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29งาน... บันดาลใจ//Inspiration at Work

จัดการความ (ไม่) รู้เพ็ญลักขณา ข�าเลิศ 

จัดการความ (ไม่) รู้

จากโอกาส สู่ โอกาส…  
กับพยาบาลไร้หมวก

ขอบคุณโอกาสที่ให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์	 แล้วได้

เกิดมามีอาชีพ	“พยาบาล”	17	ปีกับการเป็นพยาบาล

อยู่ห้องฉุกเฉิน	ห้องคลอด	ห้องผ่าตัด	ตึกผู้ป่วยใน

พยาบาลไร้หมวกจะเกิดข้ึนไม่ได้เลยถ้าผู้อ�านวย

การโรงพยาบาลภาชีไม่ให้โอกาส	 ขอบคุณที่ท่านยื่น

โอกาสให้ตั้งแต่ปี	 2543	 การท�างานเยี่ยมบ้าน	 แบบ

มวยวัด	 คือฉันเองต้องรู้พื้นที่ทั้งหมด	 8	 ต�าบล	 72	

หมู่บ้าน	ออกเยี่ยมบ้านทุกวันประสานงานน้องๆ	ที่อยู่

อนามัย	 ออกไปท�างานร่วมกัน	ช่วยกันแก้ปัญหา	ถ้า

เจอเคสยากก็ใช้วิธีโทรศัพท์ถาม	ถ่ายรูปไว้	กลับไปลง

รายละเอยีดในโอพดีกีาร์ด	คยุกบัแพทย์	เภสชับ้าง	เมือ่

ถามบ่อยเข้าจนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอยากรู้ว่าเราไป

