมีช่องทางติดต่อกับทีมสุขภาพ	 เช่น	 เบอร์

โทรศัพท์ โดยตรง	 ซึ่งทำาให้ครอบครัวผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง	 ผู้ดูแลมีที่ปรึกษาปัญหา	 และได้ 

รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที	

   ดังเช่นกรณีที่ญาติผู้ป่วยโทรศัพท์มาขอคำาปรึกษากับพยาบาล	ด้วยสภาวะที่กำาลังทุกข์ใจ	

และสบัสนกบัการตดัสนิใจเลอืกถอดเครื่องชว่ยหายใจหรอืการเจาะคอผูป้ว่ย	ดว้ยหวงัวา่จะเปน็ขอ้มลูชว่ย

ตัดสินใจในครั้งนี้	จากบันทึกเรื่อง	“บันทึกจากใจ...ของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยก่อนสิ้นลม”	โดย	กานดาวศรี	

ตุลาธรรมกิจ	(หน้า	54)



โครงการจัดการความรู้ สุขภาวะระยะท้าย เล่ม 3
30

	 	 	 ดฉินัได้ โทรปรกึษาคณุกานดาวศรี	คณุพยาบาลโรงพยาบาล	มอ.	พยาบาลแผนกรงัสรีกัษา	 

	 	 	 ทีก่รณุาใหเ้บอรต์ดิตอ่ไวส้ำาหรบัปรกึษาเวลาฉกุเฉนิ	ดฉินัไดเ้ลา่อาการของนา้	คณุพยาบาล 

	 	 	 ได้ช่วยปรึกษาอาจารย์หมอที่เชี่ยวชาญโรคมะเร็งและให้คำาแนะนำาที่มีประโยชน์กับดิฉัน

   เช่นเดียวกับกรณีแม่ของเด็กวัย	5	ขวบ	ที่ป่วยเป็นไข้สมองอักเสบ	ต้องเผชิญกับปัญหา

รอบด้าน	 ทั้งรายได้ไม่พอรายจ่าย	 ปัญหาอาชีพ	 และปัญหาครอบครัว	 คุณทัศนี	 พยาบาลวิชาชีพที่ให้ 

การดูแลอย่างใกล้ชิด	 และให้เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อไว้ โดยตรง	 ทำาให้ญาติผู้ป่วยมีที่ปรึกษายามฉุกเฉิน	 

จากบันทึกเรื่อง	“คืนความสุขให้คนในครอบครัว”	โดย	ทัศนี	พงศ์เลิศฤทธิ์	(หน้า	77)

	 	 	 2)	 การติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง

   “งานฉันไม่ได้เสร็จหลังจากผู้ป่วยเสียชีวิต ฉันยังต้องติดตามครอบครัวว่า เขาสามารถ

   ปรับตัวได้หรือไม่ เมื่อหัวหน้าครอบครัวจากไป” 

   นี่คือข้อความในบันทึกเรื่อง	 “ฉันผิดไหมที่ยอม...ยอมให้เขากลับบ้าน”	 โดย	 วีรมลล์	

จันทรดี	(หน้า	68)	สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการเยียวยาอย่างต่อเนื่อง	ที่ครอบคลุมไปถึงช่วงหลัง

การเสียชีวิตของผู้ป่วย	 ในบันทึกได้กล่าวถึงบทสนทนาระหว่างคุณวีรมลล์	 (นักสังคมสงเคราะห์)	 กับแม่

ของผูป้ว่ยทีจ่ากไปแลว้	สอบถามถงึความเปน็ไปของครอบครวั	ดว้ยความหว่งใยทีม่ีให	้ตัง้แตต่อนทีผู่ป้ว่ย

ยังมีชีวิตอยู่	และหลังเสียชีวิต	

 

   ฉัน	(คุณวีรมลล์):	ขอโทษด้วยนะคะที่ไม่สามารถไปร่วมงานได้ งานเรียบร้อยดีใช่ไหมคะ

	 	 	 มารดา:	เรียบร้อยดีจ้ะ ญาติและเพื่อนๆ ที่ทำางานเค้า แม้แต่เพื่อนบ้านก็มางานกันเยอะ 

   คนเป็นแม่ก็ปลื้มนะ

	 	 	 ฉัน:	แสดงว่าคุณทวนเป็นคนดี เป็นที่รักของทุกคน ทุกคนจึงอยากมาร่วมงาน... หลังจาก

   งานเสร็จแล้ว ทุกคนในบ้านเป็นอย่างไรบ้างคะ

	 	 	 มารดา:	 มันก็เศร้านะ ใจหายเหมือนกัน เวลาคิดถึงเขาก็มีน้ำาตาไหล แต่ไม่มากเหมือน

   เมื่อก่อนแล้ว เพราะฉันต้องเข้มแข็งเร็วๆ ต้องเป็นหลักให้สะใภ้ด้วย นั่นเค้าต้องรับภาระ 

   หนักเพราะต้องทำางานด้วย ดูแลลูกด้วย ฉันก็ช่วยดูเด็กๆ เท่าที่ช่วยได้
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 	 	 ฉัน:	เด็กๆ มีบ่นถึงพ่อไหมคะ

	 	 	 มารดา:	 มีบ้างนะ แต่ก็บอกตามที่คุณนักสังคมฯเคยบอกให้เตรียมนั่นแหละ ว่าพ่อขึ้นไป 

   อยู่บนฟ้า คอยดูแลเขาอยู่... รู้สึกว่าเขาฟังและยอมรับกับความคิดนี้นะ ดูเขาไม่ทุกข์  

   ไม่ร้องไห้เท่าตอนแรก

   การพูดคุยในครั้งนี้	 นอกจากจะได้ทราบข้อมูลการรับมือกับความสูญเสียของครอบครัว

แล้ว	 ในขณะเดียวกัน	 ก็เป็นการสะท้อนความรู้สึกความห่วงใยและใส่ใจต่อญาติผู้ป่วยไปพร้อมๆ	 กัน	 

เรียกได้ว่าเยียวยาต่อเนื่องทั้งระหว่างการรักษาและหลังการรักษายุติลง	ดังที่เธอกล่าวว่า	

   “การดูแลไม่สุดสิ้น แม้ชีวิตจะสิ้นสุด”

   เช่นเดียวกับ	 ตลอดช่วงการรักษามะเร็งปอดระยะท้ายของผู้ป่วยรายหนึ่งในบันทึกเรื่อง	

“บันทึกจากใจ...ของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยก่อนสิ้นลม”	โดย	กานดาวศรี	ตุลาธรรมกิจ	(หน้า	54)	เธอได้

โทรศพัทต์ดิตอ่ผูด้แูลเพื่อสอบถามอาการของผูป้ว่ยอยา่งตอ่เนื่องดว้ยความหว่งใย	สิง่นีเ้อง	ทีท่ำาใหผู้ด้แูล

ซาบซึ้ง	 และมีกำาลังใจผ่านพ้นสถานการณ์เบื้องหน้า	 พอหลังผู้ป่วยเสียชีวิต	 ญาติคนหนึ่งของผู้ป่วยที่ได้

ติดต่อกับคุณกานดาวศรีมาตลอด	 ได้เขียนจดหมายบอกเล่าความในใจทั้งหมด	 เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่าน

มาในการรักษา	พร้อมขอบคุณในน้ำาใจที่คุณกานดาวศรี	มอบให้เธอและครอบครัว	

   “ดิฉันขอกราบขอบพระคุณคุณกานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ ที่เป็นกำาลังใจคอยโทรสอบถาม

   อาการของน้าตลอดระยะ และขอบคุณที่แนะนำาสิ่งที่ดีที่สุดแก่ดิฉัน” 

	 	 	 ผู้ดูแลได้เขียนไว้ ในจดหมาย

	 5.	 การเยียวยาด้านจิตใจ	

	 	 การดูแลด้านจิตใจเป็นสิ่งสำาคัญในการเยียวยาผู้ดูแลให้มีกำาลังใจ	 คลายความทุกข์	 พร้อมที่ 

จะใช้ชีวิตก้าวต่อไป	 ซึ่งจากการถอดบทเรียนในครั้งนี้พบว่า	 แนวทางการเยียวยาจิตใจผู้ดูแล	 จาก

ประสบการณ์หน้างานของบุคลากรสุขภาพ	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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	 	 5.1	 การกล่าวชื่นชมในการทำาหน้าที่ของผู้ดูแล

	 	 	 ตวัอยา่งจากความขดัแยง้ของพีน่อ้งเรื่องการรกัษาแมท่ีป่ว่ยระยะทา้ย	ในบนัทกึเรื่อง	“เมื่อ

ฉันเป็นนักจิต	(ตอนที่	2)	โกรธเพราะรัก”	โดย	รัชนี	ไตรยะวงศ์	(หน้า	53)	กล่าวถึงพี่สาวเป็นผู้ดูแล

หลักและรับภาระคนเดียว	เกิดความเครียด	กดดัน	จนไม่เข้าใจกันกับน้องสาวที่บอกให้พี่ทำาอะไร	อย่างไร

บ้าง	จึงทะเลาะกันใหญ่โต	คุณรัชนีได้ โทรติดต่อโดยตรงกับผู้ดูแล	

   “หลังจากที่ โทรไปแนะนำาตัวว่าเราเป็นใคร ยังไง แล้วก็ฟังและกล่าวชื่นชมเค้าเป็น

   ระยะ ๆ เค้ากลับไปขอใบส่งตัวจริงๆ และสามารถใช้สิทธิค่ารักษาได้...”  

	 	 	 คุณรัชนีได้รับฟัง	ให้กำาลังใจ	และกล่าวชื่นชมเธอที่ได้ดูแลแม่เป็นอย่างดี	เป็นส่วนหนึ่งที่

ทำาให้ผู้ดูแลรู้สึกดีขึ้น

	 	 5.2	 การให้กำาลังใจผู้ดูแล

	 	 	 การที่ต้องสูญเสียสามีที่จากไปด้วยโรคมะเร็ง	 ทำาให้คุณสุปราณี	 คุณกิตติ	 ผู้เขียนบันทึก

เรื่อง “ความสว่าง	ข้างเทียนดับ”	(หน้า	64) สภาพจิตใจบอบช้ำาจนกลายเป็นโรคซึมเศร้า	แต่สิ่งหนึ่งที่

ทำาให้เธอยืนหยัดได้	จนเวลาผ่านไปกว่า	12	ปี	ก็คือ	กำาลังใจที่คนรอบข้างมอบให้เสมอมา

    “โชคดีที่คนในครอบครัวก็ใส่ใจดูแล คนรอบข้างในสถานที่ทำางานให้กำาลังใจและใส่ใจ” 

	 	 	 ด้วยเหตุนี้	 จึงทำาให้เธอจิตใจดีขึ้น	 จากการประดับประคองด้วยความปรารถนาดีของคน

รอบข้าง

	 	 5.3	 การดูแลเอาใจใส่	แสดงความห่วงใย

	 	 	 ประสบการณก์ารดแูลผูป้ว่ยมะเรง็กวา่	30	ป	ีทำาใหค้ณุอบุล	จว๋งพานชิไดถ้า่ยทอดแนวทาง

การเยียวยาญาติผู้ป่วยจากประสบการณ์จริงไว้หลายประเด็น	ในบันทึกเรื่อง	“แลดู...	ผู้ดูแลญาติผู้ป่วย

มะเร็ง”	(หน้า	79)	การเอาใส่ใจ	แสดงความห่วงใย	คือ	แนวทางการเยียวยาที่สำาคัญประการหนึ่ง	เพราะ

ในการทำางานของทีมสุขภาพ	หาใช่การดูแลเพียงผู้ป่วย	แต่รวมไปถึงญาติๆ	ที่มาดูแล	ซึ่งเป็นอีกบุคคลที่

สำาคัญระหว่างกระบวนการรักษาในทุกขั้นตอน
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	 	 	 การแสดงความใส่ใจ	 ห่วงใยต่อผู้ดูแล	 สามารถแสดงออกได้หลายอย่าง	 ทั้งการสนใจ 

ไต่ถาม	ให้ข้อมูล	ตอบคำาถาม	แนะนำาสิ่งที่เป็นประโยชน์	รวมไปถึงการสัมผัส	มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเขา	

ประหนึ่งเป็นผู้ที่สมควรได้รับการดูแล	นอกเหนือไปจากการดูแลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโดยตรง

 	 	 เมื่อผูด้แูลอยูด่ว้ย	ในฐานะพยาบาล	เราตอ้งมกีารดแูลผูด้แูลดว้ย	เชน่	มกีารใหข้อ้มลู

	 	 	 พร้อมกับผู้ป่วยด้วยเสมอ	 คอยดูแลเอาใจใส่	 แนะนำาให้ไปพักผ่อนบ้างในเวลากลางวัน	 

	 	 	 เพื่อให้ญาติได้นอนหลับพักผ่อนได้เต็มที่	 การจัดหาหาสถานที่ให้ญาติได้พัก	 การดูแล 

	 	 	 ทั้งด้านร่างกาย	จิตใจและจิตวิญญาณ	...ผู้ดูแล	จะร่วมดูแลกับเราเสมอ

   อย่าลืมพูด	อย่าลืมคุย	อย่าลืมตอบคำาถาม	อย่าลืมสัมผัสผู้ดูแลบ้าง

	 	 	 อย่าลืมมองแววตา..ของผู้ดูแล	เราจะเห็นสิ่งที่ควรจะต้องทำาเสมอ

	 	 	 ที่สำาคัญเมื่อผู้ดูแลบอกว่า...	ผู้ป่วยต้องการอะไร

	 	 	 เราต้องตอบสนองอย่างทันท่วงที	ถือเป็นศิลปะในการดูแลได้อย่างดีค่ะ

 

	 	 5.4	 การเปิดโอกาสให้ระบายอารมณ์

	 	 	 จากบันทึกเรื่อง	 “ความสว่าง	ข้างเทียนดับ”	 โดย	สุปราณี	 คุณกิตติ	 (หน้า	 64)	ซึ่ง

เป็นภรรยาที่สามีเสียชีวิตจากไป	 ใครจะรู้ว่าความทุกข์ที่ใหญ่หลวงขนาดนี้สำาหรับเธอ	 กลับไม่เคยได้เปิด

โอกาสใหต้วัเองรอ้งไหอ้อกมาเลยในชว่งเวลาเปน็ปทีีด่แูลสามี	จนแพทยบ์อกใหเ้ธอระบายความทกุขด์ว้ย

การรอ้งไหอ้อกมาบา้ง	หลงัจากนัน้	น้ำาตาทีถ่กูปดิกัน้ไว้มากมาย	จงึไดร้ะบายหลัง่รนิ	ใหก้บัความเสียใจตอ่

การจากไปของคู่ชีวิต	 แม้อาจตอกย้ำาความเจ็บปวด	 แต่นี่คือวิถีของการแสดงความอาลัย	 และเยียวยา

จิตใจไปพร้อมๆ	กัน		

  	 ภาพของอาการก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเป็นภาพที่ลืมเลือนยากนัก	 เมื่อก่อนจะเจ็บทุกครั้ง

	 	 	 ที่คิดถึง	 ขณะที่ดูแลเขาไม่มีโอกาสได้ร้องไห้เลย	 เพราะมีอะไรต้องทำามากมาย	 แต่

	 	 	 เมื่อเขาจากไป	 หมอบอกว่า	 ร้องไห้ซะบ้างก็ ได้นะ	 จึงร้องไห้แทบทุกครั้งที่ระลึกถึง	

	 	 	 เหตุการณ์ในช่วงนั้น
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	 	 5.5	 การปลดเปลื้องสิ่งติดค้างในใจผู้ดูแล

	 	 	 การจากไปของใครสักคนในครอบครัว	 อาจมีเรื่องราวบางอย่างในระหว่างทางของชีวิต 

ที่ผ่านมา	ยังค้างคาใจสมาชิกในครอบครัว	อาจเป็นความรู้สึกผิด	ความรู้สึกเสียดาย	หรือเสียใจที่เคยทำา	

หรือไม่เคยทำาอะไรต่อผู้ป่วย

	 	 	 ในบันทึกเรื่อง	 “แลดูผู้ดูแล	 "สิ่งที่ผ่านมา	 ล้วนเป็นสิ่งดี"”	 โดย	 รัชวรรณ	 พลศักดิ์	

(หน้า	70)	เป็นเรื่องราวของลูกๆ	ที่ยังมีความรู้สึกผิดติดค้างต่อพ่อ	ซึ่งกำาลังจะจากไปด้วยอาการติดเชื้อ

ในกระแสเลือด	 เพราะคิดว่าที่ผ่านมา	 ไม่ได้ดูแลพ่ออย่างดีพอ	 ต่างคนต่างมีภาระของตนเอง	 จนต้อง 

จ้างคนอื่นมาดูแลแทน	 เมื่อใกล้ช่วงสุดท้ายของชีวิตของบิดา	 ความรู้สึกผิดนี้ยิ่งชัดเจน	 โดยเฉพาะการ

เลือกที่จะไม่รักษาต่อ	 พยาบาลจึงแนะนำาให้ครอบครัวนี้ทำาพิธีขอขมา	 พร้อมทั้งกล่าวย้ำาถึงคำาพูดของ 

ผู้ป่วยที่ดูจะเข้าใจดีว่า	ลูกๆ	ต่างมีภาระ	เพื่อคลายปมในใจของผู้ดูแล	

	 	 	 เมื่อพยาบาลเห็นว่า	ลูกๆ	วิตกกังวล	จึงแนะนำาให้ทำาพิธีขอขมาพ่อ	ขอให้พ่ออโหสิกรรม 

	 	 	 ให้	 เพื่อให้พ่อจากไปอย่างสงบ	 และไม่ติดค้างอะไรต่อกัน	 ลุงคำาดีสีหน้าอิ่มเอิบพร้อมๆ	 

	 	 	 กับน้ำาตาเอ่อเต็มเบ้า	ทั้งๆ	ที่หมอบอกว่า	“คนไข้ไม่รู้สึกตัว”

   “ลุงไม่ติดค้างอะไรหรอกค่ะ เพราะลุงบ่นบ่อยๆ ว่าสงสารลูก ใช่มั้ยคะคุณลุง”	พยาบาล

	 	 	 กำามือลุงคำาดี	ก่อนที่ลูกๆ	จะพาลุงกลับบ้าน

	 	 5.6	 การใหค้วามมัน่ใจวา่แพทย	์พยาบาล	นกัวชิาชพีจะดแูลและไมท่อดทิง้ผูป้ว่ยและญาติ

	 	 	 การใหค้วามมัน่ใจกบัญาตผิูป้ว่ยวา่จะดแูลผูป้ว่ยอยา่งดี	และไมท่อดทิง้ครอบครวัผูป้ว่ยให้

เผชญิปญัหาเพยีงลำาพงั	คอือกีหนึง่แนวทางดแูล	ทีค่ณุอบุล	จว๋งพานชิ	พยาบาลวชิาชพี	ได้ ใหค้วามสำาคญั	

จากบันทึกเรื่อง	“แลดู...	ผู้ดูแลญาติผู้ป่วยมะเร็ง”	(หน้า	79)

 	 	 การเตรยีมผูป้ว่ยและญาตเิปน็สิง่สำาคญั...	ใหญ้าตมิัน่ใจวา่เราจะดแูลผูป้ว่ยเปน็อยา่ง

	 	 	 ดี	 ให้ข้อมูลญาติว่า	 การรักษาด้วยยาเคมีบำาบัด	 ต้องมารักษาทุกเดือนๆ	 ละ	 1-2	 ครั้ง	

	 	 	 แล้วแต่สูตรยา

	 	 	 การมาสง่แลว้มารบัก็ได	้ให้ โทรศพัทส์อบถามอาการไดต้ลอดเวลา	ญาตจิะไดก้ลบัไปทำางาน	 

	 	 	 ได้อย่างสบายใจ	ถึงแม้จะเบิกได้หรือบัตรทอง...ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	และกิน 

	 	 	 อยู่ประจำาวัน	ถ้าคนไข้ดูแลตัวเองได้	ญาติไม่ต้องห่วง	เราจะดูแลผู้ป่วยเอง 
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   จดัใหพ้ยาบาลและผูช้ว่ยพยาบาลดแูลประจำาลอ๊คผูป้ว่ย	แนะนำาการใชอ้อดเรยีกเจา้หนา้ที	่

	 	 	 เน้นย้ำาผู้ป่วยกดออดเรียกเจ้าหน้าที่ได้เสมอ

	 	 	 เช่นเดียวกับบันทึกเรื่อง	“อย่าลืมผม”	 โดย	สุภิรัชต์	 นิธิวิสุทธิ์	 (หน้า	 85)	ที่กล่าวถึง

ความสำาคัญของการให้ความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยและญาติ

   การเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัวเมื่อวาระสุดท้ายของผู้ป่วยมาถึง	 โดย

	 	 	 พูดคุยกับพ่อ	 แม่	 ยาย	 ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำาคัญกับผู้ป่วยที่สุด	 มันเป็นการยากเกิน 

	 	 	 ทำาใจ	แต่ต้องให้เวลาแก่ครอบครัว	สร้างความมั่นใจในการดูแลแก่ครอบครัว	ว่ายังมี

	 	 	 ทีมปฐมภูมิ	นักสังคมสงเคราะห์	ทีมประคับประคอง	และชุมชนคอยช่วยเหลือ	อีกทั้ง	

	 	 	 สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาเมื่อมีปัญหา

	 	 	 ส่วนในบันทึกเรื่อง	“คำาพิพากษา”	โดย	ธารินทร์	เพ็ญวรรณ	(หน้า	89)	ก็เช่นกัน	กรณี

นี้ลูกสาวผู้ป่วยไม่อยากพาพ่อกลับบ้าน	เนื่องจากกลัวสังคมตัดสินพวกเขาว่า	ดูแลพ่อได้ไม่ดี	กลัวถูกมอง

จากสายตาของคนนอกว่า	 เอากลับบ้านทั้งๆ	 ที่ยังรักษาได้	 แต่แพทย์ก็ไม่ได้บังคับให้พวกเขาเลือกว่า	 

ควรตัดสินใจอย่างไร	 แต่ให้ข้อมูลเพื่อลดความไม่สบายใจว่า	 หากเลือกที่จะพากลับบ้าน	 หมอจะติดตาม

ดูแล	ไม่ทอดทิ้ง	และให้การรักษาด้วยยาที่ไม่ต่างจากที่โรงพยาบาล

  	 การให้ความมั่นใจแก่ผู้ป่วยและญาติก็เป็นสิ่งที่สำาคัญเช่นกัน	เนื่องจากมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งมี

	 	 	 ความกลัวว่าการที่หมอให้กลับบ้านนั่น	คือ	หมอทอดทิ้งเขา	 ไม่ดูแลเขาแล้ว	การที่มีทีม

	 	 	 เยี่ยมบ้านและยาที่สามารถบรรเทาอาการผู้ป่วยได้ ไม่แตกต่างจากตอนที่อยู่	รพ.	ดู	

	 	 	 จะเป็นสิ่งที่จะทำาให้คลายความกังวลในจุดนี้ลงมาก

	 6.	 การเป็นตัวกลางเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างผู้ดูแล	

	 	 แม้ผู้ดูแลจะเป็นสมาชิกภายในครอบครัวที่รู้จักคุ้ยเคยกัน	 ตัดสินใจร่วมกัน	 ก็ไม่ได้หมายความ

ว่า	 การสื่อสารจะราบรื่นและคล่องตัวได้ โดยตลอด	บางครั้งระหว่างผู้ดูแลด้วยกัน	 ก็ยังมีความรู้สึกบาง

อย่างที่ปิดบังซ่อนเร้น	มีภาวะเครียดและกดดัน	หรือทัศนะที่แตกต่าง	ซึ่งอาจก่อความขัดแย้งขึ้นได้	

	 	 เหมือนตัวอย่างของพี่น้องคู่หนึ่ง	 พี่สาวอยู่ดูแลแม่ที่ป่วยระยะท้ายที่ประเทศไทย	 ในขณะที่ 

น้องสาวอยู่ที่ต่างประเทศ	 ตกลงร่วมกันที่จะทำาเรื่องส่งตัวแม่จากต่างจังหวัดมารักษาที่กรุงเทพฯ	 หาก 
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แต่การทำาเรื่องส่งตัวนั้น	ขาดการดำาเนินการที่ถูกต้อง	จึงเกิดปัญหายุ่งยากตามมา	ทั้งคู่ทะเลาะกันรุนแรง

มาก	จนถึงขั้นจะตัดความเป็นพี่น้อง	ทั้งที่ต่างก็เป็นผู้ดูแลที่รักและหวังดีกับแม่ทั้งคู่

	 	 เหตุการณ์นี้	คุณรัชนี	ไตรยะวงศ์	จากบันทึกเรื่อง	“เมื่อฉันเป็นนักจิต	(ตอนที่	2)	โกรธเพราะ

รัก”	 (หน้า	 53)	 ได้ทราบปัญหา	 จึงเป็นคนกลางติดต่อผู้ดูแล	 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งตัว	 สิทธิการ

รักษา	และแนะนำาให้ ใช้สติในการพูดคุยกัน	ทำาให้ปัญหาคลายลงไปได้มาก	

	 	 เราก็เป็นคนรับฟังที่ดีและสนับสนุน	 ให้กำาลังใจเค้าที่ ได้ดูแลแม่ที่ ไม่สบายเป็นอย่างดี	 ฟัง 

	 	 น้ำาเสียงเค้าผ่อนคลายสบาย	ใจ	และน่าจะหายโกรธน้องสาวแล้ว	

  ความสัมพันธ์ของพี่น้องคู่นี้กลับคืนมา	ส่วนหนึ่งมาจากความพยายามเป็นสื่อกลาง	ให้ข้อมูลที่

จำาเป็นต่อการรักษา	และผ่อนคลายสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้น	

 

  เช่นเดียวกับกรณีที่แพทย์พยายามเป็นตัวกลางเชื่อมโยงการสื่อสาร	 และเปิดโอกาสให้ภรรยา

ชาวไทย	 ที่ติดอุปสรรคเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษกับญาติของสามีชาวออสเตรเลีย	 ได้เปิดเผยถึง 

ประเด็นละเอียดอ่อนในใจได้ ในที่สุด	จากบันทึกเรื่อง	“Love/	Language”	โดย	ธารินทร์	เพ็ญวรรณ	

(หน้า	58)	

  สิง่ทีแ่พทยท์ำาคอื	บอกขอ้มลูตา่งๆ	กบัเธออยา่งใส่ใจ	เสมอภาคเทา่เทยีมกบัญาตใิกลช้ดิคนอื่นๆ	

ของผู้ป่วยในเรื่องการรักษา	และเปิดพื้นที่ให้ญาติทั้งสองชาติได้คุยกันในการประชุมครอบครัว

 	 เมื่อผมออกจากห้อง	 Kate	 (ญาติของสามี)	 ก็เดินตามผมออกมา	 เธอบอกถึงความกังวลของ

	 	 เธอให้ผมฟัง	

  “หมอ...พรเค้าจะไหวรึเปล่านะ พวกฉันมาช่วงกลางวันแล้วกลับไปที่พักช่วงเย็น แต่พรกลับ

  อยู่เฝ้า Chris ตลอด 24 ชม. เลย ไม่รู้ได้นอนบ้างหรือเปล่า พวกฉันกังวลมาก อยากให้เขาพัก 

  และคิดถึงสุขภาพของตัวเองบ้าง แค่นี้พวกเราก็ซาบซึ้งกับเธอมากแล้ว”

  “เขารู้สึกผิดหลายๆ อย่างนะ แล้วเมื่อวานพรคุยกับพวกคุณรึยังนะ ?”

  “รู้สึกผิด ? เรื่องอะไรล่ะ ??? แล้วเมื่อวานก็ไม่เห็นเขาพูดถึงอะไรนี่ ?”

  ดูเหมือนว่า	 พี่พรจะยังไม่ได้บอกความกังวลของตัวเองให้คนอื่นฟัง	 ขืนปล่อยไว้แบบนี้

	 	 ไม่ดีแน่	 ผมจึงคิดว่าคงต้องจัดประชุมในครอบครัวสักที	 ผมเข้าไปในห้องอีกครั้ง	 แล้ว		

	 	 อธิบายเป็นภาษาอังกฤษว่าอยากนัดคุยกับครอบครัวทั้งหมด
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	 7.	 การช่วยเหลือผู้ดูแลและครอบครัวในด้านคุณภาพชีวิต

  ไม่ใช่เพียงปัญหาด้านจิตใจจากความเครียด	 ความกดดัน	 ความหมองเศร้าเท่านั้น	 ที่ผู้ดูแลมี

แนวโน้มต้องเผชิญ	 แต่ปัญหาคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ	 ที่เกิดขึ้นตามมาจากการเจ็บป่วย	 ก็ส่งผลกระทบ 

ต่อความเป็นไปในครอบครัวโดยรวมเช่นกัน	 บางรายมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาล	 บางราย

เกิดปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัว	ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นกับกรณีศึกษารายหนึ่ง	จากบันทึกเรื่อง	

“คืนความสุขให้คนในครอบครัว”	 โดย	ทัศนี	 พงศ์เลิศฤทธิ์	 (หน้า	 77) เมื่อลูกชายวัย	 5	ขวบ	ป่วย

เป็นไข้สมองอักเสบ	 ติดเชื้อในกระแสเลือด	 ทำาให้ผู้เป็นแม่ต้องเผชิญปัญหารอบด้าน	 ไม่มีเงินดูแลลูก	 

รายได้ไม่มั่นคง	 ค่าใช้จ่ายในบ้านก็ฝืดเคือง	 อีกทั้งต้องเป็นแม่ใบเลี้ยงเดี่ยว	 เพราะสามีไปมีภรรยาใหม่	 

คุณทัศนี	พยาบาลที่ดูแลเธอมาตลอด	จึงหาช่องทางช่วยเหลือ	ให้ โอกาสประกอบอาชีพกับแม่เด็ก	เมื่อมี

การงานที่มั่นคงขึ้น	ประกอบกับรายได้เสริม	จึงทำาให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นตามลำาดับ

  ดฉินัสงัเกตเหน็ผดิปกติ	เยาะพาลกูมานอนโรงพยาบาล	2	ครัง้ในเดอืนเดยีวกนั	“เยาะ มปีญัหา

  อะไรมั้ย บอกพี่ได้นะ”

	 	 เยาะมองสบตาแล้วพูดว่า	“บอกตามตรงนะ พี่อี่ ไม่มีเงินซื้ออาหารทางสายยางให้เด๊ะแล้ว 

  ค่าไฟแพงขึ้น กล้วยทอดขายไม่ค่อยได้”	 เยาะเป็นคนขยัน	 หนักเอาเบาสู้	 หัวไว	 แต่จบชั้น	

	 	 ป.6

	 	 ดิฉันได้กลับไปคิด	จะหางานให้เยาะยังงัยเนี่ยะ	บังเอิญว่าช่วงนั้น	 โรงพยาบาลยะลาประกาศ 

	 	 รับสมัครพนักงานทำาความสะอาด	 ดิฉันไม่รอช้า	 พาเยาะไปพบฝ่ายบุคลากรของโรงพยาบาล 

	 	 ยะลา	โดยเอาตัวดิฉันเองเป็นผู้ค้ำาประกัน

 	 หลังจากนั้น	1	เดือน	เยาะได้มาทำางานในโรงพยาบาลยะลา	มีรายได้ที่แน่นอน	มีวันหยุด	

	 	 เยาะสามารถหารายได้เสริมโดยการรับผ้าคลุมศีรษะมาขาย	และนอกจากนี้ยังเป็นความ	

	 	 สะดวกอยา่งยิง่	ในการขอเบกิเวชภณัทข์องเดะ๊ยงั	(ลกูชาย)	เชน่	สายดดูเสมหะ	ชดุทำาแผล	

	 	 ยาสวนอุจจาระ	ซึ่งจำาเป็นต้องใช้
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ผู้ดูแลเยียวยาซึ่งกันและกัน

	 เมื่อกล่าวถึงความรู้สึกและเรื่องราวต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นตามมาหลังการป่วยระยะท้าย	 คงไม่มีใครจะ

เข้าใจกันและกันได้ดีไปกว่าสมาชิกภายในครอบครัวที่ประสบเหตุการณ์เดียวกัน	 ดังนั้น	 หากจะมีการ

เยียวยาที่เข้าถึงใจ	 ถึงความรู้สึกที่แท้จริง	 ก็คงจะเป็นคนในครอบครัวที่เยียวยากันและกันได้ดีที่สุด	 ซึ่ง 

จากการถอดบทเรียนพบว่า	การเยียวยาในครอบครัว	เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่	ช่วยคลายปมปัญหาให้จางลงไป

ด้วยความรักและความเข้าใจ	ด้วยวิถีทางต่อไปนี้

	 1.	 การเปิดใจ	เผยความรู้สึก	และแสดงความรู้สึกผ่านการสัมผัส

	 	 เหตุการณ์ในบันทึกเรื่อง	“Love	/	Language”	โดย	ธารินทร์	เพ็ญวรรณ	(หน้า	58)	เป็น

ตัวอย่างของการเปิดใจเยียวยากันและกันระหว่างผู้ดูแลได้อย่างชัดเจนมาก	 โดยได้กล่าวถึงการเปิดใจ	

สะท้อนความรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งของผู้หญิงคนหนึ่ง	 ที่บอกถึงรู้สึกผิดต่อญาติสามีชาวต่างชาติ	 

เธอรู้สึกว่า	มีส่วนทำาให้สามีป่วยเป็นมะเร็งหนักขึ้น	เนื่องจากคิดว่าตนไม่ได้พามาพบแพทย์อย่างทันท่วงที	 

ซึ่งความในใจนี้	 ไม่เคยได้ปริปากบอกใครทั้งสิ้น	 จนเกิดเป็นความอัดอั้น	 กดดันในใจ	 จนกระทั่งได้พูด 

ออกมา			

  “ฉนัขอโทษ...ขอโทษทีพ่าเขามารพ.สาย....ตอนนัน้เขาบอกวา่ปวดขา ถา้ฉนัเรง่ใหเ้ขาไปตัง้แต่

  ตอนนั้น ก็คง.. .ฉันขอโทษ...ขอโทษจริงๆ.... ฉันเสียใจ....ที่เค้าต้องกลายเป็นแบบนี้... 

