เพ็ญลักขณา ข�ำเลิศ
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จากโอกาส สู่ โอกาส…
กับพยาบาลไร้หมวก
ขอบคุณโอกาสที่ให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ แล้วได้
เกิดมามีอาชีพ “พยาบาล” 17 ปีกับการเป็นพยาบาล
อยู่ห้องฉุกเฉิน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด ตึกผู้ป่วยใน
พยาบาลไร้หมวกจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าผู้อ�ำนวย
การโรงพยาบาลภาชีไม่ให้โอกาส ขอบคุณที่ท่านยื่น
โอกาสให้ตั้งแต่ปี 2543 การท�ำงานเยี่ยมบ้าน แบบ
มวยวัด คือฉันเองต้องรู้พื้นที่ทั้งหมด 8 ต�ำบล 72
หมู่บ้าน ออกเยี่ยมบ้านทุกวันประสานงานน้องๆ ที่อยู่
อนามัย ออกไปท�ำงานร่วมกัน ช่วยกันแก้ปัญหา ถ้า
เจอเคสยากก็ใช้วิธีโทรศัพท์ถาม ถ่ายรูปไว้ กลับไปลง
รายละเอียดในโอพีดกี าร์ด คุยกับแพทย์ เภสัชบ้าง เมือ่
ถามบ่อยเข้าจนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอยากรู้ว่าเราไป
ท�ำอะไรนอกโรงพยาบาลทุกวัน
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นอกจากการน�ำเรือ่ งราวดีๆ ของผูป้ ว่ ยทุกข์ยากพิการทีไ่ ป
ดูแล บอกให้เจ้าหน้าทีแ่ ต่ละจุดฟังเกือบทุกวัน ท�ำให้เกิดความ
สงสัยแล้ว เราต้องเขียนโครงการให้เจ้าหน้าที่ได้ลงไปสัมผัส
ชุมชน 1 คน 1 ครั้ง/ปี บางคนหมดโครงการขอลงไปติดตาม
ดูแลผู้ป่วยเพิ่ม ข้อส�ำคัญการที่เจ้าหน้าที่แต่ละจุด เมื่อลงไป
สัมผัสชุมชนได้พบคนไข้ทอี่ ยูไ่ กลและล�ำบาก มีขอ้ จ�ำกัดในการ
มารักษาต่อที่โรงพยาบาล เกิดความเห็นอกเห็นใจคนไข้มาก
ขึ้น เกิดเรื่องราวดีๆ แลกเปลี่ยนกันในหน่วยงาน
เมือ่ เจ้าหน้าทีบ่ นโรงพยาบาลเข้าใจงานเยีย่ มบ้าน และเจ้า
หน้าทีอ่ นามัยดีใจทีม่ ที มี โรงพยาบาลลงไปช่วยเหลือดูแลคนไข้
เยีย่ มบ้านโดยน�ำทีมสหวิชาชีพไปช่วยดูแลเกิดการเยี่ยมคนไข้
จนอาการดีขึ้น จากที่เคยนอนติดเตียงมานั่งได้ จากเดินไม่ได้
ก็เริ่มฝึกเดินได้ จากนักกายภาพลงไปกระตุ้นและสอนญาติ
อย่างสม�่ำเสมอ ท่ามกลางงานที่ยากล�ำบาก และท้าทาย บาง
ครั้งรถเก่าๆ ที่น�ำเราไปเยี่ยมบ้านเสียต้องช่วยกันเข็น แต่ทีม
เราก็ยิ้มได้ทุกครั้ง เพราะท�ำแล้วมันมีความสุขนะที่เห็นคนไข้
แต่ละคนมีชีวิตที่ดีขึ้น
การวางแผนล่วงหน้าเป็นสิ่งส�ำคัญพอๆ กับการวางระบบ
พร้อมมีปฏิทินการท�ำงาน ลงการดานไว้ เมื่อท�ำงานไปย้อน
กลับมาดูผลและการเกิดโรคที่เพิ่มขึ้นจะพบจริงๆ เลยว่าโรค
หลอดเลือดในสมองมาเป็นอันดับ 1 ส่วนโรคมะเร็งจากอันดับ
10 ขึ้นมาเป็นอันดับ 3 แต่ก็เป็นอันดับ 1 ของการเสียชีวิต
เมื่อน�ำผลการท�ำงานให้ผู้บังคับบัญชาดูว่า การฟื้นฟู
ภายใน 6 เดือน เป็นสิ่งส�ำคัญและช่วยให้ผู้ป่วย Stroke มี
โอกาสทีจ่ ะกลับมาท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได้เองไม่เป็นภาระของ
ครอบครัวหลายคน โรงพยาบาลจึงรับนักกายภาพเพิ่ม ท�ำให้
หลายชีวิตที่นักกายภาพเยี่ยมแล้วดีขึ้น

ผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่ที่มารักษาที่โรงพยาบาล
ชุมชนนั้นจะเป็นระยะสุดท้าย ตัวฉันเองได้หาความรู้
เรื่องโรคมะเร็งเพิ่มตั้งแต่ปี 2545-2547 โดยมีการ
ประชุมทุกเดือนในวันเสาร์-อาทิตย์ ฉันจึงหาโอกาสไป
นัง่ ฟังแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลใหญ่ๆ ในกรุงเทพฯ
ทีก่ ำ� ลังผลักดันการดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็งกัน เพือ่ จะมีความรู้
เรื่องมะเร็งเมื่ออยู่บ้านและได้น�ำมาประกอบกับการ
เยี่ยมบ้าน เตรียมผู้ป่วยบนโรงพยาบาล
การให้เวลาผู้ป่วยกับญาติได้พูดคุยเล่าเรื่องราว
ชีวิตให้ฟังจนหาคุณค่าในตัวผู้ป่วยกับญาติได้ หาสิ่งที่
ขาดหายในชีวติ จนมีโอกาสเติมเต็มก่อนจากไป หลาย
ชีวิตที่ท�ำไม่เหมือนกันเลย เพราะชีวิตได้ผ่านเรื่องราว
ที่ต่างกัน ท�ำให้รู้ว่าส่วนใหญ่แล้วเมื่อผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายรู้ตัวว่าหมดทางรักษาแล้ว ก็อยากจะกลับไป
เสียชีวิตที่บ้านมากกว่าการนอนรออยู่บนโรงพยาบาล
จึงเป็นทีม่ าของโครงการ “อยูอ่ ย่างสงบ จบชีวติ ทีบ่ า้ น”
โดยหลังจากได้พดู คุยเตรียมความพร้อมจัดหาอุปกรณ์
ไปใช้ต่อที่บ้าน เช่น ออกซิเจน ที่นอนลม เตียงผู้ป่วย
มีทมี ลงไปดูแล และการทีช่ วี ติ เขามาผ่านชีวติ เราถือว่า
เราได้มีโอกาสได้ช่วย ได้ท�ำ  ถึงแม้ว่าเขาจะเสียชีวิต
แต่อย่างน้อยเขาก็ได้จากไปอย่างสงบ
เมื่อมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น แต่เจ้าหน้าที่ที่ท�ำงานยัง
เท่าเดิมหรือบางแห่งก็ลดลง ท�ำให้เกิดการหาตัวช่วย
ขึ้น โดยมีการน�ำร่องเรื่องการสร้างจิตอาสามาจาก
นายก อบต.ดอนหญ้านาง เริ่มท�ำ  10 คน โดยเจ้า
หน้าทีโ่ รงพยาบาลเป็นพีเ่ ลีย้ งให้ความรู้ และเจ้าหน้าที่
อนามัยเป็นพี่เลี้ยงต่อในการช่วยงานบริการอนามัย
และออกเยี่ยมบ้าน หลังจากนั้นก็ท�ำจนครบ 8 ต�ำบล
รวมมีจิตอาสา 47 คน ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้รับมอบ
หมายให้มาเป็นพี่เลี้ยงในภาคทฤษฎีและลงปฏิบัติ

จากการทีม่ เี วลาร่วมทุกข์รว่ มสุขกับจิตอาสา ท�ำให้ได้รบั รู้
ว่า “การสร้างคนที่มีใจท�ำงานเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก” เพราะเรา
จะบอกเขาทุกครั้งที่มีโอกาสไปเยี่ยมคนไข้ ช่วยเหลือคนทุกข์
ยาก พิการ เป็นบุญของเราที่เขาให้โอกาสเราได้ท�ำงานที่ยาก
ล�ำบากมาก บารมีสั่งสมก็มากขึ้นด้วย จิตอาสาที่ได้ท�ำงาน
ต่างก็มีความสุขใจ เช่นจิตอาสาคนหนึ่งที่บอกเล่าความรู้สึก
ว่า “หนูรสู้ กึ ภูมใิ จทีไ่ ด้เป็นทีมเดียวกับคุณหมอบนโรงพยาบาล
และทีมเดียวกับหมออนามัย” แต่สิ่งส�ำคัญคือ การที่จิตอาสา
ได้กลับไปเปลี่ยนแปลงครอบครัวตัวเอง บางคนสามีอาสาขับ
รถพาไปเยี่ยมบ้าน บางคนน�ำหลานไปช่วยจดบันทึก
ไม่ว่าจะเกิดน�้ำท่วมใหญ่ ภัยพิบัติอะไร แค่โทรศัพท์คุยกัน