ท�าอะไรนอกโรงพยาบาลทุกวัน	

นอกจากการน�าเร่ืองราวดีๆ 	ของผูป่้วยทกุข์ยากพกิารทีไ่ป

ดแูล	บอกให้เจ้าหน้าทีแ่ต่ละจดุฟังเกือบทกุวนั	ท�าให้เกิดความ

สงสัยแล้ว	 เราต้องเขียนโครงการให้เจ้าหน้าที่ได้ลงไปสัมผัส

ชุมชน	1	คน	1	ครั้ง/ปี	บางคนหมดโครงการขอลงไปติดตาม

ดูแลผู้ป่วยเพิ่ม	 ข้อส�าคัญการที่เจ้าหน้าที่แต่ละจุด	 เมื่อลงไป

สมัผสัชุมชนได้พบคนไข้ทีอ่ยูไ่กลและล�าบาก	มข้ีอจ�ากัดในการ

มารักษาต่อที่โรงพยาบาล	 เกิดความเห็นอกเห็นใจคนไข้มาก

ขึ้น	เกิดเรื่องราวดีๆ	แลกเปลี่ยนกันในหน่วยงาน

เมือ่เจ้าหน้าทีบ่นโรงพยาบาลเข้าใจงานเยีย่มบ้าน	และเจ้า

หน้าทีอ่นามยัดใีจทีม่ทีมีโรงพยาบาลลงไปช่วยเหลอืดแูลคนไข้

เยีย่มบา้นโดยน�าทมีสหวชิาชพีไปช่วยดูแลเกดิการเยี่ยมคนไข้

จนอาการดีขึ้น	จากที่เคยนอนติดเตียงมานั่งได้	จากเดินไม่ได้

ก็เร่ิมฝึกเดินได้	 จากนักกายภาพลงไปกระตุ้นและสอนญาติ

อย่างสม�่าเสมอ	ท่ามกลางงานที่ยากล�าบาก	และท้าทาย	บาง

ครั้งรถเก่าๆ	ที่น�าเราไปเยี่ยมบ้านเสียต้องช่วยกันเข็น	แต่ทีม

เราก็ยิ้มได้ทุกครั้ง	 เพราะท�าแล้วมันมีความสุขนะที่เห็นคนไข้

แต่ละคนมีชีวิตที่ดีขึ้น

การวางแผนล่วงหน้าเป็นสิ่งส�าคัญพอๆ	กับการวางระบบ

พร้อมมีปฏิทินการท�างาน	 ลงการดานไว้	 เมื่อท�างานไปย้อน

กลับมาดูผลและการเกิดโรคที่เพิ่มขึ้นจะพบจริงๆ	 เลยว่าโรค

หลอดเลอืดในสมองมาเป็นอนัดบั	1	ส่วนโรคมะเร็งจากอนัดบั	

10	ขึ้นมาเป็นอันดับ	3	แต่ก็เป็นอันดับ	1	ของการเสียชีวิต

เมื่อน�าผลการท�างานให้ผู ้บังคับบัญชาดูว่า	 การฟื้นฟู

ภายใน	 6	 เดือน	 เป็นสิ่งส�าคัญและช่วยให้ผู้ป่วย	 Stroke	 มี

โอกาสทีจ่ะกลบัมาท�ากจิวตัรประจ�าวนัได้เองไม่เป็นภาระของ

ครอบครัวหลายคน	โรงพยาบาลจึงรับนักกายภาพเพิ่ม	ท�าให้

หลายชีวิตที่นักกายภาพเยี่ยมแล้วดีขึ้น

ผู ้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่ที่มารักษาที่โรงพยาบาล

ชุมชนน้ันจะเป็นระยะสุดท้าย	 ตัวฉันเองได้หาความรู้

เร่ืองโรคมะเร็งเพิ่มตั้งแต่ปี	 2545-2547	 โดยมีการ

ประชุมทกุเดอืนในวันเสาร์-อาทติย์	ฉนัจงึหาโอกาสไป

น่ังฟังแพทย์	พยาบาลโรงพยาบาลใหญ่ๆ	ในกรุงเทพฯ	

ทีก่�าลงัผลกัดนัการดแูลผูป่้วยมะเร็งกนั	เพือ่จะมคีวามรู้

เร่ืองมะเร็งเมื่ออยู่บ้านและได้น�ามาประกอบกับการ

เยี่ยมบ้าน	เตรียมผู้ป่วยบนโรงพยาบาล	

การให้เวลาผู้ป่วยกับญาติได้พูดคุยเล่าเร่ืองราว

ชีวิตให้ฟังจนหาคุณค่าในตัวผู้ป่วยกับญาติได้	หาสิ่งที่

ขาดหายในชีวติจนมโีอกาสเตมิเตม็ก่อนจากไป	หลาย

ชีวิตที่ท�าไม่เหมือนกันเลย	เพราะชีวิตได้ผ่านเรื่องราว

ที่ต่างกัน	 ท�าให้รู ้ว่าส่วนใหญ่แล้วเมื่อผู ้ป่วยระยะ

สุดท้ายรู้ตัวว่าหมดทางรักษาแล้ว	 ก็อยากจะกลับไป

เสียชีวิตที่บ้านมากกว่าการนอนรออยู่บนโรงพยาบาล	

จงึเป็นทีม่าของโครงการ	“อยูอ่ย่ำงสงบ จบชีวติทีบ้่ำน” 

โดยหลงัจากได้พดูคยุเตรียมความพร้อมจดัหาอปุกรณ์

ไปใช้ต่อที่บ้าน	เช่น	ออกซิเจน	ที่นอนลม	เตียงผู้ป่วย	

มทีมีลงไปดแูล	และการทีช่วิีตเขามาผ่านชีวติเราถอืว่า

เราได้มีโอกาสได้ช่วย	 ได้ท�า	 ถึงแม้ว่าเขาจะเสียชีวิต	

แต่อย่างน้อยเขาก็ได้จากไปอย่างสงบ

เมื่อมีผู้ป่วยเพิ่มมากข้ึน	 แต่เจ้าหน้าที่ที่ท�างานยัง

เท่าเดิมหรือบางแห่งก็ลดลง	 ท�าให้เกิดการหาตัวช่วย

ข้ึน	 โดยมีการน�าร่องเร่ืองการสร้างจิตอาสามาจาก

นายก	 อบต.ดอนหญ้านาง	 เริ่มท�า	 10	 คน	 โดยเจ้า

หน้าทีโ่รงพยาบาลเป็นพีเ่ลีย้งให้ความรู้	และเจ้าหน้าที่

อนามัยเป็นพี่เลี้ยงต่อในการช่วยงานบริการอนามัย

และออกเยี่ยมบ้าน	หลังจากนั้นก็ท�าจนครบ	8	ต�าบล	

รวมมีจิตอาสา	47	คน	ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้รับมอบ

หมายให้มาเป็นพี่เลี้ยงในภาคทฤษฎีและลงปฏิบัติ	

จากการทีม่เีวลาร่วมทกุข์ร่วมสขุกบัจติอาสา	ท�าให้ได้รับรู้

ว่า	“การสร้างคนที่มีใจท�างานเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก”	เพราะเรา