  I… am… sorry.....” พี่พรพูดเสียงขาดๆ ปนก้อนสะอื้น นัยน์ตาแดงก่ำา 

	 	 เมื่อสิ้นเสียงความในใจที่เคยถูกปิดไว	้ มันเคยกัดกร่อนและบีบเค้นใจผู้พูดที่แบกรับไว้คนเดียว

มาตลอด	บัดนี้ถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคน	ญาติของสามีไม่เคยทราบมาก่อนก็ได้เข้ามาปลอบประโลมเธอ	

  “เธอช่วยเขาได้มากแล้วนะพร เธอดูแลเขา อยู่ด้วยกันกับเขาทั้งตอนที่เขาสบายดีและตอนที่

  เขาป่วย แค่นี้พวกฉันก็รู้สึกขอบคุณเธอมากแล้ว และฉันมั่นใจว่า Chris เองก็รับรู้ได้เช่นกัน”

  “เขาเป็นคนอย่างนั้นแหละ ถ้าไม่เจ็บหนักจริงๆ ก็จะไม่ไปหาหมอหรอก ต่อให้ Chris อยู่ใน

  ออสเตรเลีย ฉันก็เชื่อว่าจะไม่ต่างกัน”

  “ใช่แล้ว รู้มั้ยว่า Chris เคยบอกอะไรให้ฉันฟัง ? เขาบอกว่า ช่วงเวลา 6 ปีที่เขาอยู่ในไทย  

  อยู่กับเธอ เป็นช่วงเวลาที่เขามีความสุขที่สุดในชีวิต”

	 	 ได้ยินถึงตรงนี้	พี่พรก็ปล่อยโฮออกมาทันที	น้ำาตาแห่งความอัดอั้นตันใจพรั่งพรูออกมาไม่

	 	 หยุดหย่อน	เธอคงแบกรับความรู้สึกนี้มาตลอด	โดยที่ไม่ได้คุยกับใครเลย
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	 	 เมื่อกำาแพงทลาย	ผู้ดูแลกลุ่มนี้ ได้เยียวยาด้วยกายสัมผัส	และโอบกอดกัน

	 2.	 การใช้พลังความรักในครอบครัว

	 	 ความรัก	 ความอบอุ่นในครอบครัว	 เป็นพลังเยียวยาอย่างหนึ่ง	 ที่สามารถเยียวยาจิตใจใน 

ยามวิกฤตของชีวิตให้เกิดความสุขงอกงามขึ้นได้	เหมือนที่ลุงเลาะและภรรยา	จากบันทึกเรื่อง	“พลังรัก	

พลังใจ”	โดย	นิฮูดา	ชายเกตุ	(หน้า	73)	ได้ค้นพบ	เมื่อลุงเลาะเปิดใจ	ยอมเข้าเยี่ยมลูกที่ป่วยเป็นมะเร็ง

เม็ดเลือดขาวอย่างใกล้ชิด	 หลังปฏิเสธเข้าใกล้ลูกตั้งแต่แรกรักษา	 เพราะรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น	 ‘การ 

บอกรัก’	 เป็นประโยคแรกที่พ่อกระซิบข้างหูลูกชายแม้ไม่รู้สึกตัว	 เมื่อสิ้นเสียงแรกของพ่อ	 หลังจาก 

ไม่ได้พูดอะไรกับลูกมานาน	สิ่งที่เกิดขึ้น	ก็กลายเป็นปาฏิหารย์ของครอบครัว

 

 	 จากนั้นประมาณ	 5	 นาที	 ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้น	 แบมัง(ลูกชาย)เริ่มลืมตาและค่อยๆ	 ขยับมือ	

	 	 แขนขา	ลุงเลาะก็โผโอบกอดลูก	และแบมังได้พูดกับพ่อว่า	“พ่อ ลูกอยากกินกล้วยทอด”

	 	 ลุงเลาะตกใจบวกกับดีใจที่ลูกรู้สึกตัวและต้องการรับประทานอาหาร	 เพราะก่อนหน้าที่ลูกไม่ 

	 	 ค่อยรู้สึกตัว	ลูกไม่ค่อยรับประทานอาหาร	และแพทย์ก็ให้งดน้ำาและอาหารด้วย	แต่ด้วยความ 

	 	 รักของคุณพ่อและเป็นภาวะสุดท้ายของชีวิต	 ลุงเลาะก็ให้แบมังแอบกินกล้วยทอด	 หลังจาก 

	 	 วันนั้นแบมัง	มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆ

 

	 	 นี่คือตัวอย่างของครอบครัวลุงเลาะที่เยียวยากันและกันด้วยพลังแห่งรัก	

	 3.	 การเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลได้ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

	 	 เมื่อต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล	วิถีชีวิตของทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลอาจเปลี่ยนแปลงไปหลายด้าน	

ทำาให้การนอนที่โรงพยาบาลนานๆ	ซึ่งไม่ใช่ที่พักอาศัยเดิม	ในสภาพที่กายและอารมณ์ไม่อยู่ในภาวะปกติ	

แต่สิ่งหนึ่งที่ทีมสุขภาพสามารถสนับสนุนให้เป็นไปตามปกติเท่าที่ทำาได้	 ก็คือการช่วยให้ผู้ป่วยและญาติ 

เกิดความสบายใจเมื่อได้อยู่กับคนในครอบครัว

	 	 คุณอุบล	จ๋วงพานิช	พยาบาลวิชาชีพ	ได้เล่าในบันทึกเรื่อง	“แลดู...	ผู้ดูแลญาติผู้ป่วยมะเร็ง”	

(หน้า	79)	ถึงความสำาคัญของประเด็นนี้	โดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็ก	สูงอายุ	หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
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	 	 จากการประเมินความต้องการมิติจิตวิญญาณ	ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายต้องการญาติอยู่

	 	 ด้วยและคอยดูแลข้างเตียง	 ในฐานะเราต้องดูแลผู้ป่วยทุกคน	 ทุกคนก็ต้องการญาติมาเฝ้า

	 	 เราจงึมเีกณฑ์ในการใหญ้าตเิฝา้ดแูล	ตอ้งเปน็ผูป้ว่ยทีด่แูลตวัเองไดน้อ้ย	เชน่	กลุม่ทีถ่กูตดัแขน 

	 	 ตัดขาและต้องการญาติ	 กลุ่มมะเร็งที่อายุน้อยและต้องการพ่อหรือแม่คอยดูแลให้กำาลังใจ	 

	 	 กลุม่ผูป้ว่ยระยะสดุทา้ยหรอืคนทมีปีญัหาดา้นจติใจ	กลุม่ผูป้ว่ยสงูอายทุีช่ว่ยเหลอืตวัเองไดน้อ้ย	 

	 	 เป็นต้น	ต้องให้ข้อมูลผู้ป่วยคนอื่นๆ	ให้เข้าใจตั้งแต่แรกรับด้วย	กรณีที่มีญาติเฝ้าข้างเตียง

ผู้ดูแลเยียวยาตนเอง

	 นอกจากการช่วยเหลือเยียวยาจากผู้อื่นแล้ว	 การเยียวยาตัวเองของผู้ดูแลก็เป็นเสมือนการสร้าง

ฐานที่มั่นทางใจให้เข้มแข็ง	 จากการถอดบทเรียน	 พบว่า	 ผู้ดูแลหลายคนสามารถดูแลจิตใจและจัดการ 

กับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง	 ซึ่งในที่สุดแล้ว	 แม้ว่าจะมีคนรอบข้างคอยสนับสนุน	 แต่การก้าว 

ข้ามสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น	อยู่ที่	‘ตัวผู้ดูแลเอง’	ยกตัวอย่างแนวทางการเยียวยาตัวเอง	ดังต่อไปนี้

	 1.		การขอคำาปรึกษาจากนักวิชาชีพ	กลุ่มสนทนา	และคนรอบข้าง

	 	 การสูญเสียสามีที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำาเหลือง	ทำาให้คุณสุปราณี	จากบันทึกเรื่อง	“ความ

สว่าง	 ข้างเทียนดับ”	 (หน้า	 64)	 ประสบความทุกข์หนักจนกลายเป็นโรคซึมเศร้า	 หลายครั้งที่เธอ

ร้องไห้หนักมาก	 แบบไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้	 ความทุกข์นั้นทรมานและยาวนาน	 ประโยค 

ในบันทึกที่ว่า	“มีชีวิตอยู่เหมือนคนขาดวิญญาณ”	ได้สะท้อนความเศร้าและอ้างว้างในใจได้แจ่มชัด	ใน

ระยะแรก	 เธอพาตนเองข้ามผ่านวิกฤตเหล่านั้นด้วยการไปปรึกษาจิตแพทย์	 และรับประทานยารักษา 

โรคซึมเศร้า	ซึ่งแม้จะทรมาน	แต่เธอรู้ดีว่า	นี่คือสิ่งที่ต้องทำาในตอนนั้น	

 	 การเข้ารับการรักษาโรคซึมเศร้านั้นทรมานเพราะการกินยา	 แต่	 ณ	 เวลานั้น	 ถือว่าจำาเป็น

	 	 อดทนจนเมื่อผ่านไป	 2	 ปี	 รู้ว่าตัวเองดีขึ้น	 จะมีบางช่วงเวลาที่ระลึกถึงสามี	 จะมีความรู้สึก	 

	 	 เจ็บปวดบ้าง	แต่ไม่มากเท่าแรกๆ

	 	 นอกจากนี้	เธอยงัรว่มพดูคยุในวงสนทนา	‘คลนิกิโรคซมึเศรา้’	ทางอนิเตอรเ์นต็	ทีน่ัน่	ทำาใหเ้ธอ

ได้เจอเพื่อนๆ	ได้พูด	ได้ฟังความเห็นจากคนอื่นๆ	แทนที่จะอยู่แต่กับตัวเอง	
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  “คลินิกโรคซึมเศร้า เป็นเสมือนเพื่อนที่เริ่มคุ้นเคยและสามารถคุยได้ด้วยตลอดเวลา (เพราะ

  อยู่บนอินเตอร์เน็ต จะเปิดหรือปิดการพูดคุยด้วยเมื่อไหร่ก็ได้) การมีเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตร  

  ที่เพียงแค่รับฟังและโต้ตอบทางความคิดกับเราบ้าง ก็ทำาให้รู้สึกดีขึ้นได้จริงๆ” 

	 	 เธอกล่าว

	 2.	 การสนใจดูแลตนเองมากขึ้น

	 	 จากกรณีของคุณสุปราณี	จากบันทึกเรื่อง	“ความสว่าง	ข้างเทียนดับ”	(หน้า	64)	ที่สูญเสีย

สามไีปดว้ยโรคมะเรง็	หลงัจากรกัษาไปปกีวา่	เธอรูต้วัเองวา่สภาพจติใจย่ำาแยม่าก	หากยงัเปน็เชน่นีต้อ่ไป	

คงไม่ดีกับตัวเองและคนรอบข้างที่ต้องมาดูแล	 จึงเลือกที่จะหันมาใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้น	 ดึงตัวเอง 

จากการยึดติดกับเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว	กลับมาอยู่กับตนเองที่ต้องดำาเนินชีวิตต่อไป	เธอกล่าวว่า

  พยายามหันกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้น	เพราะรู้ว่า	ถ้าตัวเองไม่แข็งแรง-ไม่ดีขึ้น	ก็จะเป็นภาระ

	 	 ให้คนอื่นต้องมาดูแลเรา	ทั้งๆ	ที่เรายังช่วยตัวเองได้ดี

	 3.		การหันไปทำาประโยชน์กับผู้อื่น

	 	 นอกจากการขอคำาปรึกษาจากจิตแพทย์	 คลินิกโรคซึมเศร้า	 และการหันกลับมาใส่ใจตัวเอง 

มากขึ้น	 คุณสุปราณี	 จากบันทึกเรื่อง	 “ความสว่าง	 ข้างเทียนดับ”	 (หน้า	 64)	 ยังเยียวยาสภาพจิตใจ

ของตัวเอง	 ที่ทุกข์จากการสูญเสียสามี	 ด้วยการทำาประโยชน์ต่อผู้อื่นในสังคม	 โดยเฉพาะลูกศิษย์ที่ตน 

สอนอยู่	ด้วยความรักและหวังดี	ซึ่งการให้นี้เอง	ที่ทำาให้คุณสุปราณีได้รับความสุข	และเติมเต็มจิตใจ

	 	 เพราะเหตุที่ดิฉันรู้สึกว่า	ความรักคือความดี	ความงดงามและเป็นสิ่งบริสุทธิ์	ดิฉันจึงสามารถ

	 	 รักลูกคนอื่น	 (ลูกศิษย์)	 ได้ราวกับเป็นลูกของตัวเองจริงๆ	 เพียงเพราะในดวงจิตของดิฉัน 

	 	 ปรารถนาเหลือเกินที่จะมีลูก	 ดิฉันยังแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่า	 ดิฉันทำาเช่นนั้นได้อย่างไร 

	 	 แต่ดิฉันก็มีความสุขที่จะได้ทำา	ดิฉันจึงพยายามไม่ละเลยในการดูแลตัวเอง	และหันกลับมา

	 	 รักตัวเองให้มากขึ้น	และแบ่งปันรักนั้นสู่คนรอบข้างของดิฉัน	เมื่อดิฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็น	

	 	 ผู้ ให้	ดิฉันจึงไม่รู้สึกว่าตัวเองสูญเสีย	เพราะดิฉันมีมากพอที่จะให้
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	 4.	 การทำาจิตใจให้เข้มแข็ง	พร้อมเผชิญและผ่านพ้นสถานการณ์

	 	 สิ่งที่เกิดขึ้นหลังการป่วยระยะท้ายหรือป่วยเรื้อรังของคนในครอบครัว	 ย่อมส่งผลกระทบต่อ

สภาพความเครียด	ความกดดัน	และเปราะบางทางจิตใจของญาติผู้ป่วย	ซึ่งสภาวะเหล่านี้	หากผู้ประสบ

ปัญหามีความเข้มแข็งทางจิตใจ	ก็จะช่วยให้มีสติผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้ด้วยดีมากขึ้น

	 	 ดังกรณีของคุณอภิชญา	วรพันธ์	จากบันทึกเรื่อง	“รับมือกับ	...	ความหวังดี”	(หน้า	94)	เป็น

คุณแม่ที่ดูแลลูกซึ่งป่วยเป็นมะเร็งไต	ที่กล่าวว่า

  สิ่งแรกที่ต้องจัดการเมื่อทราบว่าลูกป่วยเป็นมะเร็ง	 ซึ่งดูจะเป็นโรคที่ไม่ธรรมดานักก็คือ	 การ

	 	 ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นและการจัดการกับ	 ‘ใจ’	 ของตนเอง	 ให้อยู่ในความปกติมากที่สุด	

	 	 ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย	โดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของลูก	หรือบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว	

	 	 เปน็ธรรมดา	ทีค่นทัว่ไปยากจะเลีย่งความหวัน่ไหวในจติใจได	้เมื่อเจอสถานการณเ์ชน่นี	้แตก่าร

รักษาจิตใจให้คงอยู่ในสภาวะปกติให้ได้มากที่สุด	 หลังทราบว่าลูกป่วย	 คือสิ่งจำาเป็นที่เธอบอกว่า	 ต้อง

จัดการกับใจตัวเอง	 ถือเป็นความเข้มแข็งอย่างมาก	 เพราะนอกจากต้องดูแลลูกแล้ว	 จากบันทึกเรื่อง	

“ปัญหาภายใน	-	ปัญหาภายนอก”	โดย	อภิชญา	วรพันธ์	 (หน้า	100)	เธอยังรับบทบาทเป็นภรรยา

ที่ดูแลสามีผู้ป่วยเป็นโรคไตวาย	ซึ่งเหมือนจะดูแลยากขึ้นไปอีก	เพราะผู้ป่วยที่เป็นผู้ ใหญ่	ย่อมมีความคิด

และการตัดสินใจเป็นของตัวเอง	 อีกทั้งต้องเผชิญกับคำาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องแนวทางรักษาหรือการดูแล

สามี	จากคนภายนอก	จึงทำาให้เธอต้องดูแลจิตใจตัวเองให้พร้อมรับกับสภาวะเหล่านี้

  การดูแลคนป่วยที่เป็นผู้ ใหญ่นั้น	ดิฉันมองว่ามีความยากกว่าดูแลเด็กป่วยเป็นอย่างมาก	ดิฉัน

	 	 ดแูลลกูทีเ่ปน็มะเรง็ยงังา่ยกวา่การดแูลสามเีสยีอกี	และเมื่อบวกกบัผู้ ใหค้วามเหน็รอบตัว	กย็ิง่

	 	 ต้องจัดการ	‘ตัวเรา’	เองมากขึ้น	

	 5.	 การประยุกต์ ใช้หลักทางพุทธศาสนา

	 	 การตั้งใจจะทำาความดี	 และตระหนักในธรรมชาติการแตกดับของสรรพสิ่ง	 เป็นเจตจำานง 

และทัศนะทางพุทธศาสนาที่ช่วยเยียวยาให้	 คุณสุปราณี	 จากบันทึกเรื่อง	 “ความสว่าง	 ข้างเทียนดับ”	

(หน้า	 64)	 ผู้สูญเสียสามีไปก่อนหน้านี้	 มีแรงใจที่จะดำาเนินชีวิตที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุด	 หลังจากต้องเผชิญ

ความเศร้าโศกในชีวิตที่ยากจะทำาใจ	
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 	 การได้อยู่ใต้ร่มพระพุทธศาสนา	 ทำาให้สภาพจิตใจ-ร่างกายฟื้นขึ้นเรื่อยๆ	 แม้จะรู้ว่า	 ไม่มีวัน

	 	 จะกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้ว	แต่ทุกวันนี้	มีชีวิตอยู่อย่างตั้งใจที่จะทำาประโยชน์เพื่อสร้าง	และ 

	 	 สะสมบัญชีบุญบารมี	รอเวลาของตัวเอง	และเตรียมค่าใช้จ่าย	(บุญบารมี)	เพื่อการเดินทางไป 

	 	 หาคนที่เรารักผูกพันด้วย	ซึ่งได้เดินทางไปก่อนหน้านี้แล้ว	ตามวาระการเกิดการดับของแต่ละ 

	 	 คน	กฏแห่งการทดแทนเกิดขึ้นได้จริงเสมอ

	 	 เช่นเดียวกับป้านงค์	จากบันทึกเรื่อง	“พลังรัก	พลังใจ”	โดย	นิฮูดา	ชายเกตุ	(หน้า	73)	ที่มี

จิตใจเข้มแข็ง	ยอมรับสภาพลูกชายที่ป่วยด้วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้	ก็ด้วยการเรียนรู้สัจธรรมชีวิต	และ

สอนลูกมาโดยตลอดว่า	ความตายเป็นธรรมชาติชีวิตมนุษย์

	 	 ป้านงค์เป็นคุณแม่ที่แข็งแกร่งที่ยอมรับสภาพของลูกได้	ถ้าลูกต้องจากไปในอ้อมอกของแม่	

	 	 ป้านงค์จะพูดคุยกับลูก	 และสอนลูกให้เตรียมตัวมาตลอดว่า “ถ้าลูกไม่หาย ลูกก็ต้องจากใน

  อ้อมอกของแม่ หรือถึงลูกหาย แม่ก็ต้องแก่และจากลูกไป ไม่วันใดก็วันหนึ่ง เราต้องจากกัน” 

	 	 ทำาให้แบมัง	(ลูกชาย)	เรียนรู้ว่า	ความตายเป็นสิ่งไม่น่ากลัวและเป็นเรื่องปกติของชีวิต

	 6.		การจัดการกับความหวังดีของคนรอบข้างที่วิพากษ์วิจารณ์การรักษาผู้ป่วย

	 	 สิ่งที่ญาติผู้ป่วยอาจได้ยินจากคนรอบข้างเสมอ	 แม้กระทั่งคนที่ ไม่รู้จัก	 ไม่ทราบรายละเอียด 

ในชีวิตกันและกันมาก่อน	 ก็คือคำาแนะนำา	 ให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับยาแขนงต่างๆ	 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญใน 

แผนปัจจุบันและทางเลือก	 แนวทางการรักษาแบบต่างๆ	 หรือแม้แต่คำาถามชวนอึดอัดใจมากมาย	 ซึ่ง 

สิ่งเหล่านี้เป็นการก้าวล้ำาเส้นทางความคิดที่มาในรูปแบบของ	 ‘ความหวังดี’	 ที่หลายครั้ง	 ผู้ดูแลไม่ได้ 

ต้องการ

	 	 คุณ	อภิชญา	วรพันธ์	จากบันทึกเรื่อง	“รับมือกับ	...	ความหวังดี”	(หน้า	94)	เป็นตัวอย่าง

จากประสบการณ์จริงของผู้ดูแล	 ที่เล่าถึงความหวังดีเหล่านี	้ ด้วยรายละเอียดที่ชัดเจนมาก	 ในชีวิตจริง

ของเธอนั้น	มักได้ฟังคำาแนะนำามากมายซ้ำาๆ	จากคนรอบข้าง	ทั้งรู้จักและไม่รู้จัก	เกี่ยวกับการรักษามะเร็ง

ของลูกชายวัย	4	ขวบ	พอเจอความหวังดีที่น่าลำาบากใจหลายๆ	ครั้งเข้า	ก็เกิดความอึดอัดใจ	และต้อง

กลับมาเยียวยาตนเอง	
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  การเป็น	 ‘ผู้ดูแล’	 ผู้ป่วยนั้น	 ไม่ได้ดูแลเฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น	 แต่	 ‘ผู้ดูแล’	 ต้องดูแล	 ‘ใจ’	

	 	 ของตนเองให้เข้มแข็ง	 มีความหนักแน่น	 ใจเย็น	 มีสติกำากับการกระทำาสิ่งต่างๆ	 เสมอ		

	 	 เพราะผู้ดูแลมักจะต้องพบกับ	 ‘ความหวังดี’	 ของคนรอบตัว	 ที่มักอยากให้สิ่งที่ตนคิดว่าดี

	 	 แก่ผู้อื่น	อยากให้ผู้อื่นได้ทำาในสิ่งที่ตนเคยทำามาแล้ว	หรือเคยเห็นคนอื่นทำามาแล้ว	เพียงแต่ว่า

 	 ผู้หวังดี	...	ไม่ได้ทำาความเข้าใจตัวตนของผู้รับให้ลึกซึ้ง

	 	 ผู้หวังดี	...	ไม่ได้มองว่าผู้รับต้องการรับสิ่งนั้นหรือไม่

	 	 ผู้หวังดี	...	มองแต่มุมมองของฝ่ายตนเอง

	 	 ผู้หวังดี	...	ประเมินผู้รับแค่สิ่งที่ตนเองเห็น

	 	 ผู้หวังดี	...	มักจะวิจารณ์หากทำาแตกต่างจากที่ตนเองคิด

	 	 การเยียวยาตนเองของเธอจากในบันทึก	มีแนวทางหลัก	3	ประการ	คือ	

	 	 1.	 การรักษาจิตใจด้วยการตั้งสติ	ทำาใจให้เข้มแข็ง	ใจเย็น	

	 	 2.	 การเชื่อมัน่	หนกัแนน่ในสิง่ทีต่นเองและครอบครวัตดัสนิใจ	เพราะแตล่ะครอบครวัตา่งมทีาง

เลือกที่เหมาะสมที่สุดเป็นของตัวเอง	

	 	 3.	 วางเฉยต่อคำาตำาหนิ	วิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรค์	

  สิ่งที่ดิฉันทำาได้คือ	 มั่นใจในสิ่งที่เลือกทำา	 ไม่ว่าใครจะเห็นต่างอย่างไร	 เพราะดิฉันรู้จักตัวเอง	

	 	 ดิฉันรู้จักความต้องการของลูก	 ดิฉันคิดแล้ว	 และพิจารณาแล้วเป็นอย่างดี	 บางครั้งการเป็น	 

	 	 ‘ผู้ดูแล’	 ก็อาจจะต้องปิดหู	 ปิดตา	 ปิดปาก	 ไม่สนใจการวิจารณ์ของใคร	 ไม่ต้องไปถกเถียง 

	 	 กับใคร	แต่มั่นใจในสิ่งที่เลือกทำา

เมื่อบุคลากรสุขภาพกลายเป็นผู้ดูแล

	 เมื่อกล่าวถึงผู้ดูแล	ภาพปรากฏที่คนทั่วไปมองเห็นมักจะเป็นพ่อแม่	พี่น้อง	บุตรหลาน	สามีภรรยา	

ญาติมิตรของผู้ป่วยที่คอยดูแล	ไม่ว่าจะที่โรงพยาบาลหรือที่บ้าน	แต่สำาหรับบุคลากรสุขภาพ	เช่น	แพทย์	

พยาบาล	 แล้ว	 มีบทบาทจากหน้าที่การงาน	 ที่คนทั่วไปดูเหมือนจะคาดหวังให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถ

จัดการปัญหาต่างๆ	 เกี่ยวกับการรักษา	 และมีทักษะการจัดการความเครียดได้ดี	 แต่หลายครั้ง	 ....ความ

จริงกลับไม่เป็นเช่นนั้น	
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	 เมื่อบุคลากรสุขภาพต้องกลายเป็นผู้ดูแลคนในครอบครัวของตัวเอง	 เขาก็คือ	 ‘ผู้ดูแล	 คนหนึ่ง’	 

ที่ประสบปัญหาไม่แตกต่างจากผู้ดูแลคนอื่นๆ	เลย

	 จากการถอดบทเรยีนในครัง้นี	้ทำาใหส้ามารถสรปุแนวทางเยยีวยา	และความตอ้งการของบคุลากร

สุขภาพที่กลายเป็นผู้ดูแล	จากบันทึกที่เขียนจากบุคลากรเหล่านั้นโดยตรง	ดังต่อไปนี้

	 1.	 การแสดงเข้าใจ	เห็นอกเห็นใจ	ปลอบประโลมบุคลากรสุขภาพที่ดูแลคนในครอบครัว

	 	 ในบันทึกเรื่อง	“ร้องไห้ ได้มั้ย”	โดย	สุภิรัชต์	นิธิวิสุทธิ์	(หน้า	81) คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็น

ถึงผลกระทบของการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว	 ต่อสภาพจิตใจของผู้ที่เป็นบุคลากรสุขภาพได้อย่าง

ชัดเจน	 ผู้เขียนได้กล่าวถึงพยาบาลรุ่นน้องคนหนึ่ง	 ที่ดูแลมารดาซึ่งป่วยเป็นมะเร็งลำาไส้และอาการเริ่ม 

ทรุดหนัก	สำาหรับสายตาคนภายนอก	 ใครบ้างจะรู้ว่า	ภายใต้บทบาทของพยาบาลวิชาชีพ	ที่ทำางานดูแล 

ผู้ป่วยมามาก	 เห็นความเป็นความตายมาหลายต่อหลายครั้ง	 ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำาให้สังคมคาดหวังว่า	 จะต้อง

แข็งแกร่ง	 เข้าอกเข้าใจในสิ่งที่ต้องเผชิญเป็นอย่างดี	ทว่า	 เธอก็คือ	 ‘ลูกสาวคนหนึ่งของแม่’	แม่ที่กำาลัง 

จะจากเธอไปในไม่ช้านี้แล้ว	

 	 เสียงโทรศัพท์ ในเช้าวันหนึ่งดังขึ้น	 ปลายสายที่โทรมามีน้ำาเสียงที่ขาดหายเป็นช่วงๆ	 แต่จับ

	 	 ใจความได้ว่า	 “พี่มาเปิด MP3 ให้หน่อย” หลังจากนั้นก็เป็นเสียงร้องไห้	 ทำาให้รู้ ได้ทันทีว่า

	 	 เกิดอะไรขึ้นกับน้อง

  เมื่อไปถึงที่ตึกที่น้องทำางานอยู่	พบว่าน้องนั่งร้องไห้อยู่ที่มุมห้องหลังประตู	มีเพื่อนๆ	น้อง

	 	 พยาบาลคอยปลอบใจอยู่ไม่ห่าง	 น้องร้องไห้ตลอดเวลาพร่ำาบ่นแต่คำาว่า “ไม่รู้จะทำาไงดี 

  ทำาไม่ถูกเลย จะร้องไห้ตลอด”

	 	 ...ฉันกอดน้อง	เพื่อให้กำาลังใจ	

	 	 สิ่งที่คุณสุภิรัชต์ทำา	ไม่ใช่การปฏิบัติในฐานะที่มาเยียวยา	‘พยาบาล’	แต่คือ	การปลอบประโลม	

อยู่เคียงข้าง	 โอบกอด	 ให้กำาลังใจด้วยภาษากายที่แสดงทั้งความเห็นใจและความเข้าใจต่อ	 ‘ผู้ดูแล’	 คน