เราก็รวมตัวกันได้ “เมื่อท�ำงานแล้วบางครั้งการถอนออกจาก
ทุกข์ของคนไข้มนั ยากจังนะหมอ” จิตอาสาถาม ฉันจึงเริม่ สอน
การเตรียมตัวให้จติ อาสาเรียนรูจ้ ากเรือ่ งเล่าเคสผูป้ ว่ ยมะเร็งที่
เสียชีวติ ไม่วา่ จะอายุนอ้ ยหรือมาก ล้วนแล้วก็มวี นั ทีต่ อ้ งเตรียม
ตัวก่อนตายเช่นกัน แล้วให้ทุกคนฝึก ซึ่งพลังจากสิ่งที่ท�ำมัน
เป็นแรงขับเคลื่อน เพื่อที่จะท�ำให้ผู้ป่วยรายอื่นๆ ต่อไป โดย
บอกว่า “ถ้าทุกคนรู้ว่าเวลาของเราเหลือน้อย... ก็จะเลือกท�ำ
แต่สิ่งดีๆ ถูกต้อง...” จึงเป็นที่มาของการสอนจิตอาสาเรื่อง
การเตรียมตัวก่อนตายทุกคน
เมื่อมีบุคคลภายนอกสนใจว่างานเยี่ยมบ้านท�ำให้คนท�ำมี
ความสุขอย่างไร จึงเปิดโอกาสให้ อาชีพอื่นๆ ได้มาเยี่ยมผู้
ป่วยผู้พิการได้ และมีส่วนช่วย ซื้อไข่ ข้าว นม และรถเข็นไป
มอบให้ผู้ป่วยด้วยตัวเองในวันเสาร์-อาทิตย์
งาน... บันดาลใจ//Inspiration at Work
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คนทีม่ าบอกกับทีมว่าการทีเ่ ขามีโอกาสมาเห็นการ
ท�ำงานของเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทีท่ ำ� งานเพือ่ คนทีข่ าด
โอกาสท�ำให้เขามีก�ำลังใจขึ้นมาก ตอนแรกคิดว่าตัว
เองแย่แล้ว แต่เมื่อเทียบกับคนป่วย คนพิการ ที่
พยายามช่วยเหลือตัวเองแล้ว  รูส้ กึ ได้เลยว่าตัวเขาเอง
ดีกว่าผูป้ ว่ ย ผูพ้ กิ ารอย่างมาก การทีน่ ำ� ของมาให้คนไข้
มันกลายเป็นว่าพวกเราได้มากกว่า ได้กำ� ลังใจกลับไป
ท�ำงานที่ท�ำอยู่แล้วให้ดีขึ้น
บางคนขอมอบรถเยีย่ มบ้านให้ใช้ในการออกชุมชน
ธนาคารแห่งหนึ่งเชิญไปบรรยายการท�ำงานให้ฟัง 8
ครั้ง เพื่อแลกกับที่นอนลม 40 ตัว รถเข็น 20 คัน ได้
แบ่งของไปให้ โรงพยาบาลอ�ำเภอใกล้เคียง ซึ่งผู้ป่วย
ทั้งในและนอกโรงพยาบาลได้มีโอกาสใช้ประโยชน์
เมื่อโรงพยาบาลต่างๆ พากันมาดูงานหลังจากนั้น
ก็เริ่มมีจังหวัดต่างๆ เชิญไปบรรยายเรื่องการดูแลผู้
ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ให้กับเจ้าหน้าที่โรง
พยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลจังหวัดได้ฟงั เดือนละ
2 ครั้ง จึงเป็นที่มาของรางวัล มิตรภาพบ�ำบัด ปี 2551
และรางวัลเพชรกาสะลอง (พยาบาลชุมชนดีเด่น) 2551
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การได้รับรางวัลต่างๆ ท�ำให้ต้องท�ำงาน
เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น เท่ า ตั ว นอกจากนี้ วิ ท ยาลั ย
พยาบาลต่างๆ ก็อยากให้ไปสอนนักศึกษา
พยาบาล เพื่ อ ให้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ของวิ ช าชี พ
พยาบาลในหลายจังหวัด จึงถือเป็นโอกาสดีที่
จะได้ไปหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ก็จะรับ
นักศึกษาทุกคนเป็นลูก ท�ำให้เกิดแรงบันดาล
ใจอยากมีลูกสาว โดยหลังจากบรรยายเสร็จ
และได้ฟังเรื่องราวความล�ำบากในการเข้ามา
เรียนพยาบาลโดยเฉพาะคนทีไ่ ม่มแี ม่ จึงตัดสิน