จะบอกเขาทุกครั้งที่มีโอกาสไปเยี่ยมคนไข้	ช่วยเหลือคนทุกข์

ยาก	พิการ	เป็นบุญของเราที่เขาให้โอกาสเราได้ท�างานที่ยาก

ล�าบากมาก	 บารมีสั่งสมก็มากข้ึนด้วย	 จิตอาสาที่ได้ท�างาน

ต่างก็มีความสุขใจ	 เช่นจิตอาสาคนหน่ึงที่บอกเล่าความรู้สึก

ว่า	“หนูรู้สกึภูมใิจทีไ่ด้เป็นทมีเดยีวกบัคณุหมอบนโรงพยาบาล

และทีมเดียวกับหมออนามัย”	แต่สิ่งส�าคัญคือ	การที่จิตอาสา

ได้กลับไปเปลี่ยนแปลงครอบครัวตัวเอง	บางคนสามีอาสาขับ

รถพาไปเยี่ยมบ้าน	บางคนน�าหลานไปช่วยจดบันทึก

ไม่ว่าจะเกิดน�้าท่วมใหญ่	ภัยพิบัติอะไร	แค่โทรศัพท์คุยกัน

เราก็รวมตัวกันได้	 “เมื่อท�างานแล้วบางครั้งการถอนออกจาก

ทกุข์ของคนไข้มนัยากจงันะหมอ”	จติอาสาถาม	ฉนัจงึเร่ิมสอน

การเตรียมตวัให้จติอาสาเรียนรู้จากเร่ืองเล่าเคสผูป่้วยมะเร็งที่

เสยีชีวติไม่ว่าจะอายนุ้อยหรือมาก	ล้วนแล้วก็มวีนัทีต้่องเตรียม

ตัวก่อนตายเช่นกัน	 แล้วให้ทุกคนฝึก	 ซึ่งพลังจากสิ่งที่ท�ามัน

เป็นแรงขับเคลื่อน	เพื่อที่จะท�าให้ผู้ป่วยรายอื่นๆ	ต่อไป	โดย

บอกว่า	“ถ้าทุกคนรู้ว่าเวลาของเราเหลือน้อย...	ก็จะเลือกท�า

แต่สิ่งดีๆ	 ถูกต้อง...”	 จึงเป็นที่มาของการสอนจิตอาสาเร่ือง

การเตรียมตัวก่อนตายทุกคน

เมื่อมีบุคคลภายนอกสนใจว่างานเยี่ยมบ้านท�าให้คนท�ามี

ความสุขอย่างไร	 จึงเปิดโอกาสให้	 อาชีพอื่นๆ	 ได้มาเยี่ยมผู้

ป่วยผู้พิการได้	และมีส่วนช่วย	ซื้อไข่	ข้าว	นม	และรถเข็นไป

มอบให้ผู้ป่วยด้วยตัวเองในวันเสาร์-อาทิตย์
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31งาน... บันดาลใจ//Inspiration at Work

จัดการความ (ไม่) รู้จัดการความ (ไม่) รู้

คนทีม่าบอกกบัทมีว่าการทีเ่ขามโีอกาสมาเหน็การ

ท�างานของเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุทีท่�างานเพือ่คนทีข่าด