หนึ่งที่อยู่ตรงหน้า	
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	 2.		การให้คำาปรึกษา	แนะนำา	เป็นที่พึ่ง	ให้กำาลังใจ	เมื่อบุคลากรประสบภาวะเปราะบางทาง

จิตใจ

	 	 จากบันทึกเรื่อง	“ร้องไห้ ได้มั้ย”	โดย	สุภิรัชต์	นิธิวิสุทธิ์	(หน้า	81)	ได้บรรยายถึงภาวะวิกฤต

ของพยาบาลรุ่นน้องที่แม่กำาลังจะเสียชีวิต	 เมื่อถึงช่วงสุดท้าย	 เธอร้องไห้หนัก	 ทำาอะไรไม่ถูก	 ตอนนี้ 

ไม่สำาคัญอีกต่อไปแล้วว่า	 เธอเป็นพยาบาลหรือไม่	 ความเปราะบางทางจิตใจในช่วงที่กำาลังจะสูญเสีย 

เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน	ดังนั้น	การที่มีใครสักคนมาคอยให้คำาปรึกษา	ช่วยจัดการ	แนะนำาสิ่งต่างๆ	

ทีผู่ด้แูลไมส่ามารถปฏบิตัใิหล้ลุว่งดว้ยตนเองได้	และเปน็ทีพ่ึง่ใหผ้า่นพน้เหตกุารณท์ีย่ากเยน็	คอื	สิง่จำาเปน็

	 	 ฉนัรบัปากกบัพยาบาล	ICU	วา่	จะพานอ้งมา	และจะมาวางแผนรว่มกนัวา่จะดแูลผูป้ว่ยอยา่งไร

  หลงัจากคยุกบันอ้งเกีย่วกบัการวางแผน	จะดแูลแมต่อ่ไปอยา่งไร	นอ้งเริม่หยดุรอ้งไหแ้ละ

	 	 เข้าไปดูแม่ที่	 ICU	 เข้าไปหอมแก้ม	 เข้าไปกอดและกระซิบข้างหูของแม่	 นั่งจับมือแม่ไว้	

	 	 ตลอดเวลา	นอ้งบอกอยากจะนมินตพ์ระ	เพื่อนำาทางใหแ้มไ่ดส้งบ	หลงัจากทีน่อ้งไดท้ำาพธิกีรรม

	 	 ทางศาสนาและเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป	 ฉันขอตัวกลับ	 และได้บอกกับน้องไว้ว่า	 

  “เข้มแข็งนะ หากแม่เป็นอะไรไป อย่าลืมเอาพวงมาลัยและขออโหสิกรรมให้แม่ด้วย” 

	 	 เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้ง “พี่ แม่เสียแล้วนะ น้องทำาตามที่พี่บอกทุกอย่างแล้ว น้องไม่ 

  ร้องไห้แล้ว ขอบคุณในทุกๆ สิ่งที่มอบให้นะคะ” 

 

	 	 แล้วเธอก็ผ่านเหตุการณ์ครั้งนั้นไปได	้ ด้วยการช่วยเหลือจากพยาบาลรุ่นพี่ที่คอยให้คำาปรึกษา

มาโดยตลอด

 

	 	 เช่นเดียวกับ	 คุณอุบล	 จ๋วงพานิช	 จากบันทึกเรื่อง	 “เมื่อพยาบาล...ต้องเป็นผู้ดูแลพ่อที่

ป่วยหนัก”	 (หน้า	 83)	 ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งมานานหลายสิบปี	

ต้องมาดูแลพ่อที่เป็นไตวายเรื้อรัง	ซึ่งผู้ป่วยตัดสินใจด้วยตัวเองว่า	จะไม่ล้างไต	ระยะหลังพ่อของเธอเริ่ม

อาการหนัก	พูดเพ้อคนเดียว	ผุดลุก	ผุดนั่ง	กลัวสิ่งแวดล้อมรอบตัว	อยู่คนเดียวไม่ได้	บอกว่ามีคนจะมา

รับไปอยู่ด้วย	 พูดรู้เรื่องเป็นบางครั้ง	 แต่ส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่อง	 ระยะหลังนอนซึมเป็นสัปดาห	์ กินอะไรไม่ได	้

ทำาใหเ้ธอสบัสนวา่	จดัการกบัสถานการณท์ีเ่กดิขึน้อยา่งไร	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวนัทีอ่าการวกิฤตจนตอ้ง

ตัดสินใจว่า	จะพาพ่อไปโรงพยาบาลหรือไม่			
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  เราเป็นผู้ดูแล	 เราเคยคิดว่า	 ใครนะจะช่วยเราได้	 ช่วยตัดสินใจหน่อยว่า	 เราควรจะทำา

	 	 อะไรให้พ่อได้บ้าง	ใครจะบอกเราได้บ้างว่า	เราจะต้องจัดการอย่างไร	ให้พ่อสบายที่สุด

	 	 ...และแล้ววันสุดท้าย...ก็มาถึง	แม่โทรศัพท์บอกว่า	..พ่อนอนแน่นิ่ง	หายใจเสียงดัง	ไม่กินข้าว

	 	 มากว่าสัปดาห์	เราจึงโทรฯ	บอกให้พยาบาลที่อยู่อนามัยใกล้บ้านมาฉีดกลูโคสให้	แม่โทรมาอีก 

	 	 ว่าพยาบาลฉีดไม่ได้	แทงเส้นไม่เข้า	เรารีบบึ่งรถมาถึงบ้านที่พ่ออยู่ห่างกัน	50	กิโลเมตร	พบว่า	 

	 	 เส้นเลือดของพ่อตีบไปหมด	แทงเส้นไม่ได้จริงๆ	เราจะทำาอย่างไรดี	จะพาไป	รพ.	ดีไหม

	 	 แต่จำาได้ว่า	 พ่อสั่งเราว่า	 พ่อขอตายอยู่ที่แห่งนี้	 ไม่ต้องพาพ่อไปรพ.	 อีก	 แต่ถ้าพ่อหมดสติ	 

	 	 ไม่รู้ตัว	ก็แล้วแต่แม่และลูกจะเห็นสมควร	เราจะทำายังไงดี	ณ	ช่วงเวลานี้เราต้องการหาคน

	 	 ดูแล	หาคนคอยตอบคำาถามเรา..ว่าเราควรจะทำาอะไรกับพ่อดี

	 	 ในชว่งเวลานัน้เปน็การตดัสนิใจทีย่ากลำาบาก	ในทีส่ดุแลว้ครอบครวักต็ดัสนิใจไมไ่ปโรงพยาบาล	

และใช้เวลาช่วงท้ายที่บ้าน	ก่อนที่ผู้ป่วยจะจากไปอย่างสงบ	หลังการกล่าวคำาอำาลาของภรรยา

 

	 	 สุดท้ายจริงๆ	อยากจะบอกทุกคนว่า...	ถึงแม้เราจะเป็นพยาบาล	เราในฐานะผู้ดูแล	..เราก็

	 	 ต้องการผู้ดูแลเช่นกันค่ะ

	 	 เป็นประโยคแทนความในใจอย่างแจ่มชัด

	 3.		การตระหนกัและปฏบิัติต่อบุคลากรสขุภาพที่เผชิญปัญหา	ในฐานะที่เป็น	‘ผู้ดูแล’	คนหนึง่

	 	 3.1	 การเปิดโอกาสให้ระบายอารมณ์ออกมา	เช่นเดียวกับผู้ดูแลทั่วไป

	 	 นอกจากความทุกข์จากการป่วยของแม่แล้ว	 ยังมีความทุกข์อื่นอีกที่เกิดซ้ำาซ้อนภายในใจของ

พยาบาลรายหนึ่ง	 ในบันทึกเรื่อง	 “ร้องไห้ ได้มั้ย”	 โดย	 สุภิรัชต์	 นิธิวิสุทธิ์	 (หน้า	 81)	ความทุกข์เช่น

เดียวกันนี้	 อาจไม่เกิดกับคนทั่วไป	 ที่สามารถสะท้อนความเสียใจออกมาผ่านน้ำาตาได้ โดยปราศจากการ 

ปิดกั้น	 แต่สำาหรับเธอที่เป็นพยาบาลคนนี้	 แม้การหลั่งน้ำาตายังกลายเป็นความทุกข์อย่างหนึ่ง	 แทนที่จะ

เป็นการระบายทุกข์เหมือนคนทั่วไป	

 

	 	 “พยาบาลร้องไห้ ได้มั้ยพี่”	
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	 	 “น้องกลัวคนเขาจะว่า เป็นพยาบาลแล้วร้องไห้ แต่น้องทำาใจไม่ได้ ถึงแม้ว่าแม่จะป่วยเป็น

	 	 แบบนี้มานาน ทำาใจไว้แล้ว พอถึงเวลาจริงๆ ก็ทำาใจไม่ได้ สงสารแม่ จะเข้าไปดูก็กลัวว่าน้ำาตา

	 	 จะไหลอีก น้องจะทำายังไงดี กลัวแม่ไปไม่สงบ เพราะเห็นน้ำาตาของเรา กลัวแม่จะเป็นกังวล” 

	 	 สิ้นเสียงพูด	น้ำาตาของน้องก็ไหลตลอดเวลา

	 	 ฉันกอดนอ้งและบอกกับนอ้งว่า	“อยากรอ้งไห ้กร็อ้งให้เตม็ที่ ไปเลย แมข่องเรา เรารกัที่สุด 

	 	 ใครจะวา่อะไรกช็า่งเขา ไมส่ำาคญัหรอกวา่ เราจะเปน็พยาบาล แลว้จะรอ้งไห้ ไม่ได ้แตเ่มื่อ

	 	 เราร้องไห้แล้ว ณ จุดหนึ่ง เราจะเต็มกับมันแล้วตอนนั้น เราจะไปหาแม่ที่ ICU กันนะ”

	 	 การเปิดโอกาสให้ระบายอารมณ์	โดยไม่ได้คาดหวังว่า	เป็นพยาบาลแล้ว	จะร้องไห้ไม่ได้	ทำาให้

ความทุกข์ความเครียดได้ถูกระบายออกมาบ้าง

	 	 บางทีน้ำาตาอาจไม่ใช่สิ่งที่สะท้อนความอ่อนแอ	 แต่คือ	 สัญญะของความซื่อตรงต่อความรู้สึก

ภายในอย่างหมดจด	และเป็นวิธีหนึ่งที่แสดงออกถึงความรัก

	 	 3.2	 ให้การดูแลด้านต่างๆ	เหมือนผู้ดูแลทั่วไป

	 	 	 ในบันทึกเรื่อง	 “กับดักของการดูแล”	 โดย	 ธารินทร์	 เพ็ญวรรณ	 (หน้า	 92)	 เป็นอีก

ตัวอย่างเชิงรูปธรรม	 ที่ทำาให้สังคมต้องตระหนักว่า	 บุคลากรสุขภาพที่ต้องกลายเป็นคนดูแลผู้ป่วยระยะ

ท้ายในครอบครัวของตัวเอง	 ก็คือ	 ผู้ดูแลคนหนึ่งที่เผชิญกับปัญหา	 และต้องการการปฏิบัติจากทุกคน	 

เช่นผู้ดูแลคนอื่นๆ	 ในสังคม	 ในที่นี้แม่ของผู้ป่วยเป็นพยาบาลในชุมชน	 (community	 nurse)	 และเข้า 

ร่วมฝึกหลักสูตรอบรมพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองมาแล้ว	ทำาให้แพทย์เจ้าของไข้คิดว่า	

เธอน่าจะเข้าใจกระบวนการรักษาและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนต่างๆ	 เป็นอย่างดี	 จึงพูดคุยอธิบายแนวทาง 

การรักษาร่วมกันในการประชุมครอบครัว	โดยใช้ศัพท์เฉพาะทางการแพทย์บ่อยครั้ง	ด้วยความคุ้นชินกับ

การพูดคุยกับคนในแวดวงวิชาชีพใกล้เคียงกัน

   “คณุแม ่หลงัจากนี้ ไปผมจะปรบั MO เพิม่อกีนะครบั ถา้นอ้งเคา้ยงัเหนื่อยมากกม็ ีrescue 

   dose ให้ ถ้ายัง dyspnoea ไม่หายก็มี Mida ให้เสริมอีกนะครับ” 

	 	 	 แพทย์ชี้แจง
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	 	 	 แตค่วามจรงิที่ไมท่นัไดน้กึคดิกค็อื	ในชว่งทีเ่จอเหตวุกิฤต	มสีว่นทำาใหภ้าวะการรบัรู	้สภาพ

จิตใจ	 และความคิดความอ่านของบุคคลแตกต่างไปจากสภาพปกต	ิ ดังนั้น	 ทีมรักษาและผู้ที่อยู่รอบข้าง	

ต้องไม่ละเลยที่จะสังเกตและประเมินรายละเอียดเหล่านี้ร่วมไปด้วยระหว่างการรักษา

	 	 	 พี่เป็ด	 (พยาบาล)	 เล่าให้ผม	 (แพทย์)	 ฟังว่า	 “แม่น้องเค้าน่าสงสารเนอะ ถึงจะเรียนมา

   ทางนี ้แตพ่อตอ้งมาดแูลลกูตวัเองกท็ำาไมไ่ด ้ตอนเตรยีมยาเตรยีมของ มอืไมง้ีแ้ขง็ไปหมด  

   หยิบจับอะไรไม่ถูกเลย พี่ต้องมาจับมือสอนใหม่ตั้งแต่แรก”

	 	 	 เมื่อได้ยินประโยคนั้น	ผมจึงคิดได้ว่าผมลืมสิ่งที่สำาคัญมากไป	นั่นคือ	ถึงแม้ว่าคุณแม่ของ 

	 	 	 นัทจะทำางานเป็นพยาบาล	เคยเรียนและดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย	แต่ก็เป็นแม่ที่กำาลังดูแล 

	 	 	 ลูกที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยเช่นกัน	

	 	 	 จากบทเรียนครั้งนี้ทำาให้ผมมองว่า	 เวลาที่เราดูแลบุคลากรทางการแพทย์ที่กลายมา

	 	 	 เป็นผู้ป่วยหรือผู้ดูแลเสียเอง	 สิ่งที่สำาคัญคือ	 ต้องไม่นึกไปเองว่าเขาจะรับรู้และคิด	

	 	 	 อ่านเหมือนยามปกติ	เพราะนอกจากจะเป็นแพทย์หรือพยาบาลแล้ว	เขาก็เป็นคนไข้		

	 	 	 เป็นแม่ของลูก	 สามีของภรรยาที่กำาลังเจอกับบททดสอบในชีวิต	 ในฐานะทีมผู้ดูแล	

	 	 	 แล้ว	เราจึงควรปฏิบัติกับเขาเหมือนกับผู้ป่วยหรือผู้ดูแลคนอื่นๆ	จึงจะเหมาะสมกว่า

ผู้ป่วยมีส่วนช่วยเยียวยาผู้ดูแล

	 ในขณะที่การดูแลทุกอย่างมุ่งไปที่ผู้ป่วย	พวกเขาก็รู้เช่นกันว่า	ครอบครัวต้องรับภาระและมีความ

ทุกข์ ใจ	 ซึ่งไม่เพียงผู้ดูแลเท่านั้น	 ที่สามารถเยียวยาบรรเทาทุกข์ของผู้ป่วย	 	 ทว่าผู้ป่วยก็มีบทบาทเช่น

เดียวกันนั้นได้ต่อผู้ดูแล	ทั้งโดยตรงและโดยการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมรับสิ่งที่เกิดขึ้น

	 ชวีติทีม่คีวามสมัพนัธ์โยงใยกนั	สขุทกุขข์องคนหนึง่กระทบอกีหลายคน	สิง่ทีผู่ด้แูลทกุข	์มาจากการ

เห็นความทุกข์ทรมานจากโรคของผู้ป่วย	 หากแต่ผู้ป่วยใช้ชีวิตช่วงท้ายเป็นไปด้วยดี	 มีความพร้อมใน 

การเผชิญโรค	และสามารถจากไปอย่างสงบได้	สิ่งเหล่านั้นก็กลับมาเยียวยาผู้ดูแลเช่นกัน

	 เช่นตัวอย่างในบันทึกเรื่อง	“คำาอธิษฐานที่เปลี่ยนไป”	โดย	วีรมลล์	จันทรดี	(หน้า	62)	ที่กล่าว

ถงึผูป้ว่ยมะเรง็รายหนึง่ทีม่คีวามเขม้แขง็	สามารถจดัการกบัสิง่คา้งคาตา่งๆ	และพรอ้มเผชญิวาระสดุทา้ย	

ในขณะที่ญาติผู้ป่วยยังคงเป็นทุกข์กับความห่วงกังวลต่างๆ	 แต่เมื่อได้ตระหนักแล้วว่าผู้ป่วยสามารถ 

รับสภาพของโรคที่เป็นอยู่	แนวแน่ที่จะมีสติจนวาระสุดท้าย	และพร้อมที่จะจากไปอย่างหมดห่วง	ก็ทำาให้

ญาติคลายกังวลและพร้อมที่จะตั้งสติในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป
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 “ใช่ !! พลอยเค้าเคยบอกพี่ว่า เค้าอยากมีสติจนวาระสุดท้าย ถ้าอย่างนั้น ตั้งแต่คืนนี้ พี่จะเปลี่ยน

 คำาอธิษฐานเป็น ขอให้เราทั้งคู่มีสติตราบจนวาระสุดท้าย”

	 ส่วนผู้ป่วยในบันทึกเรื่อง	“บันทึกจากใจ...ของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยก่อนสิ้นลม”	โดย	กานดาวศรี	

ตุลาธรรมกิจ	 (หน้า	 54)	 ก็สามารถจากไปอย่างสงบได้	 ด้วยการนำาทางของผู้ดูแล	 ให้น้อมใจระลึกถึง

พระและความดีงามที่ตัวเองเคยทำาในชีวิตที่ผ่านมา	 โดยไม่ต้องเจาะคอ	หรือ	ถอดเครื่องช่วยหายใจ	ซึ่ง

เคยเป็นทางแยกที่ผู้ดูแลต้องเลือก	เมื่อชีวิตของผู้ป่วยใกล้สุดปลายทางเต็มที	

 

 ดิฉันได้สวดมนต์ ให้น้าฟัง	 บอกน้าว่า	 ฟังดิฉันสวดมนต์แล้ว	 ให้น้านึกถึงพระ	 นึกถึงผ้าเหลือง	

	 นึกถึงแต่สิ่งดีๆ	ที่น้าทำามาตลอดชีวิต		น้าจำาได้ไหม	น้าไปตลาดเห็นเขาเอางูมาขาย	เอานกมาขาย	 

	 น้ายังซื้อและให้คนนำาไปปล่อย		น้าเป็นคนดี	ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ	พวกเราทุกคนรักน้านะ	ตอนนั้น 

	 น้าสงบตาปิด	เอามือน้ามากุม	น้าก็ไม่บีบมือตอบดิฉัน	ดิฉันได้สวดมนต์และพูดตลอดเวลา	แม้น้า 

	 จะไมล่มืตาแลว้กต็าม	ดฉินันัง่สวดมนตจ์นคณุพยาบาลหวัหนา้ตกึทา่นสงสาร	ทา่นกรณุาใหย้มืเทป 

	 พระสวดมนต์มาเปิดให้น้าฟัง

 

	 หลังจากนั้นไม่นาน	เขาก็จากไปอย่างสงบ	เมื่อมองในมุมของผู้ดูแล	ถือว่าได้ช่วยเยียวยาและดูแล

ตัวเองไปพร้อมๆ	กัน	เนื่องจากผู้ดูแลได้ทำาหน้าที่น้อมนำาใจผู้ป่วยให้สงบ	นิ่ง	คลายความกังวล	ไม่กระสับ

กระส่ายทรมาน	หมดห่วงทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล

บทสรุป

	 การเจ็บป่วยในระยะท้ายหรือป่วยเรื้อรังของคนคนหนึ่งนั้น	 เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาระการดูแล 

ของคนในครอบครัว	 และมีผลเกี่ยวเนื่องกับบุคคลหลายฝ่ายในสังคมที่ต้องเข้ามาดูแลรักษาเยียวยา	 

ทั้งผู้ป่วย	หรือแม้แต่ญาติผู้ป่วย	ที่เรียกกันว่า	‘ผู้ดูแล’		

	 หากจะมองในแง่การดูแล	 ‘ผู้ดูแล’	 อย่างแรกก็ต้องเข้าใจถึง	 ‘ความเป็นผู้ดูแล’	 ที่มีหน้าที่ต้อง 

รับผิดชอบหลายอย่าง	 ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย	 อันได้แก่	 การดูแลในชีวิตประจำาวัน 

ให้ยา	 ป้อนอาหาร	 อาบน้ำา	 พลิกตัว	 ทำาแผล	 เฝ้าติดตามอาการ	 ดูแลให้สบายกาย	 ให้กำาลังใจ	 รวมทั้ง 

การตัดสินใจที่สำาคัญต่อการรักษา	 ดำาเนินเดินเรื่องต่างๆ	 และยังรวมไปถึงส่วนที่เป็นผลกระทบตามมา 

จากการเจ็บป่วย	เช่น	ภาระค่าใช้จ่าย	และปรับตัวกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป	
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	 การดูแลนั้นเริ่มตั้งแต่การแสดงอาการแรกเริ่มของโรค	 การประคับประคองการรักษา	 ไปจนถึง

ความสิน้สดุแหง่ชวีิต	และสง่ผลถงึชว่งหลงัการเสยีชวีติ	ซึง่ความตอ่เนื่องในการดแูลเชน่นี้	มรีายละเอียด

ในหลายแง่มุม	หลายสภาวการณ์	และหลายปัญหาอุปสรรคที่ผู้ดูแลจะต้องก้าวผ่านไป	

	 ความเครียด	ความกดดัน	ความรู้สึกผิด	ท้อแท้เหนื่อยล้า	สับสน	เปราะบาง	ที่เกิดจากความทุกข์

ที่คนที่รักต้องเจ็บป่วย	 รวมทั้งได้รับผลกระทบด้านสังคม	 และคุณภาพชีวิต	 ทำาให้การเยียวยาผู้ดูแล 

เหล่านี้เป็นเรื่องสำาคัญไม่แพ้กัน	ที่ต้องคำานึงถึงร่วมกับการดูแลผู้ป่วย

	 การเยียวยาผู้ดูแลเหล่านี้	 สามารถทำาได้ โดยการวางแผนร่วมกันของสหวิชาชีพอย่างรอบด้าน	

เขา้ใจความคดิความรูส้กึของผูด้แูล	สรา้งความสมัพนัธอ์นัดเีพื่อใหเ้ขา้ถงึใจของพวกเขา	เพื่อใหค้ำาปรกึษา	

เยยีวยาจติใจ	และเปน็ตวักลางในการเชื่อมโยงการสื่อสารระหวา่งคนในครอบครวั	ซึง่ทำาใหพ้วกเขาเยยีวยา

ซึง่กนัและกนัไดด้ว้ยความรกัความเขา้ใจ	ซึง่ผูด้แูลในทีน่ี	้ยงัรวมไปถงึบคุลากรสขุภาพทีป่ระสบเหตกุารณ์

การเจ็บป่วยของคนในครอบครัว	ซึ่งต้องกลายเป็น	 ‘ผู้ดูแลคนหนึ่ง’	 ไม่ใช่สถานะทีมรักษา	ที่คนทั่วไปใน

สังคมมักคาดหวังในบทบาททางวิชาชีพ

	 นอกจากนี้	 ผู้ดูแลเองก็มีศักยภาพในการเยียวยาตนเองได้เป็นอย่างดี	 หากมีความเข้มแข็งทางใจ	

ตระหนักในคุณค่าของสิ่งที่ทำา	และกลับมาสนใจดูแลจิตใจตนเองไปพร้อมๆ	กับการดูแลผู้ป่วย	ซึ่งผู้ป่วย

เองกม็สีว่นในการเยยีวยาพวกเขาเชน่กนั	หากผูป้ว่ยแสดงออกถงึการยอมรบัและมคีวามพรอ้มทีจ่ะเผชญิ

สิ่งที่เกิดขึ้น

	 ท้ายที่สุด	 หาใช่การ	 ‘แลดู	 ผู้ดูแล’	 จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายใดโดยลำาพัง	 เพราะในเมื่อความเป็นไป 

ของชีวิตมีความเกี่ยวพันกันในสังคม	ดังนั้น	ผู้ป่วย	ผู้ดูแล	ทีมรักษา	และ	ระบบสังคม	จึงมีส่วนเกี่ยวโยง

ในการเยียวยาซึ่งกันและกัน
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เม� อฉันเปนนักจิต (ตอนที่ 2) โกรธเพราะรัก

รัชนี  ไตรยะวงศ

https://www.gotoknow.org/posts/535334

 การเปน caregiver เปนสิง่ทีเ่หน� อยมากๆๆ ตองใชพลงัใจยกกาํลงัสอง-สาม เพ� อยนือยูขางๆ คนไข 

คนที่เปนที่รักอยางเต็มกําลังความสามารถ

 จากการ Line ขามทวีปกับพี่สาวทุกวัน จึงไดเคสใหมมาทําการศึกษา พัฒนาความรูดานจิตวิทยา

ของเราอีกแลว 

 เร� องมีอยูวา พี่นองคูหนึ่งทะเลาะกันอยางรุนแรงแทบตัดขาดกัน เพราะความเครียดที่เกิดจาก

ความเจ็บปวยของแม เคาทะเลาะกันขามทวีปเลยนะ เร� องนี้มีประเด็นตรงที่พี่สาวอยูเมืองไทย ตองรับ

ภาระในการเดินเร� อง เพ� อยายแมมารักษาตัวที่กรุงเทพฯ ที่ตัวเองทํางานอยู แตมีปญหาวา ไมไดขอใบ

สงตวัอยางเปนขัน้ตอน โดยระหวางนัน้ นองสาวอยูเมอืงนอกกข็อคาํแนะนาํเร� องนีจ้ากเรา ผานทางพีส่าว

บันทึกตนเร� อง
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ของเรา เราก็แนะนําวา ใหกลับไปขอใบสงตัวนั่นแหละ เผ� อวาจะไดประหยัดคาใชจายลงไดเยอะเลย 

พี่นองเคาก็ไปคุยกันอยางไงไมรู สรุปวาทะเลาะกันและโกรธกันไปเลย พี่สาวเราเลยไมรูจะทําอยางไง 

เลยมาเลาใหคนตนเร� องอยางเราฟง อีกครั้งที่วิญญาณนักจิตเขาสิงรัชนีอีกแลวครับทาน เราจึงขอเบอร

โทรศัพทพี่สาวของนองมา เพ� อขอคุยดวยหน�อยวา พอจะชวยเหลือ แนะนําอยางไรไดบาง

 หลังจากที่โทรไปแนะนําตัววาเราเปนใคร ยังไง แลวก็ฟงและกลาวช� นชมเคาเปนระยะๆ เคากลับ

ไปขอใบสงตัวจริงๆ และสามารถใชสิทธิคารักษาได เราก็เปนคนรับฟงที่ดีและสนับสนุน ใหกําลังใจเคา

ที่ไดดูแลแมที่ไมสบายเปนอยางดี ฟงน้ําเสียงเคาผอนคลาย สบายใจ และน�าจะหายโกรธนองสาวแลว 

กอนวางสาย เราก็ใหเคาพาแมนอมนําธรรมะเขามาชวยบรรเทาความไมสบายใจ ดวยหนังสือธรรมะ

ของทานพุทธทาสวาดวยเร� อง การเจ็บไขไดปวย เปนสิ่งที่เขามาเตือนใหเรามีสติมากยิ่งขึ้น    

 ในเคสนี้พบวา น�าจะอยูในระยะที่ขาดขอมูลในเร� องการใชสิทธิ แสวงหาหนทางในการใชสิทธิที่

ควรได แตอาจจะรับผิดชอบในการเดินเร� องดังกลาวคนเดียว และคงเครียด พอเจอเร� องมากระทบ

เพียงเล็กนอย (นองพูดไมเขาหู หรือ นองใหขอมูล (สั่ง) ทําโน�น นี่ นั่นมากไป) จึงอาจเกิดอาการปรี๊ดแตก 

เจตนาดีทั้งคู คือหวงเร� องคารักษาและรักแม ดังนั้น ถาเจอแบบนี้ ควรประเมินสถานการณกอนวา

เปนอยางไร และพอจะมีชองทางไหนในการชวยให ใชสิทธิคารักษาไดบาง พอเร� องนี้ผานฉลุย ก็เหมือน

ยกปญหาออกไปเกือบ 90% แลวพอดานการเงินหมดไป โลกอ� นๆ ก็ดูสดใสขึ้นคะ 

 หลังทําหนาที่แลว เราไมคอยชอบเลามากนัก  เลยสงไฟลเสียงการสนทนาไปใหฟง สองพี่นอง

จึงลงความเห็นวา สถานการณน�าจะดีขึ้นแลว  อยากใหนองสาวลอง Line ขามทวีป ไปหาพี่สาวเคาใหม

อีกครั้ง เพราะคนเปน caregiver มักจะเครียดมากกกกกกกวาทุกคน ดังนั้น เราควรใหกําลังใจคนๆ นี้

มากๆ เพ� อเคาจะไดยืนอยูขางๆ คนไขที่เคารักอยางเต็มกําลังความสามารถ

 ปฏิบัติการดานจิตวิทยา สําหรับครั้งนี้ผานไปอยางน�าช� นชม เพราะอยางนอย เราก็ไดความ

สัมพันธของพี่นองคูนั้นกลับคืนมา พยายามใหทุกคนใชสติในการพูดคุยกันใหมากกวาการใชอารมณ 

ไมงั้น นอกจากทุกขเพราะหวงแมที่เจ็บปวยแลว ยังจะมาทุกขเพราะทะเลาะกัน ดวยความหวงของ

พี่นอง ที่ตางคนตางคิดวา ถาแกคิดวาทําดีกวาชั้นก็กลับมาทําเองไปเลย น�าน...คนเราก็เปนซะอยางงี้     

 ทุกวันนี้ คนเรารักกันนอยลง เพราะพูดคุยกันนอยลง ลองโหลด app ในสมารท โฟน  เชน  Line  

Tango  มาลองใชดูซิ  แลวคุณจะรูวาไกลแคไหนก็เหมือนใกลทุกที ทุกที่ ทุกเวลา ที่คิดถึง แตถาคุยกัน

แลว ยังไมเขาใจ ลองใหเวลาเปนคนชวยเราสักพัก คอยกลับไปคุยใหมอีกที แตถาถึงที่สุดแลวไมไหว 

จะขอตัวชวย ก็ไมน�าเกลียดนะ นักจิต(อาสา)อยางเรา ยินดีบริการคะ
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บันทึกจากใจ........ของญาติผูดูแลผูปวยกอนสิ้นลม

กานดาวศรี  ตุลาธรรมกิจ

https://www.gotoknow.org/posts/573033

 เปนจดหมายจากญาติของคนไขที่เสียชีวิตไปแลว และเขียนเลาความรูสึกจากสวนลึก เขียนสงถึง

ฉันเพ� อบอกเลาเร� องราวของชวงเวลาสุดทายของนาชาย ผูปวยชายไทยพุทธ อายุ 50 ป  ปวยเปนมะเร็ง

ปอดระยะสุดทายที่ลุกลามไปตับ กระดูกสันหลัง ไดรับการฉายรังสี 5 แสง บริเวณกระดูกสันหลังแบบ

ประคบัประคอง โดยหวงัวา เร� องราวทีบ่อกเลาในจดหมายจะเปนวทิยาทาน สรางประโยชนตอคนรุนหลงั 

ที่อาจตองพบประสบการณสําคัญของชีวิต ในชวงเวลาที่ตองตัดสินใจในเร� องที่ยากลําบาก ซึ่งเกี่ยวของ

กับความเปนความตาย

 ในจดหมายฉบับนี้เลาวา นาชายเปนชาวประมงมาทั้งชีวิต โตมากับทองทะเล หาปลาแตเพียงคน

เดียวบนเรือประมงพื้นบานขนาดเล็ก ชีวิตบนเรือที่โดดเดี่ยวกลางทะเลกวาง เฝามองผืนฟาและพื้นน้ํา 

คือ บุคลิกที่แทจริงของนา ไมมีครอบครัวไมมีลูกเมียใหเปนภาระหวงใย แตนาเคยอุปการะเด็กผูชายคน

หนึ่ง สงเสียใหเลาเรียนจนเติบใหญ ปจจุบันมีการงานมั่นคง มีใจความวา

 ตลอดเวลาที่ดูแลนาก็รูวา นาเปนคนที่อดทนมาก ไมดื้อ ไมบน ไมเคยรองครวญครางเพราะความ

เจบ็ปวดของโรครายนีเ้ลย ดฉินัทราบวา คนทีป่วยดวยโรคมะเรง็ระยะสดุทาย จะเจบ็ปวดทรมานมาก แต

นาเปนคนอดทน คงดวยเกรงใจหลานกระมัง (นาเปนคนโสดไมมีครอบครัว)

 นาใสทอชวยหายใจทางปากมาประมาณ 10 กวาวัน คุณหมอก็บอกวา จะตองเจาะคอ   ใสทอทาง

ปากหลายวันจะทําใหติดเชื้อ หลังจากนั้นอีก 2 วัน หมอก็ถามอีกวา ญาติปรึกษากันแลวหรือยังวาจะเอา

อยางไร จะใหหมอเจาะคอ หรือจะถอดทอที่ปากออกแลวเอากลับบาน ดิฉันถามคุณหมอวา ถาถอดออก

แลวคนไขจะอยูไดนานไหม ไดกี่วัน คุณหมอตอบวา หมอก็บอกไมได อาจจะอยู 1 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง หมอ

ตอบไมไดจริงๆ

 ดิฉันตกใจมาก เพียง 1 หรือ 6 ชั่วโมงเทานั้นเองหรือ ดิฉันเครียดและสับสน การถอดทอชวย

หายใจจากปากก็เทากับดิฉันฆานา ทั้งๆ ที่นายังรูเร� องทุกอยาง ถาเปนเชนนั้นจริงๆ ดิฉันคงจะไมมีความ

สุขชั่วชีวิต บาปจะติดตัวดิฉันไปตลอด ดิฉันจึงโทรศัพทหาคนโนนคนนี้ตลอดทั้งวัน  ญาติบางคนก็บอกวา 

ใหหมอถอดออกแลวเอากลับบาน อยูก็ทรมานทั้งคนปวยและคนเฝา บางคนบอกวา แลวแตดิฉัน วันนั้น

ฉนัรองไหทัง้วนัเพราะสงสารนา ถาเจาะคอ นาตองเจบ็ตองทรมานอกี ถาถอด นาจะตองตายเพราะหายใจ

เองไมได จะตองตายทั้งๆ ที่นายังมีสติ ยังรูเร� องทุกอยาง ยังยิ้มและรับไหวเวลามีคนมาเยี่ยม
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 ดฉินัได โทรปรกึษาคณุกานดาวศร ีคณุพยาบาลโรงพยาบาลมอ. พยาบาลแผนกรงัสรีกัษา  ทีก่รณุา

ใหเบอรตดิตอไวสาํหรบัปรกึษาเวลาฉกุเฉนิ ดฉินัไดเลาอาการของนา คณุพยาบาลไดชวยปรกึษาอาจารย

หมอที่เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง และใหคําแนะนําที่มีประโยชนกับดิฉัน

 คุณกานดาวศรีไดแนะนําดิฉันวา ใหพยายามคุยกับคนไขถามวา นามีอะไรหวงไหม มีกังวลอะไร

หรือเปลา คุณพยาบาลแนะนํา ทําใหดิฉันมีสตินั่งคุยกับนาตลอดเวลา นารับรูทุกอยาง ดิฉันบอกวา 

ถาตองการเหมือนที่ดิฉันพูด ใหนาบีบมือดิฉันนะ นาก็ทําตาม ทําใหดิฉันรูวา นาตองการพบใครบาง ดิฉัน

จึงได โทรศัพทรองขอใหคนที่นาอยากเจอใหมาเยี่ยมนา ทุกคนที่มาทําใหนาสดช� นและก็ดูสงบลงมาก

 ดิฉันไดสวดมนตใหนาฟง บอกนาวา ฟงดิฉันสวดมนตแลว ใหนานึกถึงพระ นึกถึงผาเหลือง นึกถึง

แตสิ่งดีๆ ที่นาทํามาตลอดชีวิต นาจําไดไหม นาไปตลาดเห็นเขาเอางูมาขาย เอานกมาขาย นายังซื้อและ

ใหคนนําไปปลอย นาเปนคนดี ชวยเหลือผูอ� นเสมอ พวกเราทุกคนรักนานะ ตอนนั้นนาสงบตาปด เอามือ

นามากุม นาก็ไมบีบมือตอบดิฉัน ดิฉันไดสวดมนตและพูดตลอดเวลา แมนาจะไมลืมตาแลวก็ตาม ดิฉัน

นั่งสวดมนต จนคุณพยาบาลหัวหนาตึกทานสงสาร ทานกรุณาใหยืมเทปพระสวดมนตมาเปดใหนาฟง

 หลังจากที่นาเจอคนที่อยากเจอมาเยี่ยม วันรุงขึ้น นาก็จากไปอยางสงบ โดยไมตองเจาะคอและ

ไมตองถอดทอชวยหายใจ ดฉินัและญาตไิดกรวดน้าํตามความเช� อของศาสนาพทุธเพ� อสงดวงวญิญาณนา

ไปสูสุคติ

 ดิฉันไมเคยเขียนอะไรใหคนอ� นอาน ดิฉันอาจจะลําดับเร� องราวไมถกู แตดิฉันก็เขียนจากความรูสึก

และตั้งใจที่จะบอกกับทานที่มีญาติปวยระยะสุดทาย และทานเปนคนดูแลเขาอยู ทานอาจจะมีความทุกข

เครียดและสับสนเหมือนอยางดิฉัน เม� อคนที่ทานรักปวยระยะสุดทายและกําลังจะจากไป เราอาจจะชวย

ไมใหเขาตองทุกขทรมานมาก เม� อเรารูปมปญหาของผูปวย

 หากเร� องที่ดิฉันเขียนนี้มีประโยชนกับทานบาง ดิฉันขออุทิศบุญกุศลนี้แกดวงวิญญาณของคุณนา 

ขอใหดวงวิญญาณของคุณนาไปสูสุคติ ถาชาติหนามีจริง ขอใหนามีเมียมีลูกและครอบครัวที่อบอุนดวย

เทอญ

 ดิฉันขอกราบขอบพระคุณคุณกานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ ที่เปนกําลังใจ คอยโทรสอบถามอาการ

ของนาตลอดระยะ และขอบคุณที่แนะนําสิ่งที่ดีที่สุดแกดิฉัน

                                                                                                                                                      

                        หลานนา
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 การตัดสินใจเลือกระหวางเจาะคอ หรือถอดทอชวยหายใจเปนเร� องละเอียดออน ซึ่งผูปวยขณะที่

ยังมีสติหรือญาติเทานั้น ที่มีสิทธิตัดสินใจแน�นอน กรณีของผูปวยรายนี้จึงไมสามารถใหคําแนะนําใดๆ 

เพ� อชวยเหลือในการตัดสินใจ แตฉันได โทรศัพทปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญทาง palliative care วาควรทํา

อยางไรในประเด็นนี้ แพทยแนะนําวา ใหญาติปรึกษาแพทยที่ดูแลผูปวยวา ขณะนี้การพยากรณโรคเปน

อยางไร ถาพยากรณโรคไมดี ก็ไมควรเจาะคอ เพราะโรคก็จะดําเนินไปขางหนา แตถาพยากรณโรคดี 

เชน ปอดอักเสบ พอใหยาปฏิชีวนะก็ดีขึ้น สวนอวัยวะอ� นๆ ยังดีอยู ก็ควรเจาะคอ หลังไดปรึกษากับ

แพทยที่ดูแลรักษาพบวา พยากรณ โรคไมดี อวัยวะสวนอ� นก็เส� อม เน� องจากมีการลุกลามของมะเร็ง

ในที่สุด ญาติตัดสินใจไมเจาะคอ นอกจากนี้ฉันใหคําแนะนําที่ชวยใหผูปวยไดทําในสิ่งที่คางคาใจ โดยให

ญาติถามผูปวยวา “ตองการพบใครบาง พอพูดถึงลูกบุญธรรม ผูปวยบีบมือญาติแน�น” หลังจากผูปวยได

พบลูกบุญธรรม รุงเชาผูปวยก็เสียชีวิตไปอยางสงบ
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Love / Language...

ธารินทร  เพ็ญวรรณ 

https://www.gotoknow.org/posts/578120

 

 เขาเปนชาวออสเตรเลียเกษียณ ที่มาพบรักใหมในประเทศไทย

 เธอคือหญิงมายที่ผานการแตงงานมาแลว 2 ครั้ง ลูกชายวัย 10 ป ของเธอ ก็เริ่มคุนเคยกับ

พอใหมคนนี้แลว

 แตทวาตอนนี้ เขากําลังจะตาย ลมหายใจที่รวยรินและรางกายที่ทรุดโทรมลงทุกวัน ตอกย้ําความ

จริงนี้แกเธออยางไมปราณี เม� อผมพบกับเขาเปนครั้งแรก เราสามารถส� อสารกันไดแคการกระพริบตา 

และคําถาม ใช/ไมใช แบบงายๆ เทานั้น เน� องจากมะเร็งไดลุกลามไปที่สมองแลว

 ทางทีมผมไดพบกับเขาครั้งแรกเม� อ Chris มานอนที่รพ.ไดเกือบสองสัปดาห สาเหตุที่แพทยหลัก

ปรึกษานั้น ก็เพ� อคุมอาการไมสุขสบายตางๆ ปญหาดานจิตสังคม รวมกับเปนลามชวยแปลภาษาใหดวย

 เม� อไปถึงที่หองของผูปวย ครอบครัวจากออสเตรเลียก็มีทาทีระแวดระวังขึ้นมาทันที โชคดีที่คูหู

ของผมวันนั้น เปนพยาบาลที่มาจากประเทศเดียวกัน พอเธอแนะนําตัวเองไปวา เราคือทีม palliative 

care ทาทีของครอบครัวก็เปลี่ยนไปในทันที

 “พระเจา!! เรารอพวกคุณอยูเลย! ขอบคุณมากที่มา” Kate พี่สาวคนโตบอก ขณะที่จับมือกับ

คูหูผม
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 “สวัสดีครับหมอ” Will นองเขยยกมือไหวผมแลวจับมือทักทายเบาๆ อีก 2 คนที่อยูในหองคือ 

Lorraine นองสาวของ Chris และพี่พร ภรรยาชาวไทย

 Chris มีอาการหลายอยาง ทั้งเร� องอาการปวดและหอบเหน� อยจากตัวโรค ผมเริ่มวางแผนปรับยา

พรอมอธิบายถึงขั้นตอนตางๆ แกญาติ Chris เองก็พยายามมองตามและฟงผมอยางตั้งใจ

 “เดี๋ยวผมจะปรับยาแกปวดที่ช� อวา morphine ใหคุณนะ แลวจะมาดูอีกทีในวันพรุงนี้ ถายังปวด

อยูมาก ก็ขอยาเพิ่มไดนะครับ”

 Chris มองหนาผมแลวกะพริบตา 1 ที

 “เขาบอกวาเขาใจน�ะหมอ เราตกลงกันวา ถา Chris อยากบอกวาใช ใหกะพริบตา ถาไมใช 

ก็ไมตองทําอะไร” Kate อธิบายเพิ่ม

 ครอบครวัดสูบายใจขึน้มาก เม� อผมมาอธบิายถงึขัน้ตอนและแผนการรกัษาในขัน้ตอๆ ไป เน� องจาก

กอนหนานี้ ไมมีใครบอกอะไรกับพวกเขาเลย ระหวางที่คูหูของผมคุยกับเพ� อนรวมชาติ ผมก็อธิบายให

พี่พรฟงเปนภาษาไทยเพิ่มเติม

 ในผูปวยรายนี้ อาการไมสุขสบายทางกายนั้น คงตองปรับยาและมาดูเปนระยะ แตปญหาอ� นที่ผม

กังวลนั้นมีอีก 2 อยาง คือ ผมไมแน�ใจวา พี่พรสามารถส� อสารกับครอบครัวฝงสามีไดมากนอยแคไหน 

เน� องจากสังเกตวา เวลา Will หรือ Kate พูดกับพร เธอจะดูไมเขาใจทั้งหมด คนอ� นๆ จึงตองพยายาม

ปรับภาษาใหชาและงายขึ้น จึงจะส� อสารกันได อีกอยางหนึ่ง คือ ผมกังวลวา เธอจะถูกเสียงขางมากกลบ

เสียงของตัวเองไปหรือเปลา นี่นับวาเปนเหตุการณที่มักเกิดขึ้นไมบอยนัก เพราะปกติเวลาชาวตางชาติ

มาอยูทีเ่มอืงไทย กม็กัจะอยูกบัครอบครวัญาตพิีน่องคนไทยของภรรยา แตครอบครวันี ้คนไทยกลบักลาย

เปนเสียงสวนนอยซะอยางงั้น

 พอเดินออกมาจากหอง พี่พรก็ตามออกมาและยืนยันความกังวลของผมดวยตัวเอง “หมอ... ฉันมี

เร� องอยากขอรองหมอหน�อย หมอชวยเปนลามคุยกับทางนั้นไดมั้ย? ภาษาอังกฤษฉันไมคอยดี”

 “ไดครับ พี่พรอยากบอกอะไรกับพวกเคาเหรอครับ?” 

 เธอนิ่งไปพักหนึ่งกอนที่จะบอกตอ “เปนความผิดของฉันหรือเปลาหมอ ?” 

 “ครับ ?” 

 “ที่พาเคามาโรงพยาบาลสาย...จนเปนถึงขนาดนี้...”
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 พี่พรมีสีหนากังวลอยางเห็นไดชัด เทาที่ฟง เธอคงกังวลวา ตนพาสามีมารพ.สาย จนมะเร็งเปน

ถึงขั้นลุกลาม

 “พี่พรครับ... ผมเขาใจนะวา พี่รูสึกเครียดและรูสึกผิดกับสามี แตพี่พรไมจําเปนตองโทษตัวเอง

นะครับ โรคพวกนี้ บางทีมันไมไดตรวจพบงายๆ ในระยะแรกเริ่ม” ผมทิ้งชวงไปครูหนึ่งจึงคอยบอกตอ 

“และตอนนี้พี่ก็มาดูแลเขาเปนอยางดี ผมเห็นไดวา เขารับรูไดและทางพี่นอง Chris ก็บอกกับผมเองวา 

พี่พรดูแลนองของพวกเขาดีมาก”

 พี่พรดูสีหนาคลายกังวลลงเล็กนอย แตยังไมทั้งหมด “งั้นหมอชวยบอกแทนฉันหน�อยไดมั้ย ? บอก

กับพวกเขาวา ฉันขอโทษ...ขอโทษที่ทุกอยางออกมาเปนแบบนี้”

 “ไดครับ... แตวาเร� องนี้เปนเร� องที่สําคัญมาก เปนปมในใจของพี่พรและผมวา ทุกๆ คนน�าจะอยาก

ไดยินจากตัวพี่เอง ถาพี่ตองการ ผมก็จะเปนลามแปลให แตถาพี่อยากพูดดวยตัวเองก็ทําไดเหมือนกัน 

พี่คิดวาไงครับ ?”

 พี่พรเงียบไปพักหนึ่งกอนที่จะบอกวา “งั้นฉันบอกเองหมอ”

 

 วันถัดมา ผมไปปรับยาให Chris ดูพี่พรยังมีสีหนากังวลเหมือนเดิม ทางครอบครัวออสเตรเลียก็

ถามตอบกบัผมหลายอยาง และพยายามถามความเหน็รวมในการตดัสนิใจกบัพีพ่รดวย เธอฟงไมเขาใจใน

หลายๆ ประเด็น ผมจึงเปนลามแปลใหเหมือนเดิม ดูเหมือนวาผมจะกังวลเกินไปเร� องที่วา พี่พรจะโดน

เสียงขางมากกลบ เพราะพวกเขาเคารพการตัดสินใจและเสียงของพี่พรเปนอยางดี

 เม� อผมออกจากหอง Kate ก็เดินตามผมออกมา เธอบอกถึงความกังวลของเธอใหผมฟง “หมอ...

พรเคาจะไหวรึเปลานะ พวกฉันมาชวงกลางวันแลวกลับไปที่พักชวงเย็น แตพรกลับอยูเฝา Chris ตลอด 

24 ชม. เลย ไมรูไดนอนบางหรอืเปลา พวกฉนักงัวลมาก อยากใหเขาพกัและคดิถงึสขุภาพของตวัเองบาง 

แคนี้พวกเราก็ซาบซึ้งกับเธอมากแลว”

 “เขารูสึกผิดหลายๆ อยางนะ แลวเม� อวาน พรคุยกับพวกคุณรึยังนะ ?”

 “รูสึกผิด ? เร� องอะไรละ ??? แลวเม� อวาน ก็ไมเห็นเขาพูดถึงอะไรนี่ ?”

 ดูเหมือนวา พี่พรจะยังไมไดบอกความกังวลของตัวเองใหคนอ� นฟง ขืนปลอยไวแบบนี้ ไมดีแน� 

ผมจึงคิดวาคงตองจัดประชุมในครอบครัวสักที ผมเขาไปในหองอีกครั้ง แลวอธิบายเปนภาษาอังกฤษวา 

อยากนัดคุยกับครอบครัวทั้งหมด ทุกคนพยักหนารับทราบและเดินไปอีกหองหนึ่ง พี่พรดูสีหนาต� นอยาง

เห็นไดชัด แต Will ก็โอบไหลเธอไวอยางออนโยนและชวนกันไปที่หองประชุม
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 เม� อทุกคนมากันครบ ผมจึงอธิบายใหพี่พรฟงสั้นๆ วา ที่เรียกมาก็เพราะจะเปนลามบอกถึงความ

ในใจของพี่พรใหทุกคนรับทราบ เธอจึงแลดูต� นนอยลง 

 “ฉนัขอโทษ...ขอโทษทีพ่าเขามารพ.สาย....ตอนนัน้เขาบอกวาปวดขา ถาฉนัเรงใหเขาไปตัง้แตตอน

นั้น ก็คง... ฉันขอโทษ...ขอโทษจริงๆ.... ฉันเสียใจ....ที่เคาตองกลายเปนแบบนี้....I…am…sorry.....” พี่พร

พูดเสียงขาดๆ ปนกอนสะอื้น นัยนตาแดงก่ํา 

 เม� อทางครอบครัวออสเตรเลียรับทราบ ทุกคนก็ตกใจและพากันปลอบประโลมเธอทันที

 “เธอชวยเขาไดมากแลวนะพร เธอดูแลเขา อยูดวยกันกับเขาทั้งตอนที่เขาสบายดีและตอนที่

เขาปวย แคนี้ พวกฉันก็รูสึกขอบคุณเธอมากแลว และฉันมั่นใจวา Chris เองก็รับรูไดเชนกัน”

 “เขาเปนคนอยางนั้นแหละ ถาไมเจ็บหนักจริงๆ ก็จะไมไปหาหมอหรอก ตอให Chris อยูใน

ออสเตรเลีย ฉันก็เช� อวาจะไมตางกัน”

 “ใช แลวรูมั้ยวา Chris เคยบอกอะไรใหฉันฟง ? เขาบอกวา ชวงเวลา 6 ปที่เขาอยูในไทยอยูกับ

เธอ เปนชวงเวลาที่เขามีความสุขที่สุดในชีวิต” 

 ไดยนิถงึตรงนี ้พีพ่รกป็ลอยโฮออกมาทนัท ีน้าํตาแหงความอดัอัน้ตนัใจพรัง่พรอูอกมาไมหยดุหยอน 

เธอคงแบกรับความรูสึกนี้มาตลอด โดยที่ไมไดคุยกับใครเลย

 ถงึตรงนีก้ห็มดหนาทีล่ามอยางผมแลว พวกเขากอดและกมุมอืกนัเงยีบๆ อยูพกัใหญ โดยที่ไมจาํเปน

ตองใชภาษาหรือวจีใดๆ ใชเพียงแคออมกอดและการสัมผัสเทานั้น ก็เพียงพอที่จะส� อความในใจของกัน

และกันได

 มีคําพังเพยภาษาอังกฤษอันหนึ่งที่วา elephant in the room ซึ่งหมายถึง เวลาที่มีเร� องบางอยาง

ปรากฏอยูอยางเดนชัด ทุกคนรับรูถึงมันได แตไมมีใครพูดถึงสิ่งนั้น อาจจะเพราะไมอยากคุย อยาก

หลีกเลี่ยง หรืออะไรก็ตามแต

 แตสาํหรบัครอบครวันี ้ชางทีว่านัน้ เปนชางสญัชาตอิอสเตรเลยี และตองการควาญชางทีค่ยุภาษา

ชางได ก็เทานั้นเอง 
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คําอธิษฐานที่เปลี่ยนไป

วีรมลล  จันทรดี

https://www.gotoknow.org/posts/577778

 เสียงโทรศัพทแสดงวามีขอความเขา ฉันเปดอาน เม� อเห็นวามาจากพี่พิม ฝาแฝดของคนไขมะเร็ง

รังไขระยะสุดทายที่ฉันกําลังดูแลอยู “กลัวจัง เปนหวงวา คืนนี้เคาจะเปนไง..” “ถาวันนี้ พี่ ไปเฝาเอง

และเห็นวานองผิดปกติไป... คงจะขออยูเฝา” “แตรูมาวาเคาเองก็เปนหวงพี่ ไมรูวาหวงเร� องอะไร พอจะ

บอกไดไหมคะวาเร� องอะไร” “......” ขอความถูกพิมพเขามาอยางตอเน� อง แสดงถึงความกังวล หวงใย 

ความเครียด ฉันตัดสินใจโทรศัพทไปหาเธอแทนการพิมพขอความ และเริ่มเขาเร� องตอจากที่พิมพ

 

 ฉัน  : ที่พี่อยากรู คือ เร� องที่พี่พลอยเปนหวงพี่ใชไหมคะ

 พี่พิม  : ใช เพราะพี่อยากจะดูแลเคาใหดีที่สุด มีอะไรที่พี่จะทําใหไดก็อยากทํา

 ฉัน  : พี่พลอยหวงความรูสึกพี่พิมคะ กลัววาพี่จะเสียใจ เศราใจเม� อพี่เคาจากไป ยิ่งเห็นวา

   พี่เครียด พี่กังวล ก็ยิ่งเครียดมากขึ้น

 พี่พิม : พีส่งสารเคา พีก่ลวัวาเคาจะไมมีใครตอนทีเ่คาจะจากไป พีอ่ยากอยูกบัเคาจนนาทสีดุทาย 

   เราเกิดมาพรอมกัน ถาเคาจากไปคนเดียว โดยไมมีใครอยูดวย เคาคงน�าสงสารมาก

 ฉัน  : พี่ทราบและเห็นแลวใชไหมคะวา พี่พลอยเตรียมใจพรอมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ทั้งเร� อง

   ทรัพยสิน เร� องงาน และที่สําคัญ พี่พลอยไดมีโอกาสขออโหสิกรรมกับคุณพอ คุณแม 

   พี่ๆ ทุกคน รวมทั้งหลานดวย

 พี่พิม : ใช ใจเคาเขมแข็งมากแมรางกายเคาจะออนแอลงทุกวัน พี่อธิษฐานทุกวันเลย ขอให

   พระคุมครอง ขอใหัมีปาฏิหารยใหเคาหาย แตทําไมมันไมเปนจริง ก็ไมรู.... พี่รูวาวันนั้น

   จะมาถึง แตก็อยากใหมันเนิ่นนานออกไป
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 ฉัน : ดวยความเมตตาของทาน พระทานคงอยากให ในสิ่งที่ตองการ แตถาสิ่งที่พี่ขอ เปนสิ่งที่

   เกินอํานาจของทาน เปนการฝนกฏธรรมชาติ ทานคงใหไมได ดังนั้น คนที่เปนทุกขก็คือ 

   ตัวพี่ใชไหมคะ เม� อพี่ทุกข ทุกคนรอบขางก็ทุกขดวย เพราะทุกคนก็รักพี่เชนกัน

 พี่พิม : เพราะอยางนี้ ใชไหม พลอยถึงหวงพี่ ถาอยางนั้นพี่ควรวางใจอยางไร เพ� อแสดงใหเขา

   เห็นวา พี่ไมทุกข

 ฉัน  : การแสดงก็คือการเสแสรง ซึ่งคนที่เปนแฝดกัน ยอมรับรูและจับได ในที่สุด การยอมรับ

   และเตรียมซักซอมสติใหพรอมรับกับสถานการณที่จะเกิดขึ้น น�าจะเปนทางที่ชวยให

   ผานพนไปได

 พี่พิม  : ใช !! พลอยเคาเคยบอกพี่วา เคาอยากมีสติจนวาระสุดทาย ถาอยางนั้น ตั้งแตคืนนี้พี่ 

   จะเปลี่ยนคําอธิษฐานเปน ขอใหเราทั้งคูมีสติตราบจนวาระสุดทาย

 ฉัน  :  สาธุ........คะ

         30 กันยายน พ.ศ. 2557
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ความสวาง..ขางเทียนดับ

สุปราณี  คุณกิตติ 

https://www.gotoknow.org/posts/578362

 สามีจากไปเม� อป 2546 ดิฉันเคยเขารับการรักษาโรคซึมเศราเม� อสามีเสียชีวิต อาการดีขึ้น แต

เม� อกลับมาอยูบาน ดิฉันไมมีลูกกับสามี เม� อใดที่เห็นหรือระลึกถึงบางสิ่งบางอยางที่เกี่ยวพันกับสามี 

หลายๆ ครั้งที่ไมสามารถควบคุมอารมณตนเองได และจะตองรองไหมากๆ เม� อคิดถึงเขา อยากใหตัวเอง

สงบจากสิ่งที่ผานไปแลวใหไดสักที มีชีวิตอยูเหมือนคนขาดวิญญาณ

 การเขารับการรักษาโรคซึมเศรานั้นทรมานเพราะการกินยา แต ณ เวลานั้น ถือวาจําเปน อดทน

จนเม� อผานไป 2 ป รูวาตัวเองดีขึ้น จะมีบางชวงเวลาที่ระลึกถึงสามี จะมีความรูสึกเจ็บปวดบาง แต

ไมมากเทาแรกๆ และยังมีความรูสึกวาคิดถึงเขา ทั้งๆ ที่รูวา เขาจากไปสูที่สงบกวาแลว รูตัววา ตอง

ใหเวลากับตัวเองที่จะคอยๆ ดีขึ้น ใจจริงไมอยากรองไหมาก เพราะจะทําใหรูสึกปวดหัวไมเกรน และ

ตองทํางานสอนหนังสือ จึงไมอยากใหหนาตาหมนหมอง เด็กๆ ที่เรียน เขาตองรูสึกไมดีที่อาจารยหนาตา

เศราหมอง ไมตองการเอาความทุกขของตัวเองไปแผใหคนอ� น อยากจะใหตัวเองหยุดความคิดที่เปน

ทุกขนี้เสียที เพราะเหตุการณนั้นไดสิ้นสุดลงไปแลว

 การไดรบักาํลงัใจจากคนรอบขาง ใหเวลาตวัเอง เพ� อใหความเช� อมัน่ในความเขมแขง็ของใจตวัเอง

ไดเติบโตขึ้น จะชวยใหเราคลายกายและใจลงจากการผูกมัดของอดีต

 คลินิกโรคซึมเศรา เปนเสมือนเพ� อนที่เริ่มคุนเคยและสามารถคุยไดดวยตลอดเวลา (เพราะอยูบน

อินเตอรเน็ต...จะเปดหรือปดการพูดคุยดวยเม� อไหรก็ได) การมีเพ� อนที่เปนกัลยาณมิตร ที่เพียงแครับฟง

และโตตอบทางความคิดกับเราบาง ก็ทําใหรูสึกดีขึ้นไดจริงๆ อันที่จริง กวาชีวิตจะผานมาถึงขนาดนี้ ได 

ก็ไดเรียนรูอะไรมามากพอสมควรแลว แตเม� อตองเผชิญสถานการณจริงดวยตนเอง ก็ยังตองตั้งสติอยู

นานเหมอืนกนั เร� องของจติใจทีจ่ะเขมแขง็หรอืไม จะแกปญหาเปนหรอืไม กต็องผานการฝกมาเหมอืนกนั 

ทาํไมเรามกีารซอมหนไีฟหรอืซอมหลบภยัเม� อมภีาวะฉกุเฉนิได เราถงึไมคดิทีจ่ะลองซอมหลบภยัทางจติใจ

ดูบาง เพ� อสรางความเคยชิน และสรางความสามารถในการเรียกสติไดอยางเพียงพอ 

 เม� อตองเผชิญหนากับวิกฤติของชีวิต ภาวะของจิตใจจะหลุดไปตามสิ่งที่เกิดขึ้น จนชวงแรกๆ 

คิดวา เอาตัวเองเกือบไมรอดแลว (อยากตายตาม แตไมคิดฆาตัวตายเลย) จึงตองไปพบจิตแพทย ยังดี

ทีม่สีตริูตนขณะรกัษา รบัรูผลขางเคยีงของยา จนตองใชสตพิจิารณาวา ระหวางการทีป่ลอยใหตวัเองทกุข

อยูกับการจากไปของสามีและตองกินยา กับการพยายามหันกลับมาดูแลตนเอง และใหความชวยเหลือ

ดูแลคนรอบขาง ทดแทนหนาที่ที่เคยดูแลสามี แตไมตองทรมานกับผลขางเคียงของยา ถามตัวเองวา
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จะเลือกอันไหน จึงเลือกการไมตองรับยา แตตองหันมาพยายามฝนใจกินอาหารเพ� อใหรางกายฟนใหเร็ว

ที่สุด โชคดีที่คนในครอบครัวก็ใสใจดูแล คนรอบขางในสถานที่ทํางานใหกําลังใจและใสใจ รวมทั้งการได

อยูใตรมพระพุทธศาสนา ทําใหสภาพจิตใจ-รางกายฟนขึ้นเร� อยๆ แมจะรูวา ไมมีวันจะกลับไปเหมือนเดิม

อีกแลว แตทุกวันนี้ มีชีวิตอยูอยางตั้งใจที่จะทําประโยชนเพ� อสรางและสะสมบัญชีบุญบารมี รอเวลาของ

ตวัเอง และเตรยีมคาใชจาย (บญุบารม)ี เพ� อการเดนิทางไปหาคนทีเ่รารกัผกูพนัดวย ซึง่ไดเดนิทางไปกอน