โอกาสท�าให้เขามีก�าลังใจข้ึนมาก	 ตอนแรกคิดว่าตัว

เองแย่แล้ว	 แต่เม่ือเทียบกับคนป่วย	 คนพิการ	 ที่

พยายามช่วยเหลือตวัเองแล้ว		รู้สกึได้เลยว่าตวัเขาเอง

ดกีว่าผูป่้วย	ผูพ้กิารอย่างมาก	การทีน่�าของมาให้คนไข้

มนักลายเป็นว่าพวกเราได้มากกว่า	ได้ก�าลงัใจกลบัไป

ท�างานที่ท�าอยู่แล้วให้ดีขึ้น

บางคนขอมอบรถเยีย่มบ้านให้ใช้ในการออกชุมชน	

ธนาคารแห่งหน่ึงเชิญไปบรรยายการท�างานให้ฟัง	 8	

ครั้ง	เพื่อแลกกับที่นอนลม	40	ตัว	รถเข็น	20	คัน	ได้

แบ่งของไปให้	 โรงพยาบาลอ�าเภอใกล้เคียง	ซึ่งผู้ป่วย

ทั้งในและนอกโรงพยาบาลได้มีโอกาสใช้ประโยชน์	

เมื่อโรงพยาบาลต่างๆ	พากันมาดูงานหลังจากนั้น

ก็เร่ิมมีจังหวัดต่างๆ	 เชิญไปบรรยายเร่ืองการดูแลผู้

ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ให้กับเจ้าหน้าที่โรง

พยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลจงัหวัดได้ฟัง	เดอืนละ	

2	ครั้ง	จึงเป็นที่มาของรางวัล	มิตรภาพบ�าบัด	ปี	2551	

และรางวลัเพชรกาสะลอง	(พยาบาลชุมชนดเีด่น)	2551	

การได้รับรางวัลต่างๆ	 ท�าให้ต้องท�างาน

เพิ่มข้ึนเป็นเท่าตัว	 นอกจากน้ี	 วิทยาลัย

พยาบาลต่างๆ	 ก็อยากให้ไปสอนนักศึกษา

พยาบาล	 เพื่อให ้ เห็นคุณค่าของวิชาชีพ

พยาบาลในหลายจังหวัด	จึงถือเป็นโอกาสดีที่

จะได้ไปหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดี	 ก็จะรับ

นักศึกษาทุกคนเป็นลูก	 ท�าให้เกิดแรงบันดาล

ใจอยากมีลูกสาว	 โดยหลังจากบรรยายเสร็จ

และได้ฟังเร่ืองราวความล�าบากในการเข้ามา

เรียนพยาบาลโดยเฉพาะคนทีไ่ม่มแีม่	จงึตัดสนิ

ใจสนับสนุนค่าเล่าเรียนรายเดือนนักศึกษา

พยาบาล	1	คน	จนจบการศึกษา	4	ปี	และคิด

ว่าจะรับลูกสาวคนที่	2	ต่อไป

เมื่อผ่านการเรียนรู้ชีวิตของผู้ป่วยที่ส่วน

มากจะเครียดเร่ืองเศรษฐกิจ	จงึมแีนวคดิว่า	ถ้า

ผู้ป่วยพึ่งตัวเองได้	มีอาชีพ	จะท�าให้โรคที่เป็น

เบาบางลง	เพราะความเครียดลดลง	จึงเข้าไป

มีส่วนร่วมกับโรงเรียน	20	โรงเรียนน�าร่องเรือ่ง

เศรษฐกจิพอเพยีงในโครงการ	“โอสถสภา	เพือ่

ชีวิตที่ดียิ่งกว่า”	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้	

เหตุการณ์ส�าคัญในช่วงชีวิตที่ไม่อยากพบ	

คือเมื่อคร้ังที่พยาบาลรุ่นพี่ที่ฉันรัก	 ป่วยเป็น

มะเร็งปอดและเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว	 สิ่ง

ที่ฉันท�าได้ตอนนั้นคือ	ไปเลือกโลงศพสีขาวให้

พี	่โดยปีต่อมา	เพือ่นรักของฉนัก็ป่วยเป็นมะเร็ง

กล้ามเนือ้	ฉนัได้มโีอกาสดแูลเพือ่น	รับฟังเพือ่น

ทุกวันก่อนฉันไปเยี่ยมบ้าน	นั่นท�าให้ฉันเข้าใจ

ว่า	ผูป่้วยทีเ่ป็นมะเร็งน้ัน	ยิง่รู้มากก็ยิง่ทกุข์มาก	

ไม่มีใครพร้อมตาย	

ฉันเร่ิมฝึกท�าพินัยกรรมชีวิตเป็นก็ตอนดูแลเพื่อน	

ฝึกการฟังอย่างตั้งใจเป็นก็เพราะเพื่อนคนนี้	นอกจาก

หูฟังเสียงแล้ว	 ใจฉันก็จดจ่อรอฟังไปด้วย	 เพ่ือนบอก

เวลามทีกุข์ถ้ามใีครอยูข้่างๆ	รับฟังทกุอย่าง	ความทกุข์

ก็ลดลงไป	50	 เปอร์เซ็นต์	“ถึงจะรู้ว่าไม่มีโอกาสรอด

ชีวิต	 ก็ยังอยากจะได้ก�าลังใจ”	 สัมผัสจากคนที่รักทุก

วัน	1	 เดือน	กับการน�าธรรมมาเยียวยา	ทุกอย่างถูก

วางแผนไว้ด้วยตัวผู้ป่วยเอง	เพื่อนก็เลือกที่จะไปอย่าง

สงบมีสติ	 ไม่ขอรับยาแก้ปวด	 หายใจช้าลงมีเพื่อนๆ	

และลกูชายอยูร่อบเตยีง	แล้วเพือ่นกค่็อยๆ	หยดุหายใจ	

ไปอย่างสงบ...