หนานี้แลวตามวาระการเกิด-การดับของแตละคน กฏแหงการทดแทนเกิดขึ้นไดจริงเสมอ 

 การพยายามหันกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้น เพราะรูวา ถาตัวเองไมแข็งแรง-ไมดีขึ้น ก็จะเปนภาระ

ใหคนอ� นตองมาดูแลเรา ทั้งๆ ที่เรายังชวยตัวเองไดดีอยู เพียงแตเรามัวแตคิดถึงเหตุการณที่ผานมา 

และยังติดอยูในความทรงจํามาก เวลาเทานั้นที่พาอะไรมาและพาอะไรไปจากเรา รวมทั้งความทุกขและ

ความสุขของเราดวย สามีปวยเปนมะเร็งตอมน้ําเหลือง รักษาอยูปกวา รักเขามากก็สงสารเขามาก 

แตเขาเปนคนเขมแข็งมาก รูวาเขาควรตองไป...ไมควรหวงเรา จึงใหสัจจะกับเขาวา ไมตองหวง จะดูแล

ตัวเอง

 ภาพของอาการกอนที่เขาจะเสียชีวิต เปนภาพที่ลืมเลือนยากนัก เม� อกอนจะเจ็บทุกครั้งที่คิดถึง 

ขณะที่ดูแลเขา ไมมีโอกาสไดรองไหเลย เพราะมีอะไรตองทํามากมาย แตเม� อเขาจากไป หมอบอกวา 

รองไหซะบางก็ไดนะ จึงรองไหแทบทุกครั้งที่ระลึกถึงเหตุการณในชวงนั้น แปลกนะจิตใจคนเรานี่ มีเวลา

ขึ้นๆ ลงๆ เหมือนเวลาน้ําขึ้นน้ําลงจริงๆ 

 ดิฉันมีความรูสึกมาตลอดวา ความรักเปนความงดงาม เปนความดี และเปนสิ่งที่บริสุทธิ์ ดิฉัน

มีความเช� อวา ดวยความรัก เราจะสามารถทําไดทุกสิ่งไดอยางเหลือเช� อจริงๆ ความรักเยียวยาทุกสิ่ง 

ดิฉันยอมรับไดเสมอทั้งสิ่งที่เปนความทุกขและความสุขที่ผานเขามาในชีวิตเรา เพราะไมใชเพียงเราคน

เดียวที่ตองเผชิญเร� องราวตางๆ แตทุกคนก็ตองเคยผานสิ่งเหลานี้เชนเดียวกับเรา ดิฉันยอมรับวา ความ

ตายและการยุติของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เปนเร� องปกติของสรรพสิ่ง เพียงแตมีบางครั้ง ที่ดิฉันอธิบายตัวเอง

ไมไดวา แลวทําไมเราจึงตองรูสึกเจ็บปวด เม� อนึกถึงเร� องราวบางเร� องที่ไดผานเสร็จสิ้นไปแลว สิ่งนั้น

มิไดทํารายเราสักหน�อย มันผานไปแลวและ ณ เวลานี้ ก็ไมไดอยูกับเราอีกแลว ไมมีผลกระทบกับเรา

อีกแลว ที่ดิฉันนึกถามนี้ ก็มิไดตองการคําตอบจริงจังแตอยางใด 

 เพราะเหตุที่ดิฉันรูสึกวา ความรักคือความดี ความงดงามและเปนสิ่งบริสุทธิ์ ดิฉันจึงสามารถรัก

ลูกคนอ� น (ลูกศิษย) ไดราวกับเปนลูกของตัวเองจริงๆ เพียงเพราะในดวงจิตของดิฉันปรารถนาเหลือเกิน

ที่จะมีลูก ดิฉันยังแปลกใจตัวเองเหมือนกันวา ดิฉันทําเชนนั้นไดอยางไร แตดิฉันก็มีความสุขที่จะไดทํา 

ดิฉันจึงพยายามไมละเลยในการดูแลตัวเองและหันกลับมารักตัวเองใหมากขึ้น และแบงปนรักนั้นสู

คนรอบขางของดิฉัน เม� อดิฉันรูสึกวาตัวเองเปนผู ให ดิฉันจึงไมรูสึกวาตัวเองสูญเสีย เพราะดิฉันมี

มากพอที่จะให
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แลดูผูดูแลในโลกที่หมุนไป

ปทมา  โกมุทบุตร

https://www.gotoknow.org/posts/579050

 โลกกําลังหมุนไปสูภาวะที่ 'เวลา' กับ 'ความเฉพาะทาง' เปนทรัพยอันมีคายิ่งกวาสิ่งใด การคาด

หวังวา ใครสักคนในครอบครัวจะตอง 'เสียสละ' จึงยากขึ้นทุกที ถึงเวลาหรือยังที่จะใชวิกฤติสรางโอกาส 

ยกวิชาชีพผูดูแลที่มีคุณคาอยูแลวใหมีศักดิ์ศรี 

 “เดี๋ยวจะตอสายถึงคนมีอํานาจตัดสินใจนะคะ...” 

 คุณจุบ (นามสมมติ) ผูดูแลแมสามีมากวา 5 เดือน ที่นอนหองพิเศษในรพ. กลาว คุณจุบทําหนาที่

ตัง้แตต� นเชามาปอนอาหาร พลกิตวั เปลีย่นผาออม ดดูเสมหะในลาํคอ สวนตอนกลางคนื นองสามลีกูชาย

ของผูปวยจะมานอนเฝา เทียบกับหลายๆ ครอบครัวแลว ผูปวยรายนี้ยังนับวาโชคดีที่ลูกๆ ทั้งสี่ กับ

หนึ่งศรีสะใภชวยกันดูแล โดยไมมีปญหาทางเศรษฐกิจ กระนั้น ก็ยังไมมีใครมั่นใจการดูแลที่บาน...ที่ซึ่ง

ผูปวยปรารถนาจะนอนพักผอนในระยะทายของชีวิต

 อุปสรรคสําคัญคือ การใหสารน้ําและยาทางหลอดเลือดดํา การอยูใน รพ. มีสารพัดวิธีและ

ผูเชี่ยวชาญที่จะทําได แตแลววันที่ขาพเจากลัวก็มาถึง ผูปวยแขนขาบวมมากจากภาวะอัลบูมินต่ํา จน

คุณพยาบาลหาเสนไมได ปรึกษาคุณหมอวิสัญญีมาชวยหาเสนที่แขน ก็ประเมินวา บวมเกินกวาจะทําได 

จนตองถามความเห็นญาติเร� องการใสสายที่เสนเลือดลําคอ (central line)

 แมคุณจุบกับลูกชายคนสุดทองดูแลใกลชิดมาตลอด และรูวาหากคนไขลุกมาพูดได คําตอบคือ 

“พอเถอะ” แตอํานาจการตัดสินใจกลับอยูที่ลูกคนที่อยูหางที่สุด มีหนาที่การงานดีที่สุด

 ยุติธรรมหรือไมกับผูดูแลที่เสียสละเวลา กับโอกาสในชีวิต

 โลกกําลังหมุนไปสูภาวะที่ 'เวลา' กับ 'โอกาส' เปนทรัพยอันมีคายิ่งกวาสิ่งใด การคาดหวังวาใคร

สักคนในครอบครัวที่ 'เสียสละ' แบบคุณจุบจะยากขึ้นทุกที ถึงเวลาหรือยังที่จะใชวิกฤตินี้สรางโอกาส ยก

วิชาชีพผูดูแล ที่มีคุณคาอยูแลวใหมีศักยภาพและศักดิ์ศรียิ่งขึ้น
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 I have a dream

 

 Professional home health care อาจมีช� อภาษาไทยวา นักเคหะบริบาล ไมควรใชคําวา 'ผูชวย

ทางการแพทย/ผูชวยพยาบาล' เขาคือนักบริบาลที่สามารถสะสม เพิ่มพูน องคความรูและอัตลักษณของ

ตนเอง หลักสูตรนักบริบาล มีการรับรอง และตรวจสอบโดยกระทรวงสาธารณสุข และ/หรือ กระทรวง

ศกึษาธกิาร นกับรบิาลรุนแรก อาจมอีาจารยจากสหวชิาชพี แตเม� อเวลาผานไป เขาจะกลายเปนอกีวชิาชพี

ทีภ่าคภมู ิมคีวามสามารถขัน้สงูขึน้ มากไปกวาการเฝา พลกิตวั ปอนอาหาร มาเปนสามารถใหสารน้าํทาง

เสนเลือดหรือทางใตผิวหนัง เปลี่ยนสายอาหาร และที่สําคัญ มีความเปน expert แกปญหาการดูแลที่

บานไดอยางสรางสรรค

 ขาพเจาไมมีความรูทางบริหาร เพียงเคยสัมผัสดวยใจวา 'คนเรานั้น ขับเคล� อนดวยในสิ่งที่ทาทาย 

ดวยความหวังถึงชีวิตที่ดีกวา ...บรรพบุรุษเราจึงออกจากถ้ํามาสรางตึกระฟาทุกวันนี้'

 ภาพ: ตัวอยางบริการใหยาและสารอาหารที่บานมีระบบ referral online ดวยคะ  

 http://www.infusioncare.com/
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ฉันผิดไหม ที่ยอม...ยอมใหเขากลับบาน

วีรมลล  จันทรดี  

https://www.gotoknow.org/posts/579163

 งานฉันไมไดเสร็จหลังจากผูปวยเสียชีวิต ฉันยังตองติดตามครอบครัววา เขาสามารถปรับตัวได

หรือไม เม� อหัวหนาครอบครัวจากไป ครั้งนี้เปนครั้งที่สอง ที่ฉันโทรศัพทเยี่ยมเยียน แตเปนครั้งแรกที่ฉัน

ไดคุยกับมารดาของทวน คนไขมะเร็งที่ฉันช� นชมความเขมแข็งของเขาเสมอมา 

หลังทักทายถามไถเร� องสุขภาพผูรับสายแลว

 ฉัน : ขอโทษดวยนะคะที่ไมสามารถไปรวมงานได งานเรียบรอยดีใชไหมคะ

 มารดา : เรียบรอยดีจะ ญาติและเพ� อนๆ ที่ทํางานเคา แมแตเพ� อนบานก็มางานกันเยอะ คนเปน

   แมก็ปลื้มนะ

 ฉัน  : แสดงวาคุณทวนเปนคนดี เปนที่รักของทุกคน ทุกคนจึงอยากมารวมงาน...... หลังจาก

   งานเสร็จแลว ทุกคนในบานเปนอยางไรบางคะ

 มารดา : มันก็เศรานะ ใจหายเหมือนกัน เวลาคิดถึงเขาก็มีน้ําตาไหล แตไมมากเหมือนเม� อกอน

   แลว เพราะฉันตองเขมแข็งเร็วๆ ตองเปนหลักใหสะใภดวย นั่นเคาตองรับภาระหนัก

   เพราะตองทํางานดวย ดูแลลูกดวย ฉันก็ชวยดูเด็กๆ เทาที่ชวยได

 ฉัน  : เด็กๆ มีบนถึงพอไหมคะ

 มารดา : มีบางนะ แตก็บอกตามที่คุณนักสังคมฯ เคยบอกใหเตรียมนั่นแหละ วาพอขึ้นไปอยูบนฟา 

   คอยดแูลเขาอยู... รูสึกวาเขาฟงและยอมรบักบัความคดินีน้ะ ดเูขาไมทุกข ไมรองไหเทา

   ตอนแรก

 ฉัน  : ดีจังคะ แสดงวาเขาเริ่มปรับตัวไดแลว... สวนของคุณแมกับคุณแกว (ภรรยาผูปวย) 

   มีอะไรที่อยากจะเลาจะถามหรือเปลาคะ
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 มารดา : ฉันถามจริงๆ เถอะวา ฉันผิดไหม ที่ยอม...ยอมใหเขากลับบาน...พาเคามา...ตาย...ที่บาน

 ฉัน  :  เพราะอะไรแมถึงคิดอยางนั้นคะ

 มารดา : ลูกสะใภฉันไดยินเพ� อนของทวนมันพูดกันวา โรงพยาบาลทิ้ง บางก็วาพวกเรางก กลัว

   หมดตังคที่ตองรักษา แกวเขาไดยินก็รองไหเสียใจ มาถามแมวา...เราคิดถูกไหม...

 ฉัน  :  แลวแมคิดวายังไงคะ

 มารดา : แมบอกแกววา พวกเราไดทําตามที่เคาตองการ น�าจะเปนสิ่งที่ถูกแลว แตบางครั้งก็

   หวั่นไหว มันอดคิดไมไดวา...จะดีรึเปลานะ ถาเราไมตามใจเขา แตใหเขารักษาตัวตอ

   ที่โรงพยาบาล เคาอาจจะอยูกับเรานานขึ้นก็ได ใชไหมคะ

 ฉัน  :  ชวงที่คุณทวนกลับมาอยูบาน เขาเปนอยางไรบางคะ

 มารดา : อืม...อาการเขาก็ไมตางจากที่โรงพยาบาลนะ มีปวดบางแตกินได พูดได เดินได พวกเรา

   ยังดีใจวา เขาดีกวาที่หมอบอกไว... ญาติและเพ� อนๆ มาเยี่ยม เขาบอกวามีความสุข

 ฉัน : ฟงเหมือนวาเปนชวงที่คุณทวนมีความสุข เม� อไดอยูที่บานนะคะ ซึ่งถาอยูที่โรงพยาบาล 

   แมวาเขาอาจจะอยูกับเรานานขึ้น แตคงไมมีความสุขเหมือนอยูบาน คุณแมวาอยางนั้น

   ไหมคะ

 มารดา  :  ขอบคณุนะคะ ฉนัเขาใจแลว ความสขุของทวนเขาตางหาก ทีท่าํใหพวกเราตดัสนิใจยอม

   ใหเขากลับมาใชชีวิตที่บาน การที่เราฟงคนอ� นมาก บางครั้งก็ทําใหเราเขวได แมวาเรา

   จะเตรียมใจมาดีแลวก็ตาม ขอบคุณอีกครั้งนะคะ แลวฉันจะบอกลูกสะใภตามนี้คะ

 การดูแลไมสุดสิ้น แมชีวิตจะสิ้นสุด

 21 ตุลาคม 2557
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แลดูผูดูแล “สิ่งที่ผานมา ลวนเปนสิ่งดี”

รัชวรรณ  พลศักดิ์  

https://www.gotoknow.org/posts/580209

 ปจจุบัน ผูสูงอายุมักจะถูกปลอยใหอยูบานตามลําพัง หรือไมก็จางเด็กหรือบุคคลอ� นมาดูแล

 ผูเขียนมีโอกาสไดดูแลคนไขรายหนึ่ง ที่มาดวยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด ดวยปญหาของแผล

กดทับที่ไมไดรับการดูแล ผูเขียนไดเขียนถายทอดเพ� อตีพิมพเปนหนังสือ ช� อวา “รูอยางหมอ ดูแลตัวเอง

ได” เนื้อหาของเร� อง เปนเร� องความรูสึกผิดของลูกๆ ที่ไมไดดูแลพอที่ตองนอนติดเตียง ขอยกตัวอยาง

เนื้อหาทั้งหมดมาไวที่นี่

 ลุงคําดี อายุ 90 ป อยูๆ ก็มีอาการหนามืดเปนลม ลูกๆ พาไปสงโรงพยาบาล คุณหมอคิดวา 

ลุงคําดีอาจจะเปนโรคหัวใจ แตก็ตรวจไมพบความผิดปกติ ลูกๆ ขอคุณหมอนอนโรงพยาบาล แตลุงคําดี

ไมยอม

 พอกลับไปอยูบาน ลุงคําดีมีอาการออนเพลียมาก ลุกไมไหว นอนซมอยูบนเตียง ไมยอมทานขาว 

ไมยอมทานอะไร ลูกๆ จึงพากลับไปโรงพยาบาล อยูโรงพยาบาลหลายวัน อาการก็ไมดีขึ้น ลูกๆ จึงพา

กลับมาอยูบาน เพราะไมมีเวลาไปเฝาพอที่โรงพยาบาล

 กอนกลับบาน พยาบาลแนะนําใหพาลุงคําดีลุกนั่งลุกเดินบาง เพราะขอตอตางๆ เริ่มเคล� อนไหวไม

ได “ขอก็เริ่มติดแลว” พยาบาลบอกแกลูกๆ 

 “เม� อวานนี ้ตอนอาบน้าํเปลีย่นแพมเพอรส กเ็หน็รอยแดงๆ ทีก่น” ลกูๆ เปนฝายบอกพยาบาลบาง 

พยาบาลจึงแนะนําวา หากพอลุกไมไหว อยูในทาเดียวนานๆ ตองชวยพลิกตัวเปลี่ยนทาใหทุก 2 ชั่วโมง 

ใชหมอนนุมๆ รองตามปุมกระดูกตางๆ 

 ลูกๆ พยักหนาวาเขาใจ

 สัปดาหหนึ่งผานไป ลูกๆ พาลุงคําดีกลับมาโรงพยาบาลอีกครั้ง เพราะแผลที่กน สงกลิ่นเหม็น

ไปทั่วบาน คุณหมอตองชวยตกแตงแผลให ใหม ใหสารอาหารทางเสนเลือด เพ� อไมใหลุงคําดีขาดสาร

อาหาร

 ลุงคําดีอาการดีขึ้น เริ่มมีเรี่ยวแรงมากขึ้น ชวยเหลือตัวเองไดมากขึ้น แผลลุงคําดี ก็เริ่มแดงมาก

ขึ้น แผลตื้นขึ้น ขอบแผลแคบเขามากกวาเดิม

 “สงสารลูกที่ตองมาดูแล” ลุงคําดีบนกับพยาบาลทุกครั้งที่พยาบาลเขาไปตรวจเยี่ยม
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 “เสียเวลา เสียการ เสียงาน อยากกลับไปบาน ลูกๆ จะไดสะดวกในการเฝามากขึ้น” ลุงคําดีแสดง

สีหนาเปนกังวลอยางมาก

 ลกูๆ จงึปรกึษาพยาบาล ขอกลบัไปอยูบาน ครัง้นี ้กอนกลบับาน พยาบาลสาธติ วธิกีารพลกิตะแคง

ตัว การทําแผล ฝกจนลูกๆ ทําไดคลองแคลว ลุงคําดี ก็พอใจ หนาตาสดช� นอยางเห็นไดชัด 

 “จะมีพยาบาลตามไปเยี่ยมที่บานดวยนะคะ” พยาบาลบอกอยางกังวล เกรงวาจะดูแลคนไขได

ไมดีนัก ลุงคําดีถูกสงประวัติไปยัง พยาบาลเยี่ยมบานเพ� อติดตามไปดูแลผูปวยที่บาน

 หลายสัปดาห กวาพยาบาลเยี่ยมบานจะได ไปเยี่ยมลุงคําดี เวลานี้ ลุงคําดีนอนซมไมพูดจา 

หนาแดง ตัวรอน เม� อพยาบาลเปดดูแผลที่กน แผลมีเนื้อตายสีเขียวเต็มไปหมด สงกลิ่นเหม็นดวย 

“คุณลุงติดเชื้อในกระแสเลือดคะ ตองพาคุณลุงไปรักษาที่โรงพยาบาล” พยาบาลบอกกับญาติที่ดูแล

 “หนูไมใชญาติคะ ลูกของคุณลุงจางหนูมาดูแลแทน” เด็กสาวตอบอยางใสซ� อ

 ลูกสาวลุงคําดี คนที่ฝกการทําแผล การพลิกตะแคงตัวมาเปนอยางดี ไมไดอยูดูแลพอ เพ� อนบาน

บอกวา เด็กคนดูแลก็ไมคอยอยูกับลุงคําดี กะเวลาลูกๆ ลุงคําดีกลับมา เด็กถึงจะกลับมาอยูกับลุง

 การกลับมาโรงพยาบาลของลุงคําดีครั้งนี้ อาการหนักมาก คุณหมอรักษาดวยยาที่แรงที่สุด 

รางกายของลุงคําดีก็ไมยอมตอบสนอง กลับมีอาการหายใจหอบ ความดันโลหิตลดต่ําลง ลูกๆ ของ

ลุงคําดีปฏิเสธการรักษา หลังจากที่คุณหมอ อธิบายอาการคนไข ใหฟง

 “ปลอยใหพอแกไปตามวาระของแก” ลกูชายคนโตบอกกบันองๆ ลกูทกุคนเหน็ดวยกบัพีช่าย “ปลอย

พอไปสบาย ทรมานมานาน อยาทําใหแกเจ็บอีกเลย”

 “คุณหมอเขาใจพวกผมนะครับ” ลูกลุงน้ําดีหันมาทางคุณหมอคุณพยาบาล “พวกเราตางมีภาระ

กันคนละแบบ จึงไมไดดูแลพอใหดี” ลูกชายคนโตบอกอยางเศราๆ

 “สิง่ทีผ่านมา ทกุอยางลวนเปนสิง่ด”ี พยาบาลอาวโุสกลาวกบัลกูๆ ลงุคาํด ีพวกเขามสีหีนาพงึพอใจ

 ยุคสมัยเปลี่ยนไป คนแกกลายเปนภาระของลูกหลาน อยางที่ผูหลักผู ใหญกังวลจริงๆ ตางคนตาง

ดิ้นรน เพ� อครอบครัวตนเอง

 “ใชวา ไมรักพอแม” ลูกสาวยังบอกกับคุณหมอคุณพยาบาล

 เม� อพยาบาลเห็นวา ลูกๆ วิตกกังวล จึงแนะนําใหทําพิธีขอขมาพอ ขอใหพออโหสิกรรมให เพ� อ

ใหพอจากไปอยางสงบ และไมติดคางอะไรตอกัน ลุงคําดีสีหนาอิ่มเอิบพรอมๆ กับน้ําตาเออเต็มเบา 

ทั้งๆ ที่หมอบอกวา “คนไขไมรูสึกตัว”
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 “ลุงไมติดคางอะไรหรอกคะ เพราะลุงบนบอยๆ วา สงสารลูก ใชมั้ยคะคุณลุง” พยาบาลกํามือลุง

คําดีกอนที่ลูกๆ จะพาลุงกลับบาน

 “ใชวา เราไมรักพอแม แตเราตางมีภาระที่ตองทํา” เปนคํากลาวของลูกที่รูสึกผิดกับการไมไดดูแล

พอแม

 “เรายังพอมีเวลาที่จะดูแลพออีก ในวาระสุดทายของทานคะ” พยาบาลเดินตามไปสงลุงคําดีและ

ลูกๆ ที่รถ

 ใชแลว พวกเขา ลูกๆ ของลุงคําดียังพอมีเวลาที่จะไดดูแลพอ คราวนี้ เขาคงไมทิ้งพอไปไหนอีก 

เพราะเหลือเวลาอีกไมนานแลว ลุงคําดีเอง กค็งจะทิ้งพวกเขาไปไดอยางหมดหวง ‘พวกเขาดูแลตัวเองได

แลว’ เบื้องหนายังรอลุงคําดีอยู แมจะไกลแสนไกล แตลุงคําดีตองไปถึงอยางแน�นอน”

 “สูสุคตินะ ลุงคําดี”

 สงัคมปจจบุนัเปลีย่นแปลงไปมาก ตองเขาใจทัง้ผูเจบ็ปวย และผูดแูลทีด่เูหมอืนจะเจบ็ปวยมากกวา

 “สิ่งที่ผานมา ทุกอยางลวนเปนสิ่งดี”

 ผูเขียนมักจะปลอบใจตัวเองและผูอ� นอยางนี้อยูเสมอ
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พลังรัก พลังใจ 

นิฮูดา  ชายเกตุ
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 ณ รานกาแฟชาวดอย โรงพยาบาลศูนยยะลา มีผูชายผอมสูงวัยกลางคน มานั่งด� มกาแฟที่ราน 

ซึ่งมีสีหนาอิดโรย เครงเครียด วันนี้เปนวันที่สามแลว ที่เขามานั่งด� มกาแฟรานนี้ เขาบนกับพนักงานราน

ขายกาแฟทุกวัน วาเปนหวงลูกชายที่นอนรักษาตัวที่หองผูปวยหนัก (ICU) พูดน้ําเสียงสั่นๆ และน้ําตา

คลอทุกครั้ง และชวงสายวันนั้น ฉันไดแวะเขาไปด� มกาแฟในราน พนักงานในรานก็เลาใหฟงวา มีผูชาย

คนหนึ่งมานั่งด� มกาแฟอยูสามวันแลวและบนใหฟงทุกวัน ทําใหฉันรูสึกสนใจผูปวยรายนี้ขึ้นมาทันที หลัง

จากนั้น ชวงบายประจวบเหมาะพอดีที่ทางแพทยไดปรึกษาทีมการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง 

 และในวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ฉันก็ไดมีโอกาสเขาไปดูแลผูปวยรายนี้ ช� อ สุไลมาน หรือคุณแม

ผูปวยเรียกผูปวยวา ‘แบมัง’ แบมังนอนอยูหองแยกหอผูปวยหนักโรงพยาบาลศูนยยะลา แพทยวินิจฉัย

วาเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะสุดทาย แบมังคนนี้มีอาการหนักมาก นอนไมรูสึกตัว มีสายระโยงระยาง

ทั่วตัว และแพทยไดบอกกับพอแมญาติใกลชิดใหทําใจวา “ผูปวยคงไมรอดในคืนนี้แน�” คุณพอของแบมัง

คนนี้ก็คือ ลุงเลาะ คนที่มานั่งด� มกาแฟที่รานชาวดอยทุกวัน

 ลงุเลาะคนนีม้อีาการเครยีดมาก เน� องจากแบมงัเปนเดก็ฉลาด เรยีนเกง และทีส่าํคญัตัง้แตลกูเขา

มาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ลุงเลาะไดแตอยูหางๆ อยางหวงๆ ไมเคยที่จะเขาใกลลูก เพราะรับสภาพ

ของลูกไมได โทษตัวเองวา ทําไมตองเกิดกับลูก สวนแมของแบมัง (ปานงค) มีภาวะเครียดกับลูกและ

สามี กอนหนาที่แบมังจะไมรูสึกตัว แบมังบนวา อยากเจอพอและคิดถึงพอมาก แตลุงเลาะจะไมเขาใกล

ลูกเลย ไดแตมองผานกระจก เพราะทําใจไมได และแลวทีมการดูแลผูปวยแบบประคับประคองนัดเจอ

กับปานงคและลุงเลาะเพ� อพูดคุย และวางแผนการรักษา ปานงคไดระบายความรูสึกวา เปนหวงมาก 

ที่ลูกมีอาการอยางนี้ และมีอาการเครียดกับพฤติกรรมของลุงเลาะรวมดวย เม� อลุงเลาะมีอาการเครียด

เร� องลูก จะเอาศีรษะตนเองโขกกับฝาผนัง ทางทีมก็ไดพูดคุยกับลุงเลาะ วางแผนการเขาไปเยี่ยมลูก

ในวาระสุดทายของชีวิต ลุงเลาะตกลงไปเยี่ยมอยางใกลชิดและพูดคุยกับลูก ตาทั้งสองขางมีน้ําตา

คลอเบา และพูดกระซิบเบาๆ ขางหูวา “พอมาแลวนะ พอรักลูกมาก”

 จากนั้นประมาณ 5 นาที ปาฏิหาริยก็เกิดขึ้น แบมังเริ่มลืมตาและคอยๆ ขยับมือแขนขา ลุงเลาะก็

โผโอบกอดลูก และแบมังไดพูดกับพอวา “พอ ลูกอยากกินกลวยทอด”
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 ลุงเลาะตกใจบวกกับดีใจที่ลูกรูสึกตัวและตองการรับประทานอาหาร เพราะกอนหนาที่ลูกไมคอย

รูสึกตัว ลูกไมคอยรับประทานอาหาร และแพทยก็ใหงดน้ําและอาหารดวย แตดวยความรักของคุณพอ

และเปนภาวะสุดทายของชีวิต ลุงเลาะก็ใหแบมังแอบกินกลวยทอด หลังจากวันนั้น แบมังมีอาการดีขึ้น

เร� อยๆ สวนปานงคเปนคุณแมที่แข็งแกรงที่ยอมรับสภาพของลูกได ถาลูกตองจากไปในออมอกของแม 

ปานงคจะพูดคุยกับลูก และสอนลูกใหเตรียมตัวมาตลอดวา “ถาลูกไมหาย ลูกก็ตองจากในออมอกของ

แม หรือถึงลูกหาย แมก็ตองแกและจากลูกไป ไมวันใดก็วันหนึ่ง เราตองจากกัน” ทําใหแบมังเรียนรูวา 

ความตายเปนสิ่งไมน�ากลัวและเปนเร� องปกติของชีวิต

 ณ วันนี้ แบมังก็ยังมีชีวิตอยูภายใตความรักความอบอุนของครอบครัว และยังรับการรักษาที่

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สามารถดํารงชีวิตที่เหลืออยูอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด

 จากความรักของครอบครัวแบมัง ทําใหเรารูวา พลังรัก พลังใจ ในครอบครัวที่มอบใหแกกันเปน

สิ่งที่ยิ่งใหญ และเปนปาฏิหาริยที่เราไมอาจคาดเดาได

 ...ชีวิตคนเรา เดินทางเขามาใกลความตายทุกวัน บางคนกาวสั้น บางคนกาวยาว หรืออาจไมทัน

ไดกาว แตหากเราเกิดไดเรียนรูถึงจํานวนกาวสูปลายทางละ... จะทําอยางไร เพ� อใหทุกๆ ยางกาวนั้น 

เปนชวงเวลาที่ไมเจ็บปวด แตกลับอบอวลไปดวยความรัก ความอบอุน ที่เราทุกคนพึงมอบและปฏิบัติ

ใหกันและกันได...
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 ลุงเลาะตกใจบวกกับดีใจที่ลูกรูสึกตัวและตองการรับประทานอาหาร เพราะกอนหนาที่ลูกไมคอย ลุงเลาะตกใจบวกกับดีใจที่ลูกรูสึกตัวและตองการรับประทานอาหาร เพราะกอนหนาที่ลูกไมคอย

รูสึกตัว ลูกไมคอยรับประทานอาหาร และแพทยก็ใหงดน้ําและอาหารดวย แตดวยความรักของคุณพอรูสึกตัว ลูกไมคอยรับประทานอาหาร และแพทยก็ใหงดน้ําและอาหารดวย แตดวยความรักของคุณพอ

และเปนภาวะสุดทายของชีวิต ลุงเลาะก็ใหแบมังแอบกินกลวยทอด หลังจากวันนั้น แบมังมีอาการดีขึ้นและเปนภาวะสุดทายของชีวิต ลุงเลาะก็ใหแบมังแอบกินกลวยทอด หลังจากวันนั้น แบมังมีอาการดีขึ้น

เร� อยๆ สวนปานงคเปนคุณแมที่แข็งแกรงที่ยอมรับสภาพของลูกได ถาลูกตองจากไปในออมอกของแม เร� อยๆ สวนปานงคเปนคุณแมที่แข็งแกรงที่ยอมรับสภาพของลูกได ถาลูกตองจากไปในออมอกของแม 

ปานงคจะพูดคุยกับลูก และสอนลูกใหเตรียมตัวมาตลอดวา ปานงคจะพูดคุยกับลูก และสอนลูกใหเตรียมตัวมาตลอดวา “ถาลูกไมหาย ลูกก็ตองจากในออมอกของ“ถาลูกไมหาย ลูกก็ตองจากในออมอกของ