ฉันได้มีโอกาสย้ายมาท�างานใกล้บ้าน	 เมื่อวันที่	 1	

กุมภาพันธ์	2555	และได้รับรางวัลเพิ่มอีก	2	ปี	กับ	2	

รางวัล	คือ	ข้าราชการต้นแบบ	และ	คนดีของแผ่นดิน	

ซึ่งเป็นรูปพญายมราช	ปีแรกสีขาว	ปีที่สองสีทองแดง	

กบัคาถาพยายม	เป็นการตอกย�า้ความรับผดิชอบทีต้่อง

เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายมากขึ้นทุกวัน	

กัลยาณมิตรที่เป็นพยาบาลด้วยกันหลายคนซึ่งอยู่ต่าง

จังหวัด	ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย	ต้องการพบและต้องการ

ก�าลังใจ	สามีที่ใจดีก็จะขับรถพาไปทุกครั้ง	รวมทั้งหลายชีวิต

ที่จากไป	หลายชีวิตที่เข้ามาใหม่ท�าให้ฉันพบทางออกว่า	 เรา

ต้องสร้างเครือข่าย	 เร่ิมจากคนใกล้ตัว	 คือ	 พยาบาล	 โรง

พยาบาลสมเด็จพระสงัฆราช	ซึง่ฉนัยา้ยมาอยูไ่ด	้3	ปแีลว้	เจ้า

หน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต�าบล	12	แห่ง	จติอาสา	59	

คน	โดยสอนทฤษฎีแล้วลงมือปฏิบัติจริง	นอกจากมะเร็งระยะ

สุดท้าย	ยังมีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	ไตวายที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อม

และได้ลงไปเยี่ยมบ้านด้วยกัน	 ฉันอาศัยการเดินไปสวัสดีพี่ๆ	

ที่จุดทุกเช้าในการประสานงาน	 เล่าเร่ืองราวดีๆ	 ที่คนไข้ชม	

เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลให้พยาบาลฟัง	บางทกีน็�ากระดาษทีเ่ขา

เขียนขอบคุณเจ้าหน้าที่ไปให้หัวหน้างาน

รางวัลแทนคุณแผ่นดินปี	 2556	 ท�าให้การเดินทางขยาย

เครอืข่ายคนท�าดีเพิ่มขึน้	ด้วยการไปบรรยายให้เจ้าหน้าที่มีใจ

อยากท�างานเยีย่มบ้าน	อยากดแูลผูป่้วยระยะสดุท้าย	แล้วสร้าง

ระบบการดูแลให้ต่อเน่ืองมากข้ึน	 เพราะทุกคร้ังที่ไปบรรยาย

ได้มกีารสร้างมติรภาพบ�าบดัให้เกดิข้ึนทกุที	่และเกดิงานเยีย่ม

บ้านที่เป็นระบบขึ้นในโรงพยาบาลที่ไป

“การสร้างคนให้มีใจเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่	 เพราะคนที่ถูก

สร้าง	จะไปสร้างคนอืน่ต่อไปเร่ือยๆ	มอืทีใ่ห้กบัมอืทีรั่บมนัต่าง

กันมากๆ”

ความส�าเร็จที่ผ่านมา	เกิดจากการลงมือท�า	ขยันเล่า	แบ่ง

ปันเร่ืองราวดีๆ 	ของผูป่้วย	ของเจ้าหน้าทีท่กุคร้ังทีม่โีอกาส	ไม่

อายที่ไม่รู้	 แสวงหาความรู้	 หรือคนที่สามารถจะช่วยให้การ

ดูแลผู้ป่วยดีขึ้น	ท�างานเป็นทีม	เป็นเครือข่าย	การท�าเพื่อคน

อื่น	จะไม่เครียดและไม่ท้อ	(เพราะคิดที่จะท�าเพื่อผู้อื่น)

(เพ็ญลักขณา	ข�าเลิศ;	พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช	(วาสนมหาเถระ)	นครหลวง)