แม หรือถึงลูกหาย แมก็ตองแกและจากลูกไป ไมวันใดก็วันหนึ่ง เราตองจากกัน”แม หรือถึงลูกหาย แมก็ตองแกและจากลูกไป ไมวันใดก็วันหนึ่ง เราตองจากกัน” ทําใหแบมังเรียนรูวา  ทําใหแบมังเรียนรูวา 

ความตายเปนสิ่งไมน�ากลัวและเปนเร� องปกติของชีวิตความตายเปนสิ่งไมน�ากลัวและเปนเร� องปกติของชีวิต

 ณ วันนี้ แบมังก็ยังมีชีวิตอยูภายใตความรักความอบอุนของครอบครัว และยังรับการรักษาที่ ณ วันนี้ แบมังก็ยังมีชีวิตอยูภายใตความรักความอบอุนของครอบครัว และยังรับการรักษาที่

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สามารถดํารงชีวิตที่เหลืออยูอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สามารถดํารงชีวิตที่เหลืออยูอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด

 จากความรักของครอบครัวแบมัง ทําใหเรารูวา พลังรัก พลังใจ ในครอบครัวที่มอบใหแกกันเปน จากความรักของครอบครัวแบมัง ทําใหเรารูวา พลังรัก พลังใจ ในครอบครัวที่มอบใหแกกันเปน

สิ่งที่ยิ่งใหญ และเปนปาฏิหาริยที่เราไมอาจคาดเดาไดสิ่งที่ยิ่งใหญ และเปนปาฏิหาริยที่เราไมอาจคาดเดาได

 ...ชีวิตคนเรา เดินทางเขามาใกลความตายทุกวัน บางคนกาวสั้น บางคนกาวยาว หรืออาจไมทัน ...ชีวิตคนเรา เดินทางเขามาใกลความตายทุกวัน บางคนกาวสั้น บางคนกาวยาว หรืออาจไมทัน

ไดกาว แตหากเราเกิดไดเรียนรูถึงจํานวนกาวสูปลายทางละ... จะทําอยางไร เพ� อใหทุกๆ ยางกาวนั้น ไดกาว แตหากเราเกิดไดเรียนรูถึงจํานวนกาวสูปลายทางละ... จะทําอยางไร เพ� อใหทุกๆ ยางกาวนั้น 

เปนชวงเวลาที่ไมเจ็บปวด แตกลับอบอวลไปดวยความรัก ความอบอุน ที่เราทุกคนพึงมอบและปฏิบัติเปนชวงเวลาที่ไมเจ็บปวด แตกลับอบอวลไปดวยความรัก ความอบอุน ที่เราทุกคนพึงมอบและปฏิบัติ

ใหกันและกันได...ใหกันและกันได...
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ขอบคุณ...หนังสือพิมพ

สุภิรัชต  นิธิวิสุทธิ์
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 ขอบคุณพอแมที่ทําใหเราไดเกิดมา เรามักจะนึกถึงพอแมเม� อถึงวันพอหรือวันแม แตความเปน

จริง เราตองนึกถึงทานอยูตลอดเวลา ยอนไปในวัยเด็ก พอแมคอยดูแลเอาใจใสเราทุกๆ เร� อง อบรม

สั่งสอนทุกอยาง จนเราไดมาเปนเราในวันนี้ แลวเราละดูแลทานดีหรือยัง 

  “พี่เจี๊ยบ ญาติไมยอมใสสายใหอาหารทางสายยาง จะทําไงดี สงสารยายจัง” เสียงโทรศัพท

จากนองสอาดในพื้นที่ธนวิถีโทรศัพทมาปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลผูปวยรายหนึ่ง

 เร� องราวของคุณยายที่ปวยเปนโรคเสนเลือดในสมองแตก มีลูกชายคนเล็กคอยดูแล คุณยาย

นอนปวยตดิเตยีงมา 2 ปกวา เดมิคณุยายเดนิได เม� อยามสบายด ีคณุยายชวยเหลอืตวัเองได ทาํทกุอยาง

ไดเอง ไมตองให ใครคอยชวยเหลือ จะทําทุกอยางดวยตนเองเสมอ นองสอาดเลาใหฟง คุณยายเคยไป

รักษาตัวที่โรงพยาบาลเม� อ 2 ปที่แลว หลังกลับจากโรงพยาบาล คุณยายเดินไมได ลูกชายรูสึกเสียใจ

มากที่แมเดินไมได โกรธทุกคนที่ทําใหแมเดินไมได รูสึก...ทําไมแมจึงโชคราย ทําไม ทําไม ทําไม ความ

รูสึกตางๆ ของลูกชาย ทําใหเขามีความรูสึกในทางขัดแยงในการดูแลของเจาหนาที่ เม� อนองสะอาด

เขาไปเยี่ยม ก็จะไดรับแตความเฉยชา ถามคํา ตอบคํา จากลูกชาย และลูกชายปฏิเสธการชวยเหลือ

จากทีมสุขภาพทุกอยาง สิ่งเดียวที่เขาตองการคือ ใหแมกลับเดินได ซึ่งเปนสิ่งที่ทําไดยาก

 เร� องราวของคุณยาย ทําใหฉันอยากจะลงไปเยี่ยมผูปวยรายนี้ดวยตนเองใหเร็วที่สุด จึงไดนัดกับ

นองสอาดเพ� อลงเยี่ยม เม� อไปที่บานของคุณยาย ทางเขาบานจะคอนขางแคบ ตองเดินตามหลังกัน 

ไมสามารถเดินสวนกันได บานคุณยายเปนบานไมชั้นเดียว มีซอยเล็กๆ อีกซอย ทําใหมีเสียงรถมอเตอร

ไชคขับผานไปมาเปนระยะ

 ภาพแรกที่เห็น คือ ภาพคุณยายรูปรางผอมแหง นอนหายใจแผวเบา เหมือนจะหยุดหายใจเปน

ชวงๆ ฉันกับนองสอาดมองหนากันเปนเชิงใหรูวา 'อาการของคุณยายหนักมากนะ'

 เม� อพบลูกชาย เราแนะนําตัวใหลูกชายทราบ วาเปนทีมของธนวิถีและหน�วยประคับประคองจาก

โรงพยาบาลยะลา ลูกชายก็เงียบ ไมพูดอะไร ในชวงแรกลูกชายคุยกันพวกเราแบบถามคําตอบคํา แต

พอเวลาผานไป เขาคุยกับเรามากขึ้น เลาเร� องราวของแมดวยน้ําเสียงราบเรียบ ดวงตามีคราบน้ําตาเออ

ลน และพยายามไมใหน้ําตาไหลออกมา “หลังจากแมเดินไมได ผมดูแลแมมาตลอด คอยปอนขาว ปอน
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น้ํา อาบน้ําโดยอุมแมไปอาบน้ําที่หองน้ําทุกวัน ไมอยากอาบบนเตียง กลัวไมสะอาด กลางคืนเวลานอน 

จะใชหนังสือพิมพปูไวที่เทาของแม”

 พวกเราสงสัยวา ทําไมตองปูที่เทา ทําไมไมปูที่กนละ เวลาแมถาย จะไดไมเปอนที่นอน

 ลูกชายยิ้มและบอกกับพวกเราวา “ผมไมไดปูไวกันเปอนหรอกหมอ ผมปูไวที่เทา เพ� อใหเกิดเสียง 

เวลาแมขยับตัว ผมจะไดยินเสียงแมไง ถาไดยินเสียงหนังสือพิมพ แสดงวาแมยังไมตาย ยังขยับตัวได 

ชวยผมไดเยอะเชยีวนะ เจาหนงัสอืพมิพนี ้ตองขอบคณุหนงัสอืพมิพเลยละ ทีค่อยอยูเปนเพ� อนผม ถาไมมี

หนังสือพิมพ ผมคงแย คงไมไดนอน บางครั้งผมงีบหลับ ก็ตองต� นเพราะไดยินเสียงกรอบแกรบของ

หนังสือพิมพ ทําใหต� นมาดูแลแมตอได”

 ภายในบาน มีสิ่งที่ลูกชายทําใหแมอีกหลายอยาง ไมวาจะเปนอุปกรณใสยาของแม โดยนําขวดน้ํา

มาตัดแลวตอกติดไวที่ฝาบาน ทําไว 3 อัน เรียงกันจากบนลงลาง “ผมไว ใสยาใหแม ตอนที่แมสบายดี 

ชั้นบนยาตอนเชา ชั้นกลางยาตอนเที่ยง และชั้นลางยาตอนเย็น พอผมกลับมาก็จะรูวาแมกินยาหรือยัง”

 “แตตอนนี้ทั้งหนังสือพิมพ และที่ใสยาคงไมตองใชแลว เพราะแมไมรูเร� องและไมรูสึกตัวแลว”

 “ขอบคุณทุกๆ คนที่อยากชวยผมกับแม ผมไมอยากใหแมทรมาน ไมอยากใหแมเจ็บปวด อยากให

แมหลับใหสบาย อยากใหแมไปอยางสงบ ตอนนี้ผมทําใจไดเยอะแลว รอวันและเวลาเทานั้น”

 หลังจากทีมทราบความตองการของลูกชาย เราเขาใจถึงความตองการของเขา จึงทําไดเพียง

กําลังใจ คอยหมั่นมาเยี่ยมและใหคําแนะนํา นองสอาดเลาวา “ลูกชายพูดคุยมากขึ้น และพูดดีขึ้น” 

คงเหน็ความพยายามของพวกเราทีแ่วะเวยีน ดแูลเอาใจใสแมจนถงึวาระสดุทายของชวีติ ไมนานคณุยาย

เสียชีวิต

 “ขอบคุณเจาหนาที่ทุกคนนะครับที่ดูแลแมผมจนวาระสุดทาย ทานไปสงบแลว ผมใหอภัยทุกคน 

แมจะไดไมทุกขไปกับผม” นองสอาดเลาใหฟงวา ลูกชายของคุณยายมาที่ศสม.ธนวิถี มาขอบคุณ พรอม

นอมนําพระมาใหบูชาคนละองคดวย

 ขอบคุณทุกคนที่ไดรวมดูแลผูปวยรวมกัน การหยุดฟงเขา จะทําใหเรารูถึงความตองการที่แทจริง 

นําสิ่งดีๆ มาปรับใช เราไดรับรูถึงความตองการของเขา นําเร� องราวมาเปนบทเรียน เพ� อตอยอดการดูแล

ผูปวยรายอ� นตอไป ขอบคุณจริงๆ
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คืนความสุขใหคนในครอบครัว

ทัศนี  พงศเลิศฤทธิ์

https://www.gotoknow.org/posts/581296

 ปจจุบัน วิวัฒนาการทางการแพทยเจริญขึ้นอยางมาก ความรูตางๆ ตลอดจนเคร� องมือเคร� องใช

ในการชวยชีวิตไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ ทําใหอัตราการรอดชีวิตของผูปวยในระยะวิกฤติเพิ่ม

มากขึ้น แตผลที่ตามมาก็คือ ผูปวยสวนหนึ่งตองประสบกับปญหา กลายเปนผูพิการ รุนแรงมากนอยแตก

ตางกันไป ดังเชนความเจ็บปวยของ เดะยัง ซึ่งไดปวยเปนไขสมองอักเสบ (encephalitis)

 เดก็นอยวยั 5 ขวบ น้าํหนกั 13 กโิลกรมั รางกายซบูผอม ผวิขาวสะอาด ผมดกดาํ ตดัผมสัน้เกรยีน 

แขนขาเหยียดแข็งเกร็ง ขอติดทั้ง 2 ขาง แววตาสดใสไรเดียงสา เดะยังตองเจาะคอเพ� อตอสายเคร� อง

ชวยหายใจ บริเวณหนาทองดานซายมีแผลเจาะทองสําหรับใหอาหารทางสายยาง (gastostomy) เดะ

ยงัจะนอนอยูบนเตยีงในสวนของบานไมชัน้เดยีวหลงัคาสงักะส ีระยะทางบานเดะยงัหางจากโรงพยาบาล 

13 กิโลเมตร ในชวงกลางวัน เดะยังอยูในความดูแลของคุณยาย สวนกลางคืน แมเยาะเปนผูดูแล 

ผลัดเปลี่ยนกัน วันไหนแมเขาเวร ก็จะสลับกับยาย เม� อ 2 ปกอนเดะยังไดปวยเปนไขสมองอักเสบ นอน

โรงพยาบาลเปนเวลา 2 ป ทําใหเกิดปญหาดานครอบครัว พอเดะยังไปมีภรรยาใหม และแมเยาะไม

สามารถประกอบอาชีพขายกลวยทอดได เพราะเดะยังตองเขาโรงพยาบาล เน� องจากมีภาวะติดเชื้อใน

กระแสเลือด

 ดฉินัไดรบัทราบปญหาและเร� องราวดงักลาว จงึนาํปญหาทีเ่กดิขึน้เขารวมประชมุวางแผนจาํหน�าย

กับทีมสหสาขาวิชาชีพ ไดแก กุมารแพทย เวชกรรมสังคม นักสังคมสงเคราะห นักกายภาพบําบัด 

โภชนากร ศูนยเคร� องมือแพทย ศูนยเคร� องชวยหายใจ งาน IC
1
 Palliative Care แพทยหู คอ จมูก 

ศัลยแพทยเด็ก ไฟฟาตําบลลิดล และที่สําคัญ ทีมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลลิดล พวกเรา

วางแผนการดูแลรวมกันอยางตอเน� อง จนกระทั่งเดะยังไดกลับบาน สูออมกอดของแม ตา ยาย และ

พี่ชาย

 ในชวงแรกๆ ดิฉันเปนแกนนําในการลงพื้นที่เยี่ยมบาน ซึ่งในตําบลนี้ จะไมมีไทยพุทธอาศัยอยู 

เน� องจากหลงัจากเกดิระเบดิในพืน้ที ่มกีารยงิปะทะกนั ทีเ่รยีกวา สามแยกบานเนยีง ชาวไทยพทุธไดอพยพ

ไปหมด บางสวนกเ็สียชวีิตไป ดฉินัเปนพยาบาลไทยพทุธคนเดยีว ทีเ่ขาไปดแูลผูปวยในทองถิน่อิสลาม ใน

พื้นที่ความเสี่ยงสูง แตที่ดิฉันตองไป เพราะที่นั้น ยังมีผูปวยอยู จึงเปนภาระหนาที่ดิฉันตองเขาไปดูแล 

และจัดการใหดวยหัวใจและความหวงใย

1
Infectious control หน�วยควบคุมการติดเชื้อ
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 ขณะนี้ เปนเวลาปเศษ เดะยังไดอยูในความดูแลของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลลิดล โดย

มีการรายงานอาการกับทีมเวชกรรมสังคม สวนเยาะจะมีเบอรติดตอกับดิฉันโดยตรง หลังจากกลับบาน 

เดะยังมีปญหาไข ปอดอักเสบมีอยูบาง เขารับการรักษาตัวประมาณ 4 เดือน/ครั้ง

 เม� อมกราคม 2557 ดฉินัสงัเกตเหน็ผดิปกต ิเยาะพาลกูมานอนโรงพยาบาล 2 ครัง้ในเดอืนเดยีวกนั 

“เยาะ มีปญหาอะไรมั้ย บอกพี่ไดนะ”

 เยาะมองสบตาแลวพูดวา “บอกตามตรงนะ พี่อี่ ไมมีเงินซื้ออาหารทางสายยางใหเดะแลว คาไฟ

แพงขึ้น กลวยทอดขายไมคอยได” เยาะเปนคนขยัน หนักเอาเบาสู หัวไว แตจบชั้น ป.6

 ดิฉันไดกลับไปคิด จะหางานใหเยาะยังงัยเนี่ยะ บังเอิญวาชวงนั้น โรงพยาบาลยะลาประกาศรับ

สมัครพนักงานทําความสะอาด ดิฉันไมรอชา พาเยาะไปพบฝายบุคลากรของโรงพยาบาลยะลา โดยเอา

ตัวดิฉันเองเปนผูค้ําประกัน

 หลังจากนั้น 1 เดือน เยาะไดมาทํางานในโรงพยาบาลยะลา มีรายไดที่แน�นอน มีวันหยุด เยาะ

สามารถหารายไดเสริมโดยการรับผาคลุมศีรษะมาขาย และนอกจากนี้ยังเปนความสะดวกอยางยิ่ง ใน

การขอเบิกเวชภัณทของเดะยัง เชน สายดูดเสมหะ ชุดทําแผล ยาสวนอุจจาระ ซึ่งจําเปนตองใช

 ผานไปเปนเวลาหลายเดือนแลว ที่ดิฉันไมไดเห็นแววตาใสๆ ดวงตากลมโตของเดะยัง และทุกครั้ง

ที่ ไดยินเสียงเรียก ดิฉันหรือเห็นหนาเดะยังจะยิ้มทั้งตาปากเบี้ยวนิดๆ ทําใหอดไมได ที่จะตองกมลง

หอมหนาผาก แคนี้เดะยังก็ช� นใจ...บางครั้งก็จะยิ้มทั้งน้ําตา ความสําเร็จในครั้งนี้ ดิฉันไดมิตรไมตรีจาก

เพ� อนตางสหสาขาวิชาชีพจํานวนมาก รวมทั้งความสนิทสนมกับครอบครัวสาเมาะ เสมือนหนึ่งญาติกัน 

ถึงแมวาเราจะตางศาสนากันก็ตาม

 การดูแลผูปวยดวยหัวใจที่เปยมดวยความรัก ความเมตตา และปรารถนาใหผูปวยพนจากความ

ทุกข จะทําใหมองไดลึกไปถึงปญหาอ� นๆ นอกเหนือจากความเจ็บปวยทางกาย ปญหาดานอ� นที่เกิดตาม

มาก็ควรไดรับการแกไขดวยเชนกัน ดวยพลังใจที่รวมเปนหนึ่งเดียวของทีมสหสาขาวิชาชีพ ทําใหผูปวย

อยูอยางมีความสุข สามารถคืนความสุขใหกับครอบครัวผูปวยไดอยางยั่งยืน

 ดวยใจรัก  ศรัทธา  วิชาชีพ

 คือประทีป  มุงมั่น  ใฝรักษา

 เพ� อเยียวยา  ทั้งกายใจ  ใหพนภัย

 คืนรอยยิ้ม  ชีวิตใหม  ใหครอบครัว



แลดู ผูดูแล แนวทางเยียวยา “ผูดูแล” ผูปวยระยะทาย
79

แลดู แลดู ผูดูแล ผูดูแล แนวทางเยียวยาแนวทางเยียวยา “ผูดูแล”  “ผูดูแล” ผูปวยระยะทายผูปวยระยะทาย
7979

            

      
แลดู... ผูดูแลญาติผูปวยมะเร็ง

อุบล  จวงพานิช 

https://www.gotoknow.org/posts/580994

 

 ฉันดูแลผูปวยมะเร็งที่ไดรับยาเคมีบําบัดมานานเกือบ 30 ป

 การดูแลผูปวยใหสามารเผชิญกับโรคที่เปน ใหดูแลตัวเองขณะมารักษาดวยยาเคมีบําบัดไดอยาง

ถูกตอง ผูดูแล มีสวนสําคัญทุกขั้นตอน

 การใหคําแนะนําการดูแลผูปวยในภาวะเจ็บปวยเรื้อรังเปนสิ่งจําเปน นอกจากนี้การนอนรักษาใน

โรงพยาบาล ผูปวยสวนใหญตองการญาติใหมาเฝาขางเตียง

 หอผูปวยของเราเปนเตียงสามัญ อนุญาตใหญาติเขาเยี่ยมตามเวลา ดังนั้นการเตรียมผูปวยและ

ญาติเปนสิ่งสําคัญ...ใหญาติมั่นใจวา เราจะดูแลผูปวยเปนอยางดี ใหขอมูลญาติวา การรักษาดวยยาเคมี

บําบัด ตองมารักษาทุกเดือนๆ ละ 1-2 ครั้งแลวแตสูตรยา

 การมาสงแลวมารับก็ได ให โทรศัพทสอบถามอาการไดตลอดเวลา ญาติจะไดกลับไปทํางานได

อยางสบายใจ ถึงแมจะเบิกไดหรือบัตรทอง...ก็ตองมีคาใชจายในการเดินทางและกินอยูประจําวัน ถา

คนไขดูแลตัวเองได ญาติไมตองหวง เราจะดูแลผูปวยเอง จัดใหพยาบาลและผูชวยพยาบาลดูแล

ประจําลอคผูปวย แนะนําการใชออดเรียกเจาหนาที่ เนนย้ําผูปวยกดออดเรียกเจาหนาที่ไดเสมอ ถึงแม

จะเนนย้ําเชนนี้ คนไขของเราก็เกรงใจ ชอบทํากิจกรรมทุกอยางดวยตนเอง เชน เดินไปหองน้ําเอง แลว

เดินกลับไมไหว

 อยางไรก็ดี..จากการประเมินความตองการมิติจิตวิญญาณ ผูปวยมะเร็งระยะสุดทายตองการ

ญาติอยูดวยและคอยดูแลขางเตียง ในฐานะเราตองดูแลผูปวยทุกคน ทุกคนก็ตองการญาติมาเฝา เรา

จึงมีเกณฑในการใหญาติเฝาดูแล ตองเปนผูปวยที่ดูแลตัวเองไดนอย เชน กลุมที่ถูกตัดแขนตัดขาและ

ตองการญาติ กลุมมะเร็งที่อายุนอยและตองการพอหรือแมคอยดูแลใหกําลังใจ กลุมผูปวยระยะสุดทาย

หรือคนที่มีปญหาดานจิตใจ กลุมผูปวยสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองไดนอย เปนตน ตองใหขอมูลผูปวยคน

อ� นๆ ใหเขาใจตั้งแตแรกรับดวย กรณีที่มีญาติเฝาขางเตียง
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 เม� อผูดูแลอยูดวย ในฐานะพยาบาล เราตองมีการดูแลผูดูแลดวย เชน มีการใหขอมูลพรอมกับ

ผูปวยดวยเสมอ คอยดูแลเอาใจใส แนะนําใหไปพักผอนบางในเวลากลางวัน เพ� อใหญาติไดนอนหลับ

พักผอนไดเต็มที่ การจัดหาหาสถานที่ใหญาติไดพัก การดูแลทั้งดานรางกาย จิตใจและจิตวิญญาณ ...

ผูดูแล จะรวมดูแลกับเราเสมอ

 อยาลืมพูด อยาลืมคุย อยาลืมตอบคําถาม อยาลืมสัมผัสผูดูแลบาง

 อยาลืมมองแววตา..ของผูดูแล เราจะเห็นสิ่งที่ควรจะตองทําเสมอ

 ที่สําคัญ เม� อผูดูแลบอกวา... ผูปวยตองการอะไร

 เราตองตอบสนองอยางทันทวงที ถือเปนศิลปะในการดูแลไดอยางดีคะ

 ดังนั้นอยาลืมดูแล ผูดูแลผูปวยมะเร็งของเราเสมอนะคะ

 แกว

 23/11/2557 เวลา 06.10 น.
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รองไห ไดมั้ย

สุภิรัชต  นิธิวิสุทธิ์

https://www.gotoknow.org/posts/581298

 พยาบาล คือ คนที่ทุกคนมองวา เปนบุคคลที่ตองดูแลผูปวยดวยความมีเมตตา มีจิตใจที่เขมแข็ง 

หากมีวันหนึ่งที่พยาบาลอยางเราจะออนแอบาง ใครจะชวยเหลือ

 เสียงโทรศัพท ในเชาวันหนึ่งดังขึ้น ปลายสายที่โทรมามีน้ําเสียงที่ขาดหายเปนชวงๆ แตจับใจ

ความไดวา “พี่มาเปด MP3 ใหหน�อย” หลังจากนั้น ก็เปนเสียงรองไห ทําใหรูไดทันทีวา เกิดอะไรขึ้นกับ

นอง

 เม� อไปถึงที่ตึกที่นองทํางานอยู พบวานองนั่งรองไหอยูที่มุมหองหลังประตู มีเพ� อนๆ นองพยาบาล

คอยปลอบใจอยูไมหาง นองรองไหตลอดเวลาพร่ําบนแตคําวา “ไมรูจะทําไงดี ทําไมถูกเลย จะรองไห

ตลอด” 

 “พยาบาลรองไห ไดมั้ยพี่”

 “นองกลัวคนเขาจะวา เปนพยาบาลแลวรองไห แตนองทําใจไมได ถึงแมวาแมจะปวยเปนแบบนี้

มานาน ทําใจไวแลว พอถึงเวลาจริงๆ ก็ทําใจไมได สงสารแม จะเขาไปดู ก็กลัววาน้ําตาจะไหลอีก นอง

จะทํายังไงดี กลัวแมไปไมสงบ เพราะเห็นน้ําตาของเรา กลัวแมจะเปนกังวล” สิ้นเสียงพูด น้ําตาของนอง

ก็ไหลตลอดเวลา

 ยอนเวลากลับไปเม� อ 1 ปที่แลว แมปวยเปนมะเร็งลําไส ใหการรักษาจนครบทั้งฉายแสงและเคมี

บําบัด แตไมนานมานี้ กลับไดรับขาวรายวา มันไดลามไปยังตับ ทําใหอาการของแมทรุดลง เม� อคืนแม

หายใจไมออก เลยพามาโรงพยาบาล แตไมคิดวาแมจะเปนหนักขนาดนี้ แตนองก็ไมอยากให ใสทอชวย

หายใจ ไมอยากใหแมเจ็บปวดไปมากกวานี้ โชคดีที่ไดคุยกับพี่ไวนะ ทําใหนองไดวางแผนและเตรียมตัว

กับการดูแลแมไวแลว MP3 บทสวดมนตที่ยืมกับพี่วันกอน วันนี้นองเปดไมได เปดไมเปนขึ้นมาเฉยๆ 

มันตื้อไปหมด อยากจะรองไหอยางเดียว นองจะทํายังไงดี พี่ไปเปด MP3 บทสวดมนตใหแมนองดวยนะ 

ตอนนี้แมนองอยู ICU
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 ฉันกอดนองและบอกกับนองวา “อยากรองไห ก็รองใหเต็มที่ไปเลย แมของเรา เรารักที่สุด ใครจะ

วาอะไรก็ชางเขา ไมสําคัญหรอกวา เราจะเปนพยาบาล แลวจะรองไหไมได แตเม� อเรารองไหแลว ณ จุด

หนึ่ง เราจะเต็มกับมันแลวตอนนั้น เราจะไปหาแมที่ ICU กันนะ”

 นองพยักหนาวาตกลง

 ฉันกอดนอง เพ� อใหกําลังใจ และขอตัวไปดูแมของนองที่ ICU

 สภาพแมของนองที่เห็น แมไมรูสึกตัว หายใจเหน� อยตลอดเวลา มีออกซิเจนแบบครอบจมูก เพ� อ

ใหแมหายใจได ฉันเปด MP3 บทสวดมนตใหแมของนองฟง และบอกกับแมวา ใหทําจิตใจใหสงบ ปลอย

วางทุกสิ่ง และอยาไดกังวลในทุกเร� อง

 จากการพูดคุยถึงอาการของแมกับพยาบาล ICU ทําใหรูวา อาการของแมไมดีเลย หายใจเหน� อย

มาก ความดนัโลหติต่าํลงเร� อยๆ หมออยากใหผูปวยไมตองทรมาน เพราะญาตไิมใสทอชวยหายใจและปม

หัวใจ และอยากเจอญาติคนไขดวย แตลูกสาวที่เปนพยาบาลเขามาทุกทีก็รองไหอยางเดียว

 ฉันรับปากกับพยาบาล ICU วา จะพานองมา และจะมาวางแผนรวมกันวา จะดูแลผูปวยอยางไร

 หลังจากคุยกับนองเกี่ยวกับการวางแผน จะดูแลแมตอไปอยางไร นองเริ่มหยุดรองไหและเขาไปดู

แมที่ ICU เขาไปหอมแกม เขาไปกอดและกระซิบขางหูของแม นั่งจับมือแมไวตลอดเวลา นองบอกอยาก

จะนิมนตพระ เพ� อนําทางใหแมไดสงบ หลังจากที่นองไดทําพิธีกรรมทางศาสนาและเขาใจเกี่ยวกับสิ่งที่จะ

เกิดขึ้นตอไป ฉันขอตัวกลับ และไดบอกกับนองไววา “เขมแข็งนะ หากแมเปนอะไรไป อยาลืมเอาพวง

มาลัยและขออโหสิกรรมใหแมดวย”

 เสยีงโทรศพัทดงัขึน้อกีครัง้ “พี ่แมเสยีแลวนะ นองทาํตามทีพ่ีบ่อกทกุอยางแลว นองไมรองไหแลว 

ขอบคุณในทุกๆ สิ่งที่มอบใหนะคะ”

 การรองไหจึงเปนระบบความรูสึกของอารมณและรางกายที่มีรวมกัน ตราบใดที่เรายังเปนปุถุชน

เปนธรรมดา ก็ยอมมีน้ําตา แลวก็รองไห แลวคุณละ เคยรองไห ใหคนที่คุณรักหรือยัง
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เม� อพยาบาล..ตองเปนผูดูแลพอที่ปวยหนัก

อุบล  จวงพานิช

https://www.gotoknow.org/posts/581090

 พยาบาลเม� อเปนผูดูแล เราก็ตองการผูดูแลเชนกัน 

 ยอนอดีตไปกวา 10 ป เราซึ่งเปนพยาบาล ตองเปนผูดูแลพอที่ปวยหนัก เปนไตวายระยะสุดทาย 

พอปวยเปนความดันโลหิตสูง เม� ออายุประมาณ 60 ป ตอนหลังเบาหวาน หัวใจเขามาแทรกแซง สุดทาย

มีภาวะไตวายเรื้อรัง ตอนพออายุประมาณ 80 ป

 พอตัดสินใจไมรักษาโดยการลางไต พอยอมมาหาหมอเปนระยะ เพ� อประคับประคองตัวเองไมให

ทุกขทรมานจนเกินไป พอบอกวา ไมอยากให ใครเดือดรอน ถาลางไต พอก็เดือดรอน ทรมาน แมก็เดือด

รอน ทรมานเชนกัน ถึงแมวา พวกเราบอกพอวา ไมเดือดรอนหรอก เราจะหาผูดูแลมาฝกและจะกลับไป

ดูแลที่บานของพอ

 แตพอบอก พอตัดสินใจแลว

 ตอนหลงั พอมาหาหมอไมไหว โชคดทีีเ่ราเปนพยาบาลคอยประสานการดแูลระหวางรพ. กบัทีบ่าน 

แตเม� ออาการเจบ็ปวยของพอหนกัมากขึน้เร� อยๆ เรากเ็ริม่สบัสนวา... จะดแูลอยางไร เพราะอาการสดุทาย

ที่พอทรมานมากคือ อาการคันตามตัว ตาตัวเหลือง พูดเพอคนเดียวตลอดเวลา ผุดลุก ผุดนั่ง กลัวสิ่ง

แวดลอมรอบตัว ตองเปดไฟใหสวาง อยูคนเดียวไมได บอกวามีคนจะมารับไปอยูดวย

 พอพดูรูเร� องเปนบางครัง้ และสวนใหญไมรูเร� อง เรารูวาพอมอีาการของ uremia
2
 แตพอบอกวา... 

พอขอไมไป รพ. อีก ตอนหลังซึม นอนเปนสัปดาห กินไมได

 เราเปนผูดูแล เราเคยคิดวา ใครนะจะชวยเราได ชวยตัดสินใจหน�อยวา เราควรจะทําอะไรใหพอ

ไดบาง ใครจะบอกเราไดบางวา เราจะตองจัดการอยางไร ใหพอสบายที่สุด พี่สาวเราก็ชวยกันเฝาพอ 

เปดเพลงบรรเลงใหพอฟง เปดเทปธรรมมะบางสลับกันไป จุด aromatherapy
3
 ใหพอไดผอนคลาย แม

คอยนั่งเฝา นองสาวคอยอาบน้ําเช็ดตัว สวนเราคอยประสานการดูแลระหวางบานกับ รพ.

2
ภาวะของเสียคั่งในรางกาย จากอาการไตวาย

3
การบําบัดดวยกลิ่นหอม
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 และแลววันสุดทาย...ก็มาถึง แมโทรศัพทบอกวา ..พอนอนแน�นิ่ง หายใจเสียงดัง ไมกินขาวมากวา

สัปดาห เราจึงโทรฯ บอกใหพยาบาลที่อยูอนามัยใกลบานมาฉีดกลูโคสให แมโทรมาอีกวา พยาบาลฉีด

ไมได แทงเสนไมเขา เรารีบบึ่งรถมาถึงบานที่พออยูหางกัน 50 กิโลเมตร พบวา เสนเลือดของพอตีบ

ไปหมด แทงเสนไมไดจริงๆ เราจะทําอยางไรดี จะพาไป รพ. ดีไหม

 แตจําไดวา พอสั่งเราวา พอขอตายอยูที่แหงนี้ ไมตองพาพอไปรพ.อีก แตถาพอหมดสติ ไมรูตัว 

ก็แลวแตแมและลูกจะเห็นสมควร เราจะทํายังไงดี ณ ชวงเวลานี้เราตองการหาคนดูแล หาคนคอยตอบ

คําถามเรา..วาเราควรจะทําอะไรกับพอดี

 เราไมมีใคร ถึงแมเราจะเปนพยาบาล เราเปนผูดูแล แตเราก็ตองการผูดูแล 

 เราฝนวา น�าจะมีผูเชี่ยวชาญใหเราโทรปรึกษาได

 เราตองการเพียงแคนี้จริงๆ

 ตอนนั้น รพ.เรา ยังไมมีหน�วย palliative care สุดทาย แมเปนผูตัดสินใจและบอกวา ใหพออยู

ที่นี่ ไมตองพาไป รพ. พวกเราควรทําตามคําของพอบอก เราก็เพียงแตเฝาดูแล เช็ดตัว พลิกตัว หมผา 

เปดเพลงสลับกับธรรมมะเบาๆ ใหพอฟง จนทุกคนทําใจได เราก็พาแมไปวัด เพ� อปรึกษาพระอาจารย

 พระอาจารยบอกแม...ใหบอกพอและกลาวคําอําลา แมก็ไมยอมบอกพอ จนพอเริ่มหายใจถี่ขึ้น

เร� อยๆ เราเลยบอกแมวา... แมบอกพอเถอะนะคะ แมยอม...กลาวคําอําลา พอก็หันหนา ลืมตามองแม

เปนครั้งสุดทาย และจากไปอยางสงบ แมบอก..ไมใหพวกเรารองไห พวกเรากลั้นน้ําตาไวไมใหไหล แต

ตอนนอนคนเดียว เราก็อดกลั้นน้ําตาไวไมได

 สุดทายจริงๆ อยากจะบอกทุกคนวา... ถึงแมเราจะเปนพยาบาล เราในฐานะผูดูแล ..เราก็

ตองการผูดูแลเชนกันคะ

 แกว..อุบล จวงพานิช

 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 04.45 น.
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อยาลืมผม

สุภิรัชต  นิธิวิสุทธิ์

https://www.gotoknow.org/posts/581302

 บอยครั้งที่เรามักพบวา ผูปวยในภาวะสุดทายของชีวิตมักปฏิเสธการรักษา ขอกลับไปรักษาตอ

ที่บาน หรือขอไปเสียชีวิตที่บาน ประโยคเหลานี้มักจะไดยินบอยๆ ในพื้นที่ยะลาบานเรา มีใครอยากจะ

รูบางมั้ยวา ทําไมผูปวยเหลานั้นจึงอยากกลับไปรักษาตอที่บาน หรือขอไปเสียชีวิตที่บาน สิ่งที่เขา

อยากกลับไปนั้นมีความสําคัญเชนไร ชะตากรรมที่เขาเหลานั้นตองเผชิญ ใครจะชวยเหลือ บอยครั้ง

ที่เจอปญหาเสมอวา ผูปวยกลับบานแลวโดนทอดทิ้ง ไมมีคนดู หรือไมรูวาจะดูแลอยางไรดี เพราะผูปวย

เหลานี้มักกลับบานโดยไมไดวางแผน

 ภาพทางเดินเล็กๆ ที่รายลอมไปดวยตนไม มีแองน้ําเปนหยอมๆ ทางเดินที่คอนขางแฉะ ทําให

รองเทาของทุกคนเปอนไปดวยคราบโคลนสีสม ความมุงมั่นตั้งใจของทุกคนก็ไมลดละ พยายามจะใหเขา

เจอเขาคนนั้นใหได ตามคําสัญญาที่เราเคยใหกันไว เม� อเราทุกคนเดินเขาไปเร� อยๆ จนพบภาพเด็กชาย

วัย 14 ป นอนอยูบนที่นอนที่เขารักมากที่สุด ใบหนาบูดเบี้ยวไปตามอาการของโรค ดวงตาทั้ง 2 ขาง

ไมสามารถมองเห็น การหายใจที่ติดขัด เพราะกอนเนื้อรายไดทําใหหายใจลําบาก เสียงครืดคราดดัง

ออกมาจนทุกคนไดยินอยางชัดเจน

 แมมีสีหนาที่วิตกกังวลมาก ความกลัววาลูกจะตาย เปนสิ่งที่บั่นทอนจิตใจของแมตลอดเวลา 

ทําใหงานคาขายผลไมเล็กๆ นอยๆ ซึ่งเปนรายไดหลักตองหยุดไป เพราะความเปนหวงลูก พอเปนคน

ที่คอยดูแลอาบน้ํา ทําแผล และตองนอนกับผูปวยทุกคืน เพราะผูปวยจะสนิทกับพอมาก ยายคือคน

ที่ผูปวยรักมากที่สุด แมจะอยูในวัยชรามากแลว แตก็คอยดูแลอยูใกลๆ ตลอดเวลา ใบหนาของยาย

ปริ่มไปดวยน้ําตาของความหวงใย

 จากการพูดคุยทางโทรศัพทและลงเยี่ยม ทําใหเราพบวา ยังมีปญหาอีกมากมายสําหรับผูปวย

รายนี้ เราโชคดีที่มีทีมระดับปฐมภูมิที่คอยชวยเหลือ ดูแลเอาใจใสเปนอยางดี เม� อมีการประสานจากทีม

ประคับประคอง โรงพยาบาลยะลา ทุกคนชวยกันในการรวมวางแผนดูแล บรรเทาอาการเจ็บปวดของ

ผูปวย ตลอดจนถึงการดูแลรักษาอาการทางกายภาพอ� นๆ เติมเต็มในสิ่งที่ขาด อุปกรณที่ตองใชที่บาน 

การเตรียมความพรอมของผูปวยและครอบครัวเม� อวาระสุดทายของผูปวยมาถึง โดยพูดคุยกับพอ แม 
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ยาย ซึ่งเปนบุคคลที่มีความสําคัญกับผูปวยที่สุด มันเปนการยากเกินทําใจ แตตองใหเวลาแกครอบครัว 

สรางความมั่นใจในการดูแลแกครอบครัว วายังมีทีมปฐมภูมิ นักสังคมสงเคราะห ทีมประคับประคอง 

และชุมชนคอยชวยเหลือ อีกทั้งสามารถติดตอไดตลอดเวลาเม� อมีปญหา

 คณะครูและเพ� อนๆ ของผูปวยทุกคนตางคอยเปนกําลังใจให (ผูปวยอยากพบเพ� อนและครูเปน

ครั้งสุดทาย) ในที่สุด สิ่งที่เราทุกคนรวมดูแล ทําใหปญหาตางๆ เริ่มคลี่คลาย ผูปวยสามารถปรับตัวให

เขากับโรคที่เปนได นั่งบนรถเข็นออกไปเลนวาวที่ตนเองรัก อยูกับกระรอกนอยที่ตนเองชอบ โดยสัมผัส

ที่ตนเองมี เราไมรูวาเวลาของผูปวยมีอีกนานแคไหน แตสิ่งที่ทุกคนรวมกันทํานั้น รอยยิ้มของผูปวย

และญาติคือคําตอบ ทําใหทุกคนในทีมมีรอยยิ้ม แมจะเปอนดวยคราบน้ําตา แตเราทุกคนมีความสุข 

ที่ไดทําตามสัญญาที่ใหกันไววา “อยาลืมผม” นะครับ

 บอยครั้ง ที่เราพบวาการเตรียมพรอมที่ดี มีความเขาใจและยอมรับสภาพหรือสภาวะของโรค 

และใหคําแนะนํามาตั้งแตเนิ่นๆ แลว เปนองคประกอบที่สําคัญเปนอยางยิ่ง ตอคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ผูปวยและญาติ ชีวิตทุกชีวิตมีคุณคา แมวาเขาเหลานั้นจะไมสามารถใหยา หรือใชเทคโนโลยีที่ราคา

แพงได แตสิ่งที่เราทุกคนทําใหเขามีชีวิตบนโลกนี้ ได คือ ความรัก ความหวงใย ความเขาใจ แลวเรา

จะมีความสุขที่สุด โดยที่เงินทองหรือสิ่งของราคาแพงก็เทียบไมได

 “เราไมสามารถรักษาผูปวยใหหายไดทุกเวลาและทุกคน แตเราทําใหเขาเปนสุขไดทุกครั้ง”
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แลดู ผูดูแล “วิตกกังวล จนเพี้ยนไป”

รัชวรรณ  พลศักดิ์  

https://www.gotoknow.org/posts/581366

 เปนธรรมดาของทุกเชาวันจันทร ที่โรงพยาบาลมักจะมีผูมาใชบริการมากกวาปกติ

 วันนี้ก็เชนกัน โรงพยาบาลของผูเขียน ผูคนแออัดไปทุกตึก ผูปวยนอกแทบจะไมมีที่ใหยืน ผูปวย

ในเตียงลนออกมาจนถึงทางเดินนอกอาคาร พอผูเขียนเบียดผูคนออกมาได ก็พบวา มีสายตาคูหนึ่ง 

บงบอกถึงความวิตกกังวล ดูเศราหมอง คิ้วทั้งสองขางขมวดเขาหากัน

 เด็กหนุม อายุไมน�าจะเกินสามสิบ มองมายังผูเขียนแบบไมละสายตา ผูเขียน อมยิ้มแยกริมฝปาก

ไปยังมุมปากทั้งสองขาง กอนเอยปากถามขึ้นวา “มีอะไรใหชวยมั้ย” เด็กหนุมไมตอบ เมินสายตาไปทิศ

อ� น

 เวลาผานไปเกือบชั่วโมง เสียงเคาะประตูหองทํางานของผูเขียนก็ดังขึ้น ...เด็กหนุมคนนั้นนั่นเอง 

เขาถามถึงหมอเจาของไขที่ดูแลพอวาจะมาเม� อไร เขาอยากทราบอาการ ผูเขียนนําสารนี้ ไปบอกแกนอง

พยาบาลเจาของไข นองเลาใหฟงวา เขาวติกกงัวลมาก เฝาถามอาการของพออยูตลอดเวลา ดไูปๆ เหมอืน 

‘เพี้ยนๆ’  

 “ไปวาเขา” ผูเขียนเอยพรอมรอยยิ้มกับนองพยาบาล

 พอของเด็กหนุมมาโรงพยาบาลดวยอาการเหน� อย ออนเพลีย ถึงโรงพยาบาลคุณหมอใสทอชวย

หายใจให เพราะหายใจไมไหว 

 รุงเชา อาการดีขึ้น คุณหมอเอาทอชวยหายใจออก แตก็ตองใสเขาไปใหม เพราะหายใจเองไมได 

จึงทําให เด็กหนุมวิตกกังวลมาก

 “พอหายใจเองไมไดสักที” เด็กหนุมพูดกับผูเขียน

 “เราตองใชยา ใชเวลา ใหปอดพอดีขึ้นนะ” ผูเขียนบอกกับเขาอยางนั้น

 แตเขาก็มักจะถามดวยคําถามเดิมๆ ซ้ําแลวซ้ําอีก เพราะยิ่งเวลาหลายวันขึ้น พอก็ยังไมหายดี 

 “พี่นองไปไหนเสียละ วันนี้ ไดมาคนเดียว” ผูเขียนถามเขาในสายของวันหนึ่ง 

 “หนีกลับไปทํางานหมดแลว ทิ้งผมไวคนเดียว” เด็กหนุมตอบดวยน้ําเสียงไมพึงพอใจนัก
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 ผูเขยีนจงึชวนมานัง่พดูคยุกนั เม� อผูเขยีนเปดประตหูอง ชวนเชญิเขาเขาไปนัง่ เขาออกอาการกลวัๆ 

‘หรือวาจะเพี้ยน อยางที่หลายคนบอกจริงๆ’ ผูเขียนคิดแบบขําๆ จึงชวนเขาออกไปนั่งคุยกันนอกระเบียง 

ผูเขียนตัดสินใจบอกเขาไปวา “ตองทําใจยอมรับ พออาจเปนโรคที่รักษาไมหาย คุณหมอยังวินิจฉัยไมได 

(คุณหมอบอกกับผูเขียนวา คนไขมีกอนในปอดกินบริเวณกวาง) สิ่งที่เราตองทําได ในตอนนี้ คือ ทําให

พอสบายใจที่สุด” 

 “ตองทําอยางไร” เขาถาม 

 “อยาทําหนาเศรา พูดกับพอเหมือนคนปกติ อยากทําอะไรใหพอก็ทํา”

 เขารีบผละจากผูเขียน และกลับมาพรอมกับชางตัดผม “ผมรอไมไหว ผมพอยาวมาก พี่พยาบาล

บอกอีกหลายวัน ชางจิตอาสาถึงจะมา” ผูเขียนกลาวช� นชมเขา และบอกกับเขาวา “กลับไปนอนที่บาน

บางก็ได นอนเกาอี้หนาตึกมันไมสบาย”

 เขากลับไปนอนที่บานจริงๆ ต� นเชาก็หิ้วปาทองโกมาฝากพยาบาล บอกวาอยากใหพอกินดวย 

แตบดละเอียดไมได ใหพยาบาลกินแทน พอของเด็กหนุมตองกินอาหารทางสายยาง

 เขาเริ่มเขาใจหลายสิ่งที่ตองดําเนินไป เขาโทรไปบอกพี่ๆ วา “พอจะมีอาการทรุดหนักลงเร� อยๆ 

ใหพี่ๆ รีบกลับมา พี่พยาบาลบอกใหผมไปนอนที่บาน” ญาติขางเตียงเลาใหพวกเราฟงอยางนั้น วาแอบ

ไดยิน กอนจะถึงเวลาเยี่ยม

 “เขาวิตกกังวล หรือเพี้ยนไป” 

 แตอยางไรก็ตาม เขาควรจะไดพักผอนที่เพียงพออยางสุขสบายบาง แมวา..เขาจะหลอกใหพี่ๆ 

โดยอางช� อพยาบาล ใหมาเฝาไขแทน ดวยคําวา “พอจะมีอาการทรุดหนักลงเร� อยๆ ใหพี่ๆ รีบกลับมา 

พี่พยาบาลบอกใหผมไปนอนที่บาน”
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คําพิพากษา

ธารินทร  เพ็ญวรรณ

https://www.gotoknow.org/posts/582120

 ในชวงที่ผมปฏิบัติงานอยูที่ รพ. ศรีนครินทร มีเคสที่ดูแลเคสหนึ่งสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของ

สังคมไดดีมาก และรวมไปถึงวา การที่เราดูแลผูปวยแบบประคับประคองนั้น จําตองรวมความกังวลของ

ครอบครัวผูปวยดวยเชนกัน

 คุณลุงสมบัติ (นามสมมติ) เปนมะเร็งกระดูกระยะลุกลาม ทางทีมไดรับการปรึกษาเพ� อไปชวย

คุมอาการกระสับกระสายของผูปวย เน� องจากคาแคลเซียมในเลือดสูง และมีอาการหอบเหน� อยมาก

จากตัวโรค เม� อพบหนากันครั้งแรก คุณลุงไมสามารถส� อสารอะไรไดแลว เน� องจากมีคาแคลเซียมสูง

มาก ขอมูลที่ทีมผมไดจึงมาจากเวชระเบียนและลูกสาวที่เปนผูดูแลหลักทั้งสองคนเสียเปนสวนมาก 

จากการประเมิน คุณลุงมีอาการกระสับกระสายคอนขางมาก และมีโอกาสทรุดลงไดเร็วมาก ผมจึง

เรียกคนในครอบครัวมาคุยทันที โดยมีจุดประสงคหลัก เพ� อแจงการพยากรณโรคของผูปวย และถาม

ถึงสถานที่ดูแลในชวงทาย

 “คุณพอเคยคุยไวรึเปลาครับวา ถาเคาอาการหนักมาก อยากไดรับการดูแลที่บานหรือโรงพยาบาล ?”

 “..ไมทราบคะ พอไมเคยบอกไว และเราไมเคยพูดเร� องนี้กัน” 

 ปกติแลว หากเปนไปได ผมจะเลือกรักษาโดยอิงความตองการของผูปวยเปนหลัก แตในกรณีที่

ผูปวยไมสามารถส� อสารไดแลวอยางเชนกรณีนี้ก็ จะขอขอมูลเพิ่มจากญาติ เพ� อใหไดทางเลือกที่เหมาะสม 

กับผูปวยที่สุด

 “...ถางั้นกอนหนานี้ คุณพอเคาเปนคนยังไงครับ ? ชอบอยูกับบานหรือเปลา ?”

 “พอเคา..ติดบานนะคะ เวลากลับบานทีไร ก็จะมารดน้ําตนไม ดูนกที่บาน” พี่สาวคนโตเริ่มนึก

 “ใชๆ แลวเหมือนพอเคยบอกดวยวา อยูบานเราดีที่สุด หากจะเปนจะตายยังไง ก็อยากอยูบาน” 

นองสาวเสริม

 “จริงๆ แลวหากเปนไปได ผมอยากคุยเร� องนี้กับคุณลุงสมบัติโดยตรง แตตอนนี้เปนการยากที่

จะส� อสารกับทานโดยตรง ผมเลยตองถามขอมูลเพิ่มจากพี่ทั้งสองคน ซึ่งเปนญาติใกลชิด และทั้งคูก็เห็น

ตรงกันวา หากเลือกได คุณพอก็ขอที่จะอยูที่บาน ซึ่งทางทีมผมก็มียาที่สามารถจะใหการดูแลคุณพอได 

เรียกไดวา ไมตางจากที่โรงพยาบาลเลย คุณพอจะไดมีอาการสบายมากขึ้น และไดอยูที่บาน พี่ๆ คิดวาไง

ครับ ?”
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 พูดถึงตรงนี้ ลูกสาวทั้งสองกลับมีทาทีเปลี่ยนไปอยางเห็นไดชัด จากตอนแรกที่ดูคลอยตาม กลับดู

ไมสบายใจ เม� อพูดถึงประเด็นเร� องการกลับบาน

 “ขอเวลาปรึกษากันกอนไดมั้ยคะ ?”

 “..พี่ดูไมสบายใจ เม� อผมพูดถึงเร� องที่จะใหคุณพอกลับบาน ไมทราบวามีอะไรที่ทําใหไมสบายใจรึ

เปลาครับ ?”

 หากผูปวยอาการไมหนักมาก ผมคงจบบทสนทนาไวแคนี้ แตดูจากอาการของคุณลุงแลวน�าจะอยู

ไดเปนหลักวัน จึงตองรีบคุยประเด็นที่คางคาใหหมด

 “.....บานเราเปนหมูบานเล็กๆ คะ....” พี่สาวคนโตเริ่มพูดเสียงสั่น “ใครไปใครมาก็จะรูหมด ถา

คุณพอกลับไปอยูที่บาน ก็จะมีคนมาหาแน�นอน แลว..เคา..(รองไห)..ก็จะวาเอาวา ทําไมดูแลพอไมดี....

เพราะงั้น..ขอเวลาพวกหนู..ใหพอเคาอยูที่นี่กอนนะคะ”

 “แตวานะพี”่ นองสาวกเ็ริม่เสยีงสัน่เหมอืนกนั “เราทาํอยางนี ้จะเปนการเอาความคดิของพวกเรา

เปนหลักรึเปลา ? เรารูกันอยูแลววา พอเปนคนยังไง หนูวาถาพอยังพูดได พอก็คงจะบอกวาอยากกลับ

บานแน�ๆ”

 “แตวา...คนแถวบาน..”

 เริ่มเร� องบานปลายกวาที่คิด ผมจึงตองดึงประเด็นกลับมา “ที่ผมเรียกมาคุยวันนี้ ก็เพ� อใหขอมูล

และทางเลือก ไมไดเปนการผลักไสคุณพอและพี่ๆ นะครับ ถาพี่เห็นวา คุณพอควรจะอยูที่โรงพยาบาล 

ผมก็จะดูแลใหทานสุขสบายที่สุด หากพี่คิดวา อยากพาคุณพอกลับบาน ผมก็สามารถใหยาประเภท

เดียวกัน ปรับยาใหทานอยูอยางสบายไดเชนกัน”

 “อีกอยาง ชวงนี้เปนชวงเย็นแลว ผมคิดวาจะเปนการไมสะดวกที่จะใหเดินทางกลับกันในชวงนี้ 

เพราะตองมีทําเร� อง ทําเอกสารหลายอยาง วันนี้ผมเลยอยากใหทั้งสองคนคุยกันอีกที และผมคอยมาหา

ในวันพรุงนี้ดีไหมครับ ?”

 ทั้งสองคนนั่งปรับอารมณกันพักหนึ่งแลวพยักหนาตกลง

 

 เชาวันตอมา คุณลุงสมบัติอาการทรุดหนักลงมาก คราวนี้ลูกสาวทั้งสองคนตัดสินใจตรงกันวา

อยากใหพอกลับบาน สวนหนึ่งน�าจะเปนตามความเช� อของทางอีสานดวย และเห็นแจงแลววาพออาการ

หนักมากจริงๆ หลังปรับยาและสงผูปวยกลับไปที่บาน คุณลุงก็เสียชีวิตอยางสงบในเวลาไมถึงครึ่งวัน
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 ประเด็นที่ผมไดเรียนจากเคสนี้คือ เร� องการเจรจาตอรองกับครอบครัว การใหความมั่นใจในการ

ดูแล (ซึ่งตองทําไดจริง) และบริบทของคติรวมหมู (collectivism)
4
 ที่มีผลตอตัวบุคคล

 เม� อลูกสาวทั้งสองคนสงสัญญาณเตือนออกมาแลว เราก็ไมควรไปรีบเรงใหไดคําตอบ แตตอง

ประนีประนอมเพ� อรักษาความสัมพันธเอาไว

 การใหความมั่นใจแกผูปวยและญาติก็เปนสิ่งที่สําคัญเชนกัน เน� องจากมีผูปวยสวนหนึ่งมีความ

กลัววา การที่หมอใหกลับบานนั่น คือ หมอทอดทิ้งเขา ไมดูแลเขาแลว การที่มีทีมเยี่ยมบานและยา

ที่สามารถบรรเทาอาการผูปวยไดไมแตกตางจากตอนที่อยูรพ. ดูจะเปนสิ่งที่จะทําใหคลายความกังวล

ในจุดนี้ลงมาก

 สวนเร� องของคติรวมหมูนั้น สังคมไทยและสังคมตะวันตกมีจุดตางกันหลายอยาง ในขณะที่สังคม

ตะวันตกจะเนนความเปนปจเจกนิยม (Individualism) การตัดสินใจของผูปวยถือเปนสิ่งเด็ดขาด และ

คนในครอบครัวก็มักจะเคารพการตัดสินใจนั้น แตในสังคมไทยจะไมเปนแบบนั้น ความคิดของบุคคลใน

สังคมไทยจะเปนมุมมองในระดับขยายมากกวาตัวบุคคล จึงมีหลายครั้งที่เราจะเห็นลูกซึ่งเปนเดือดเปน

รอนแทนพอซึง่ปวยเปนมะเรง็ ถงึขนาดปกปดไมใหรูความจรงิ ปดหปูดตาปดปากพอ เลอืกกระทาํสิง่ทีต่น 

“คิด” วาดีที่สุด (โดยที่ไมเคยถามพอเลยแมแตนอย)

 ในกรณีครอบครัวนี้ สิ่งที่เขากลัวที่สุด อาจไมใชอาการไมสุขสบายของพอ หรือสถานที่ดูแลแหง

สุดทาย

 แตดูจะเปนคําพิพากษาของสังคมมากกวา

4
อางอิง http://geert-hofstede.com/thailand.html
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กับดักของการดูแล

ธารินทร  เพ็ญวรรณ

https://www.gotoknow.org/posts/583240

 ในชวงที่ผมดูแลเด็กชายคนหนึ่งช� อ นองนัท ซึ่งปวยเปนมะเร็ง นองมีอาการหอบเหน� อยและปวด

ตลอดเวลา ตลอดการดูแล ทางทีมตองคุยกับพอแมถึงตัวโรค แผนการรักษาและการปรับยาที่ตองปรับ

โดยละเอียด (fine tune) วันตอวัน

 ณ ตอนนั้น ผมไดทําผิดพลาดไปอยางหนึ่ง นั่นคือ การคิดไปเอง (bias) วาแมของนัทจะรูถึง

ขั้นตอนการดูแลและรักษาตางๆ

 สาเหตุที่เปนเชนนั้น เน� องจากคุณแมของนัทเปนพยาบาลในชุมชน (community nurse) และ

เขารวมฝกหลกัสตูรอบรมพืน้ฐานในการดแูลผูปวยแบบประคบัประคองมาแลว ผมจงึนกึไปเองวา แมของ

นัทจะรูวา แผนการรักษาขั้นตอไปจะเปนเชนไร แมกระทั่งในตอนที่ประชุมครอบครัว (family meeting) 

กม็กัจะใชศพัทเฉพาะทางการแพทยกบัคณุแม เน� องจากความเคยชนิในเวลาทีค่ยุกบัคนในวชิาชพีใกลเคยีง

กัน เชน “คุณแม หลังจากนี้ ไปผมจะปรับ MO
5
 เพิ่มอีกนะครับ ถานองเคายังเหน� อยมากก็มี rescue 

dose
6
 ให ถายัง dyspnoea

7
 ไมหายก็มี Mida

8
 ใหเสริมอีกนะครับ”

 ผมไมทันสังเกตถึงความผิดพลาดนี้ของตัวเอง จนเวลาผานไปนานพอดู วันหนึ่งผมมีโอกาสไดคุย

กับพี่เปด พี่พยาบาลที่รวมกันดูแลเคสนี้ เราคุยกันถึงตอนที่ทางทีมวางแผนจะใหนองนัทกลับไปที่บาน

 ตอนนั้นทางทีมจะจัดยาใสในอุปกรณที่ช� อ syringe driver ให (อุปกรณตัวนี้ เปนเคร� องมือที่

ทําใหแพทยและพยาบาลสามารถใหยาเพ� อดูแลอาการกับผูปวยระยะสุดทายไดแมจะอยูที่บาน ผูปวย

หลายราย จึงไมมีความจําเปนตองมานอนที่โรงพยาบาล เน� องจากสามารถใหยาตัวเดียวกันไดทั้งที่บาน

และ รพ.)

5
ยาระงับปวดมอรฟน

6
การใหยาเสริมในกรณีที่ผูปวยยังมีอาการปวดหรือหอบเหน� อยอยู

7
อาการหอบเหน� อย 

8
ยานอนหลับไมดาโซแลม 
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 พี่เปดเลาใหผมฟงวา “แมนองเคาน�าสงสารเนอะ ถึงจะเรียนมาทางนี้ แตพอตองมาดูแลลูกตัวเอง

ก็ทําไมได ตอนเตรียมยาเตรียมของ มือไมงี้แข็งไปหมด หยิบจับอะไรไมถูกเลย พี่ตองมาจับมือสอนใหม

ตั้งแตแรก”

 เม� อไดยนิประโยคนัน้ ผมจงึคดิไดวา ผมลมืสิง่ทีส่าํคญัมากไปนัน่คอื ถงึแมวาคณุแมของนทัจะทาํงาน

เปนพยาบาล เคยเรียนและดูแลผูปวยระยะสุดทาย แตก็เปนแมที่กําลังดูแลลูกที่ปวยเปนมะเร็งระยะ

สุดทายดวยเชนกัน

 จากบทเรียนครั้งนี้ ทําใหผมมองวา เวลาที่เราดูแลบุคลากรทางการแพทย ที่กลายมาเปน

ผูปวยหรือผูดูแลเสียเอง สิ่งที่สําคัญคือ ตองไมนึกไปเองวา เขาจะรับรูและคิดอานเหมือนยามปกติ 

เพราะนอกจากจะเปนแพทยหรือพยาบาลแลว เขาก็เปนคนไข เปนแมของลูก สามีของภรรยา ที่กําลัง

เจอกับบททดสอบในชีวิต ในฐานะทีมผูดูแลแลว เราจึงควรปฏิบัติกับเขาเหมือนกับผูปวยหรือผูดูแล

คนอ� นๆ จึงจะเหมาะสมกวา



โครงการจัดการความรู สุขภาวะระยะทาย เลม 3
94

โครงการจัดการความรู สุขภาวะระยะทาย เลม 3
94

      

      
รับมือกับ ...ความหวังดี

อภิชญา  วรพันธ

https://www.gotoknow.org/posts/583279

 เม� อทราบผลการตรวจวา ลูกชายฝาแฝดคนพี่วัย 3 ป 10 เดือน เปนมะเร็งที่ไต โดยในเบื้องตน 

แผนการรักษาที่คุณหมอแจงใหทราบคราวๆ คือ จะตองตัดไตขางซาย และรับเคมีบําบัดตอหลังจาก

การผาตัด สวนในรายละเอียดอ� นๆ ของการรักษานั้น จะตองรอใหผาตัดเสร็จและนําชิ้นเนื้อไปตรวจ

ทางพยาธิวิทยาเสียกอน

 สิง่แรกทีต่องจดัการเม� อทราบวาลกูปวยเปนมะเรง็ ซึง่ดจูะเปนโรคที่ไมธรรมดานกักค็อื การยอมรบั

กบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ และการจดัการกบั ‘ใจ’ ของตนเอง ใหอยูในความปกตมิากทีส่ดุ ซึง่กเ็ปนเร� องที่ไมงายเลย 

โดยเฉพาะถาเปนเร� องของลูก หรือบุคคลใกลชิดในครอบครัว และนอกจากจะตองจัดการกับตัวเองแลว 

ดิฉันก็พบวาเร� องตอมาคือ ตอง “รับมือ” กับ ‘ความหวังดี’ หลายๆ เร� องของคนรอบตัว อาทิ

 แพทยที่มีความสามารถ

 ดฉินัไดนบัการแนะนาํจากคนรูจกัหลายทานใหพาลกูไปรกัษากบั ‘แพทยทีเ่กงๆ’ หลายโรงพยาบาล 

อยากใหลองมาคิดดูวา ในความเปนจริงนั้น เราจะสามารถพาลูกไปหาแพทยหลายๆ ทาน หลายๆ 

โรงพยาบาล เพ� อเลือกแพทยที่ถูกใจ เลือกแพทยที่เกงๆ ตามที่ผูแนะนําเสนอมาไดหรือไม เพราะเวลาไป

หาแพทยแตละทาน ก็ตองใชเวลาในการวินิจฉัย ตองตรวจหลายอยาง เพราะลูกเปนมะเร็งไมใชเปน

หวัด ซึ่งเราคงไมมีเวลาพอที่จะไปหาแพทยทุกทานที่มีคนแนะนํา และการจะเลือกแพทยนั้น ก็ยากที่จะ

เปรียบเทียบวา จะใชมาตรฐานอะไรเปนตัวชี้วัด จะใหลองรักษากอน ลองผาตัดดูกอน ลองใหเคมีบําบัด

ดูกอน แลวคอยมาเลือกแพทยเลือกโรงพยาบาล ก็คงเปนไปไมได

 และการจะเลอืกวาจะรกัษาที่โรงพยาบาลไหนนัน้ สวนหนึง่ เรากม็กัจะไปโรงพยาบาลทีเ่ราสะดวก

ในการเดินทาง หรือรักษาที่โรงพยาบาลนั้นเปนประจําอยูแลว รวมทั้งในหลายๆ ครอบครัวก็อาจจะตอง

ดูวา สิทธิการรักษาอยูที่ ไหน เพราะในบางโรค มีคาใชจายสูง จึงอาจจะตองพิจารณาในหลายๆ ดาน 

ไมสามารถเลอืกตามทีต่องการไดเสมอไป แตหากเปนโรคธรรมดาๆ โรคที่ไมตองรกัษาเปนระยะเวลานาน 

โรคที่คาใชจายในการรักษาไมสูง เชน ไขหวัด ทองเสีย ฯ การจะเลือกโรงพยาบาล หรือเลือกแพทย 

สามารถทําไดงายกวากันมาก
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 แพทยทางเลือก ยาสมุนไพร

 หากมีใครในครอบครวัปวยเปนโรคมะเรง็ กม็กัจะไดรบัการแนะนาํแพทยทางเลอืก หรอืยาสมนุไพร

ชนิดตางๆ เสมอ สําหรับของลูกนั้น บอกไดวาที่แนะนํามาซ้ําๆ กันไมต่ํากวา 10 ชนิด ผูแนะนําบางทาน 

บอกแลวก็แลวไป แตผูแนะนําบางทาน ก็จะมาคอยตรวจสอบดูวา ดิฉันพาลูกไปหาแพทยที่ตางจังหวัด

ตามที่แนะนําหรือไม ดิฉันใหลูกกินยาที่แนะนําหรือไม เจอหนากันก็ตองถาม ไดคุยกันเม� อไหรก็ตองถาม

ทุกครั้ง

 และสิ่งที่จะตามมา หลังจากทราบวาดิฉันมิไดทําตามที่แนะนําก็คือ ดิฉันจะตองถูกตําหนิ หรือ

ถูกอบรมวา ไมรักลูกหรือ ทําไมไมลองทําดู ทําก็ไมเห็นจะเสียหาย พอแมหลายคนลําบากกวาดิฉันอีก 

ยังลองแพทยทางเลือก ยังอุตสาหไปหาเงินมาซื้อยาสมุนไพร พาไปหาหมอที่ตางจังหวัด ขณะที่ดิฉัน

มีกําลังพอที่จะทํา แตไมคิดที่จะทํา

 ดฉินันกึขอบคณุทกุคนทีบ่อกดวยความหวงัดเีสมอ เพราะถาไมหวงัดกีบัเรากค็งไมเสยีเวลามาบอก 

ไมเสียเวลามาคอยถามไถ แตอยากใหลองคิดดูสักนิดวา ถาดิฉันตองใหลูกกินยาที่ทุกคนแนะนําอยาง

นอยๆ ก็ 10 ชนิด ที่บอกมาซ้ําๆ กัน ในแตละมื้อแตละวัน ลูกอายุ 4 ป คงไมตองกินอะไรเลยนอกจาก

กินยา เพราะน�าจะอิ่มยาไปเรียบรอยแลว อีกทั้งบางชวงการรับยาบางขนานลูกอาจกินไดนอย มีอาการ

ผะอืดผะอมตลอด หากจะตองมากินยาที่รสชาติแยๆ ก็คงยิ่งกินอะไรไมไดเลย

 หรือการตีความวา การที่ดิฉันไมไดพาลูกไปหาแพทยทางเลือกที่ตางจังหวัด แสดงวาดิฉันไมรัก

ลูกนั้น ทําไมไมคิดวาชวง 1 ป ที่ลูกตองเขาออกโรงพยาบาลเพ� อผาตัด ฉายรังสี และใหเคมีบําบัด 

ถึงแมชวงกลางวันพี่เลี้ยงมาชวยดูแล เพราะดิฉันตองไปทํางาน แตชวงกลางคืน ดิฉันจะเฝาลูกทุกคืน

ที่มานอนโรงพยาบาล ดิฉันไมเคยใหคนอ� นทําแทนเลย ทั้งที่พี่เลี้ยง 2 คน ก็เปนพี่เลี้ยงที่จางผานศูนย 

แมบางชวงจะอยูโรงพยาบาลตดิตอกนักวา 3 สปัดาห ดฉิันกจ็ะดแูลลกูในชวงกลางคืนตลอด และทุกครัง้

ที่มาโรงพยาบาล ดิฉันก็จะเปนคนพาลูกมาเองทุกครั้ง

 ดังนั้นการเก็บวันลาไว ใชสําหรับการพาลูกมารักษาที่โรงพยาบาล ตามแนวทางที่ครอบครัวเราได

พิจารณาเลือกแลว จึงเปนเร� องที่จําเปน ดิฉันจึงไมสามารถลาแบบพร่ําเพร� อได ไมสามารถแสวงหาวิธี

รักษาทุกอยางที่มีคนเสนอมาได และถึงแมดิฉันจะไมทํางาน สามารถไปไหนไดสะดวก ดิฉันก็คงไมทําทุก

อยางที่มีคนแนะนํา ดิฉันคงตองพิจารณาเลือกทําในแนวทางที่ดิฉันและสามียอมรับ

 การที่ใครจะเลือกทําสิ่งใด หรือยอมทําสิ่งใด ก็เพราะผูนั้นพิจารณาแลววา อยากจะทํา เลือก

ที่จะทํา หรือสิ่งนั้นเหมาะสมที่จะทํา ดิฉันเองก็เชนกัน ที่จะพิจารณากอนตัดสินใจเสมอวา จะทําอะไร 

หรือจะไมทําอะไร
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 ใหกําลังใจ หรือทําใหยุงยากใจ

 เม� อลูกดิฉันเปนมะเร็ง คนรูจักรอบตัวก็จะแสดงออกหลายแบบ บางคนเลือกที่จะอยูเฉยๆ แต

แสดงทาทีใหเห็นวา หากมีอะไรใหชวยก็ยินดีชวย บางคนที่เคยคุยกันกลับไมคอยคุยเหมือนเดิม แตดิฉัน

ก็ทราบวา คนกลุมนี้จะคอยถามไถเร� องราวจากคนใกลชิดดิฉัน เหตุที่ ไมคอยคุยเหมือนเดิมเพราะรูวา

ตนเองจะแสดงความเศราโศกออกมา จึงเลี่ยงที่จะคุยโดยตรงเพราะเกรงวาดิฉันจะไมสบายใจ

 บางคนเลือกที่จะคอยบอกดิฉันวา ใหทําใจๆ เวลาคุยกันก็บอกใหทําใจเสมอ ทั้งที่คนบอกยังไมเคย

ผานการทาํใจใดๆ มาเลย บางคนทีส่นใจธรรมะ ไปวดับอยๆ อานหนงัสอืธรรมะมากๆ กม็กัจะขึน้ธรรมาสน

เทศนสารพัดเร� องใหดิฉันฟงเสมอๆ เชนกัน และบางคนก็จะปลอบใจวา ยังดีที่ดิฉันมีลูกฝาแฝด เพราะ

ถาคนหนึ่งเปนอะไร ก็ยังมีลูกอีกคน ซึ่งดิฉันมองวาเปนตรรกะที่แปลกประหลาดมาก การเสียคนๆ หนึ่ง

ไป จะทดแทนดวยคนอีกหลายสิบคนก็ไมไดหรอกคะ คนกับวัตถุมีความแตกตางกันนะคะ

 การใหกําลังใจนั้น บางครั้งไมจําเปนตองทําอะไร ไมจําเปนตองพูดอะไร เพียงแคอยูเฉยๆ เงียบๆ 

มองผูรับดวยสายตาที่เปนมิตร จริงใจ หรืออาจบอกใหผูรับทราบวา หากมีอะไรใหชวย ก็ยินดีเสมอถา

สามารถทําได ผูรับก็สัมผัสพลังใจจากผู ใหได สวนการจะพูด จะแนะนําอะไรนั้น ผู ใหก็ตองรูจักพื้นฐาน 

รูจักนิสัยของผูรับดวย

 ผูหวังดี ? … รูแลวไดอะไรคะ

 ชวงที่อยูระหวางการใหเคมีบําบัด ลูกก็จะผมรวง ซึ่งดิฉันจะใชวิธีโกนผมใหเลย เพ� อที่วาผมจะได

เสมอกนั ไมสัน้บางยาวบาง ในหลายครัง้กจ็ะมผีู ใหญทีเ่ราไมรูจกัทีบ่งัเอญิเดนิสวนกนั หรอืบงัเอญิรอลฟิท

อยูดวยกัน หรือบังเอิญนั่งใกลกัน มาถามตรงๆ กับดิฉัน ถามตอหนาลูกวา .. “ลูกเปนอะไรคะ ทําไม

หัวโลน ลูกเปนมะเร็งหรือคะ น�าสงสารจังเลย เปนที่ไหน เปนขั้นไหนแลว หมอบอกวาจะหายหรือไม ฯ”

 สารพัดคําถามเหลานี้ของคนที่ไมรูจักดิฉัน แคบังเอิญเจอกัน ที่ถามคงเพียงแคอยากรู ถามเพ� อ

ใหตนเองหายสงสัย แตการถามตอหนาเด็ก ถามโดยไมนึกวาเด็กก็มีหัวใจ คําถามเหลานี้ก็ทําใหเด็กมี

ความรูสึกทุกขได วาเขาเปนอะไรที่ไมดี พอแมคนไขหลายๆ คนก็ไมอยากตอบคําถามลักษณะนี้ เหมือน

ไปตอกย้ําความทุกขที่เปนอยู สําหรับตัวดิฉันนั้นฟงได ตอบคําถามลักษณะนี้ ได แตคนถามควรมีมารยาท

ตอเด็กดวย นึกถึงความรูสึกของเด็กใหมากๆ ลองนึกในมุมมองกลับกันวา ถาตนเองมีลูกปวยเชนนี้ 

หากพบสถานการณเชนนี้จะรูสึกอยางไร
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 การเปน ‘ผูดูแล’ ผูปวยนั้น ไมไดดูแลเฉพาะผูปวยเทานั้น แต ‘ผูดูแล’ ตองดูแล ‘ใจ’ ของตนเอง

ใหเขมแข็ง มีความหนักแน�น ใจเย็น มีสติกํากับการกระทําสิ่งตางๆ เสมอ เพราะผูดูแลมักจะตองพบกับ 

‘ความหวังดี’ ของคนรอบตัว ที่มักอยากใหสิ่งที่ตนคิดวาดีแกผูอ� น อยากใหผูอ� นไดทําในสิ่งที่ตนเคยทํามา

แลว หรือเคยเห็นคนอ� นทํามาแลว เพียงแตวา

 ผูหวังดี ... ไมไดทําความเขาใจตัวตนของผูรับใหลึกซึ้ง

 ผูหวังดี ... ไมไดมองวาผูรับตองการรับสิ่งนั้นหรือไม

 ผูหวังดี ... มองแตมุมมองของฝายตนเอง

 ผูหวังดี ... ประเมินผูรับแคสิ่งที่ตนเองเห็น

 ผูหวังดี ... มักจะวิจารณหากทําแตกตางจากที่ตนเองคิด

 ดิฉันจะนึกขอบคุณความหวังดีของผูหวังดีทุกทานเสมอ แตดิฉันไมสามารถจะบอกทุกคนไดวา 

ดิฉันตองการอะไร ดิฉันคิดอยางไร และดิฉันไมสามารถจัดการ หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบความหวังดี

ของคนอ� นได

 สิ่งที่ดิฉันทําไดคือ มั่นใจในสิ่งที่เลือกทํา ไมวาใครจะเห็นตางอยางไร เพราะดิฉันรูจักตัวเอง 

ดิฉันรูจักความตองการของลูก ดิฉันคิดแลว และพิจารณาแลวเปนอยางดี บางครั้งการเปน ‘ผูดูแล’ 

ก็อาจจะตองปดหู ปดตา ปดปาก ไมสนใจการวิจารณของใคร ไมตองไปถกเถียงกับใคร แตมั่นใจใน

สิ่งที่เลือกทํา

 30 ธ.ค.57
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ทําไม อะไร อยางไร เม� อไร

เบญจมาส  วงศมณีวรรณ 

https://www.gotoknow.org/posts/583295

 

 ความทุกขทรมานจากการเจ็บปวยของผูปวย

 ความทุกขใจของผูดูแลที่เห็นความทุกขทรมานของบุคคลอันเปนที่รัก

 ความทกุขใจของทมีผูรกัษา ทีจ่ะแจงขาวรายใหกบัญาตผิูปวยวาบคุคลอนัเปนทีร่กัของเขาเจบ็ปวย

ดวยโรคที่รายแรง และเปนระยะสุดทายของโรคแลว 

 เปนสถานการณที่บีบคั้นอารมณของทั้ง 3 ฝาย ดังนั้นการดูแลคงตองดูแลทั้งผูดูแลที่เปนญาติ 

และผูดูแลที่เปนทีมรักษาดวย วันนี้จะขอเลาในมุมผูดูแลที่เปนญาติ

 นองพลอย อายุ 15 ป อยูในวัยกําลังเลาเรียน ทุกเย็นนองมีเร� องเลาสนุกสนาน มาเลาใหพอ 

แม และพี่ๆ ฟงหลังจากกลับจากโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ นองเปนเด็กหญิงที่หนาตาสะสวยทําใหนอง

มีความฝนที่จะเปนดาราในอนาคต

 หนึ่งเดือนที่ผานมานอง เริ่มมีอาการปวดทองเปนๆ หายๆ นองจึงไปคนหาใน internet วาอาการ

ปวดทองนี้เกิดจากสาเหตุอะไรไดบาง นองคิดวาตนเองน�าจะเปนไสติ่งอักเสบ จึงใหพอพาไปหาหมอ

ศัลยกรรม หมอตรวจรางกายแลวไมพบสิ่งผิดปกติ แตเม� อทิ้งไว ปรากฏวาทองนองเริ่มโตขึ้นเร� อยๆ 

เหมือนคนทอง พอกับแมจึงพานองมาตรวจซ้ํา ผลการตรวจนองพบเนื้องอกรังไขระยะลุกลามไปที่ตับ

และที่ปอด จากผลการตรวจ ทําใหแพทยและพยาบาลที่พบตางก็อึ้ง หมอใหขอมูลเร� องโรคแกพอและ

แม แมเปนคนที่เงียบฟง พอมีคําถามมากมาย แตยังอยูในระยะปฏิเสธ ทําใหชวงที่หมอแจงใหทราบวา

ผลจากการตรวจ รอยละ 90 เปนมะเร็ง พอก็ยังยิ้มแตคําถามมากมาย พอลืมถามหมอ เพราะดีใจวา 

มีอีกตั้ง 10 เปอรเซ็นตที่ลูกไมเปนมะเร็ง พอหมอกลับ พอถึงนึกได หันกลับมาถามพยาบาลใหมวา
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 “พรุงนี้ ที่หมอจะผาตัดใหลูก หมอจะผาตัดเอาอะไรออกใหบาง หลังผาตัดลูกจะมีแผลใหญไหม 

จะมีแผลเปนไหม เพราะลูกอยากเปนดารา มีแผลเปน ลูกจะตองรับไมได ถาผลชิ้นเนื้อผิดปกติ หมอ

จะเริ่มรักษาดวยเคมีบําบัดเม� อไร ผลชิ้นเนื้อจะออกเม� อไร เคมีบําบัดจะทําใหผลรวงมั้ย เพราะลูกคงรับ

ไมได เพราะลูกรักสวยรักงาม ลูกคงรับไมได ถาเปนมะเร็ง สาเหตุเกิดจากอะไร เพราะลูกยังเด็กมาก 

เปนไปไดหรือ ที่ลูกจะเปนมะเร็ง”

 พยาบาลนั่งฟงอยางตั้งใจ คอยๆ ตอบทีละคําถามตามความเปนจริง ตามที่ หมอส� อสารไวอยาง

ชาๆ และชัดเจน พรอมทั้งประเมินความเขาใจ พรอมทั้งรับฟงในสิ่งที่พอเลาถึงลูก

 ในระยะแรกของการเริ่มเจ็บปวย สิ่งที่ผูดูแลตองการ คือ ขอมูลที่ถูกตอง และมีขอสงสัยมากมาย

ที่ตองการคําตอบ เพ� อวางแผนการดูแลผูปวยไดถูกตอง บางครั้งก็ตองการคนมานั่งฟงสิ่งที่อัดอั้นอยู

ในใจ ตองการระบายออกมา เพราะรูสึกวา สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ตนรัก เปนไปไดยังไง
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ปญหาภายใน - ปญหาภายนอก

อภิชญา  วรพันธ

https://www.gotoknow.org/posts/583328

 เม� อประมาณป 46 จากผลการตรวจสุขภาพของพี่แปะ ทําใหทราบวา เริ่มเปนเบาหวาน และ

ในชวงเดือน ส.ค. 53 ตรวจพบวาการทํางานของไตเริ่มมีปญหา คือ คา creatinine เกินมาตรฐาน 

ปกติจะอยูที่ 0.5-1.5 แตของพี่แปะ 1.6 หลังจากนั้นก็ขึ้นมาเร� อยๆ และจากการทํา biopsy
9
 เม� อ 

ม.ค. 55 ผลการตรวจคือ ไตมีความเส� อมจากโรคเบาหวาน ไตสวนที่ดี สวนที่ใชการมีราว 15%

 และพอชวง ก.ย. 55  creatinine ของพี่แปะวิ่งทะลุ 10.0 และ BUN ก็วิ่งทะลุ 100 โดยที่คาปกติ

ของ BUN ควรอยูที่ 8-20 นั้น ก็แสดงวา ของเสียในรางกายมีมาก เราก็ไดเตรียมรับสถานการณที่จะ

ตามมาคือ การฟอกไต (การฟอกเลือดดวยเคร� องไตเทียม hemodialysis) โดยไดไปเตรียมตอเสนเลือด

ดําและเสนเลือดแดง เม� อ 3 ต.ค. 55 แตพี่แปะก็ยังไมไดไปฟอกไตทันที พยายามยืดเวลาการฟอกไต

มาเร� อยๆ โดยการควบคุมประเภทของอาหาร ซึ่งก็ชะลอไดชวงระยะหนึ่ง แตสุดทายก็ตองฟอกไตเม� อ 

25 ธ.ค. 56 ซึ่งเราก็ทราบดีวา หลีกเลี่ยงไมได

 ในชวงแรกจะฟอกไต 2 ครั้ง/สัปดาห แตพอเริ่มปที่ 2 จะเพิ่มเปน 3 ครั้ง/สัปดาห เน� องจากพี่แปะ

ตัวใหญ ของเสียมาก การคุมน้ําบางครั้ง ยังไมดีเทาที่ควร จึงตองเพิ่มจํานวนครั้ง เพ� อใหสามารถดึง

ของเสียออกจากรางกายไดมากขึ้น ซึ่งวันที่ ไปฟอกไตนั้น ถาวันทํางาน ดิฉันจะไปที่โรงพยาบาลดวย

อยูจนเริ่มฟอกไต แลวจึงไปทํางานตอ สวนวันหยุด ดิฉันจะพาลูกไปที่โรงพยาบาลดวย เพ� อใหลูกไดรับ

ทราบวิถีชีวิตของคุณพอ

 เม� อชวง 11-16 พ.ย. 57 และ 1-11 ธ.ค. 57 พี่แปะตองเขาโรงพยาบาล อยูหอง ICU ในชวงแรก 

เพราะเลือดออกในกระเพาะอาหาร โดยตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย H. Pylori ซึ่งทําใหกระเพาะอาหารเปน

แผลราว 10 แผลใหญๆ  และลกึดวย สาํหรบัการเขาโรงพยาบาลครัง้ที ่2 นัน้ ตองใสทอชวยหายใจประมาณ 

4 วัน เพราะพี่แปะเลือดออกเยอะมาก ทั้งในกระเพาะอาหาร อาเจียนเปนเลือด อุจจาระเปนเลือด  Hct
10 

9
ตัดชิ้นเนื้อ

10
hematocrit ระดับความเขมขนของเม็ดเลือดแดง
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ลดลงเหลือ 13 ความดันอยูที่ราว 70/45 อีกทั้งเลือดของพี่แปะเปนกรุปหายาก (A2) การแข็งตัวของ

เลือดชา และมีโรคประจําตัว คือ โรคไตเส� อม เฉพาะครั้งที่ 2 ใหเลือดราว 18 ถุง เกล็ดเลือด 13 ถึง 

พลาสมา 10 ถุง ในชวง 1 สัปดาห ตองสองกลองถึง 3 ครั้ง เพ� อจัดการจุดที่เลือดออก 4 จุด กวาจะทํา

เลือดจะหยุดได

 การดูแลคนปวยที่เปนผู ใหญนั้น ดิฉันมองวา มีความยากกวาดูแลเด็กปวยเปนอยางมาก ดิฉัน

ดูแลลูกที่เปนมะเร็งยังงายกวาการดูแลสามีเสียอีก และเม� อบวกกับผู ใหความเห็นรอบตัว ก็ยิ่งตอง

จัดการ ‘ตัวเรา’ เองมากขึ้น

 การเปนโรคไตนั้น ก็ตองระวังเร� องการกินอาหาร ชนิดของอาหารที่ ไมควรกิน ดิฉันในฐานะ

ภรรยาจึงถูกมองวา ‘ไมดูแล’ เร� องอาหารใหเหมาะสม แตความที่พี่แปะเปนคนชอบกินอาหารรสจัด 

เค็มจัด พอจะกินอาหารที่ทํารสชาติกลางๆ ก็จะเรียกหาน้ําปลาหรือแม็กกี้ ฯ ตามความเคยชิน เม� อดิฉัน

ทักทวง พี่แปะก็หงุดหงิดเหมือนกัน บางครั้งก็ยอมลด บางครั้งก็ไมยอม แตถาเปนลูกซึ่งเปนเด็ก ดิฉัน

โนมนาวไดงายกวา และลูกก็ยอมโดยดีดวย

 ผูที่มองวาดิฉัน ‘ไมดูแล’ สามีเร� องอาหารการกินนั้น คงลืมไปวา ดิฉันไมสามารถมัดปากพี่แปะได 

เราไมไดผูกติดกันตลอด เวลาที่ตางคนตางไปทํางานก็ไมสามารถไปดูได เม� ออยูตอหนา หากดิฉันทักทวง

แลว แตพี่แปะไมยอม ดิฉันก็คงไมไปนั่งทะเลาะกับพี่แปะ แทบทุกครั้งเวลาจะกินอาหาร โดยเฉพาะเม� อ

มีลูกอยูดวย บางเร� องถาเจาตัวไมดูแลตัวเอง เราก็ทําอะไรไมไดคะ

 ชวงที่พี่แปะจะตองฟอกไตนั้น ก็อาจมีหลายทานที่ไมเห็นดวย โดยเห็นวา เราน�าจะใชแพทยทาง

เลือกมากกวา น�าจะลองยาสมุนไพรใหจริงจัง เพราะถาฟอกไตแลว ก็ตองทําตลอดไป ที่สําคัญคือมองวา 

การที่พี่แปะเลือกที่ฟอกไต ก็เพราะเช� อดิฉัน เช� อภรรยา

 หากใครเขาใจวา พี่แปะทําสิ่งใดเพราะเช� อดิฉัน อยากจะบอกวา คนที่พูดไมรูจักพี่แปะเลย พี่แปะ

เปนคนหัวดื้อนะคะ ไมเช� อใครงายๆ ถาจะมองวาเช� อ ก็เพราะจะเปนคนไมเถียงเทานั้น แตถาไมเห็นดวย 

ก็จะไมทํา แตถาอยากทํา ถึงใครไมอยากใหทํา ก็จะทํา

 ชวงที่พี่แปะอยูโรงพยาบาล บางครั้งดิฉันใหลูก 2 คน อยูกับคุณพอที่โรงพยาบาล โดยที่ดิฉันไปซื้อ

ของที่จะใช ในบาน ผู ใหญบางทานที่ไปเยี่ยมก็มองวา ดิฉัน ‘ไมดูแล’ สามี หรืออาจมองวา ทําไมถึงเอาลูก

ไปอยูที่โรงพยาบาล ทั้งที่ที่บานมีแมบานและพี่เลี้ยง
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 ตามปกติเราจะจัดการเร� องตางๆ ทางบานกันเอง ไมอยากรบกวนใคร ถาไมไปซื้อของที่จะใช

ที่บาน จะให ใครไปซื้อใหละคะ สวนการเอาลูกไปอยูกับคุณพอ ดิฉันมองวา เปนการฝกอยางหนึ่ง ลูก

ก็ควรทราบความเปนไปของพอแม รับทราบปญหาของพอแมตามสมควร อยาใหลูกไดรับแตความสบาย

โดยไมรูจักโลก ไมรูจักความลําบากอะไรเลย การจัดการสิ่งตางๆ ในครอบครัวของแตละคนนั้น บางที

คนนอกอาจไมเขาใจ เพราะบริบทในการใชชีวิตก็อาจตางกัน และมักมองและวิจารณจากที่เห็นเทานั้น

 ความยากของการดูแลผูปวยที่เปนผู ใหญนั้น นอกจากปญหาจากคนรอบตัวแลว ก็ยังมีปญหา

จากตัวผูปวยเองดวย เพราะผูปวยที่เปนผู ใหญจะมีความคิดเปนของตนเอง บางครั้งก็อยากทําตามใจ

ตนเองถึงเราจะคุยกันดวยเหตุผล ก็มิไดฟงเสมอไป ดังนั้นผูดูแลจึงมีปญหาจากทั้งภายใน (บาน) และ

ภายนอก (บาน)



กานดาวศรี  ตุลาธรรมกิจ 

วิชาชีพ/สาขาที่เชี่ยวชาญ	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

สถานที่ทำางาน	 สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา	

	 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	คณะแพทยศาสตร์	

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	จ.สงขลา

Gotoknow	http://www.gotoknow.org/user/tkandawsri/blogs

ทัศนี  พงศ์เลิศฤทธิ์  

วิชาชีพ/สาขาที่เชี่ยวชาญ	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

สถานที่ทำางาน	 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม	

	 โรงพยาบาลยะลา	จ.ยะลา

คนต้นเรื่อง
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ธารินทร์  เพ็ญวรรณ

วิชาชีพ/สาขาที่เชี่ยวชาญ	 แพทย์ประจำาบ้าน	สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

สถานที่ทำางาน	 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	กทม.

Facebook	 https://www.facebook.com/tharin.ph

Gotoknow	 https://www.gotoknow.org/user/violinemia/profile

นิฮูดา  ชายเกตุ  

วิชาชีพ/สาขาที่เชี่ยวชาญ	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

สถานที่ทำางาน	 หน่วยการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง	

	 โรงพยาบาลยะลา	จ.ยะลา

เบญจมาส  วงศ์มณีวรรณ  

วิชาชีพ/สาขาที่เชี่ยวชาญ	 ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง	โรคหัวใจ

สถานที่ทำางาน	 หอผู้ป่วยพิเศษอุบัติเหตุ	ชั้น	4	

	 โรงพยาบาลลำาปาง	จ.ลำาปาง

Facebook	 https://www.facebook.com/benjamas.wong

Gotoknow	 http://www.gotoknow.org/user/pommas/blogs

ปัทมา  โกมุทบุตร 

วิชาชีพ/สาขาที่เชี่ยวชาญ	 แพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว				

ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถานที่ทำางาน	 คณะแพทยศาสตร์	

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จ.เชียงใหม่

Gotoknow		https://www.gotoknow.org/user/gpatama/blogs
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รัชนี  ไตรยะวงศ์ 

วิชาชีพ/สาขาที่เชี่ยวชาญ	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

สถานที่ทำางาน	 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	จ.นครราชสีมา

Gotoknow		https://www.gotoknow.org/user/noodomya/blogs

รัชวรรณ  พลศักดิ์  

วิชาชีพ/สาขาที่เชี่ยวชาญ	 	พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ	(วิสัญญีพยาบาล),	

	 	การดูแลผู้ป่วยผู้ ใหญ่วิกฤติ

สถานที่ทำางาน	 	หอผู้ป่วยหนักผู้ ใหญ่	

	 	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	

	 	อ.ท่าบ่อ	จ.หนองคาย

Facebook	 https://www.facebook.com/rachawan.polsak

											 https://www.facebook.com/padaeng

Gotoknow	 http://www.gotoknow.org/blog/palpainpray

วีรมลล์  จันทรดี 

วิชาชีพ/สาขาที่เชี่ยวชาญ	 นักสังคมสงเคราะห์ชำานาญการพิเศษ

สถานที่ทำางาน	 ฝ่ายสวัสดิการสังคม	

	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	กทม.

Facebook	 https://www.facebook.com/veeramonl

Gotoknow	 http://www.gotoknow.org/user/veeramonl/blogs

สุปราณี  คุณกิตติ 

วิชาชีพ/	สาขาที่เชี่ยวชาญ	 อาจารย์ระดับ	7	สาขาวิชาสุขศึกษา	

	 (เชี่ยวชาญด้านสุขศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ)		

สถานที่ทำางาน	 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	ประสานมติร	กทม.		

Facebook	 https://www.facebook.com/supranee.khunkitti.1
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สุภิรัชต์  นิธิวิสุทธิ์  

วิชาชีพ/สาขาที่เชี่ยวชาญ	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

สถานที่ทำางาน	 หน่วยการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง	

	 โรงพยาบาลยะลา	จ.ยะลา

อุบล  จ๋วงพานิช 

วิชาชีพ/สาขาที่เชี่ยวชาญ	 หวัหนา้หอผูป้ว่ยเคมบีำาบดั	ผูป้ฏบิตักิารพยาบาลขัน้สงู

		 สาขาอายุรศาสตร์	ศัลยศาสตร์	

	 (เชี่ยวชาญสาขาผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำาบัด)

สถานที่ทำางาน	 หอผู้ป่วยเคมีบำาบัด	 5จ	 โรงพยาบาลศรีนครินทร์	

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

Facebook	 https://www.facebook.com/ubol.juangpanich		

Gotoknow	 https://www.gotoknow.org/user/uboljuangpanich/blogs

	 	

อภิชญา  วรพันธ์ 

วิชาชีพ/สาขาที่เชี่ยวชาญ	 หัวหน้าแผนก	

	 ฝ่ายบริหารการเงินและการประกันภัย			

สถานที่ทำางาน	 บริษัท	แคปปิตัลซีเรียลส์	จำากัด	

Facebook	 https://www.facebook.com/apichaya.vorapun		 	

	 https://www.facebook.com/ApichayaStory
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