ใจสนับสนุนค่าเล่าเรียนรายเดือนนักศึกษา
พยาบาล 1 คน จนจบการศึกษา 4 ปี และคิด
ว่าจะรับลูกสาวคนที่ 2 ต่อไป
เมื่อผ่านการเรียนรู้ชีวิตของผู้ป่วยที่ส่วน
มากจะเครียดเรือ่ งเศรษฐกิจ จึงมีแนวคิดว่า ถ้า
ผู้ป่วยพึ่งตัวเองได้ มีอาชีพ จะท�ำให้โรคที่เป็น
เบาบางลง เพราะความเครียดลดลง จึงเข้าไป
มีส่วนร่วมกับโรงเรียน 20 โรงเรียนน�ำร่องเรือ่ ง
เศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ “โอสถสภา เพือ่
ชีวิตที่ดียิ่งกว่า” เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้
เหตุการณ์ส�ำคัญในช่วงชีวิตที่ไม่อยากพบ
คือเมื่อครั้งที่พยาบาลรุ่นพี่ที่ฉันรัก ป่วยเป็น
มะเร็งปอดและเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว สิ่ง
ที่ฉันท�ำได้ตอนนั้นคือ ไปเลือกโลงศพสีขาวให้
พี่ โดยปีตอ่ มา เพือ่ นรักของฉันก็ปว่ ยเป็นมะเร็ง
กล้ามเนือ้ ฉันได้มโี อกาสดูแลเพือ่ น รับฟังเพือ่ น
ทุกวันก่อนฉันไปเยี่ยมบ้าน นั่นท�ำให้ฉันเข้าใจ
ว่า ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นมะเร็งนัน้ ยิง่ รูม้ ากก็ยงิ่ ทุกข์มาก
ไม่มีใครพร้อมตาย

ฉันเริ่มฝึกท�ำพินัยกรรมชีวิตเป็นก็ตอนดูแลเพื่อน
ฝึกการฟังอย่างตั้งใจเป็นก็เพราะเพื่อนคนนี้ นอกจาก
หูฟังเสียงแล้ว ใจฉันก็จดจ่อรอฟังไปด้วย เพื่อนบอก
เวลามีทกุ ข์ถา้ มีใครอยูข่ า้ งๆ รับฟังทุกอย่าง ความทุกข์
ก็ลดลงไป 50 เปอร์เซ็นต์ “ถึงจะรู้ว่าไม่มีโอกาสรอด
ชีวิต ก็ยังอยากจะได้ก�ำลังใจ” สัมผัสจากคนที่รักทุก
วัน 1 เดือน กับการน�ำธรรมมาเยียวยา ทุกอย่างถูก
วางแผนไว้ด้วยตัวผู้ป่วยเอง เพื่อนก็เลือกที่จะไปอย่าง
สงบมีสติ ไม่ขอรับยาแก้ปวด หายใจช้าลงมีเพื่อนๆ
และลูกชายอยูร่ อบเตียง แล้วเพือ่ นก็คอ่ ยๆ หยุดหายใจ
ไปอย่างสงบ...
ฉันได้มีโอกาสย้ายมาท�ำงานใกล้บ้าน เมื่อวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2555 และได้รับรางวัลเพิ่มอีก 2 ปี กับ 2
รางวัล คือ ข้าราชการต้นแบบ และ คนดีของแผ่นดิน
ซึ่งเป็นรูปพญายมราช ปีแรกสีขาว ปีที่สองสีทองแดง
กับคาถาพยายม เป็นการตอกย�ำ้ ความรับผิดชอบทีต่ อ้ ง
เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายมากขึ้นทุกวัน

กัลยาณมิตรที่เป็นพยาบาลด้วยกันหลายคนซึ่งอยู่ต่าง
จังหวัด ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ต้องการพบและต้องการ
ก�ำลังใจ สามีที่ใจดีก็จะขับรถพาไปทุกครั้ง รวมทั้งหลายชีวิต
ที่จากไป หลายชีวิตที่เข้ามาใหม่ท�ำให้ฉันพบทางออกว่า เรา
ต้องสร้างเครือข่าย เริ่มจากคนใกล้ตัว คือ พยาบาล โรง
พยาบาลสมเด็จพระสังฆราช ซึง่ ฉันย้ายมาอยูไ่ ด้ 3 ปีแล้ว เจ้า
หน้าทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล 12 แห่ง จิตอาสา 59
คน โดยสอนทฤษฎีแล้วลงมือปฏิบัติจริง นอกจากมะเร็งระยะ
สุดท้าย ยังมีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไตวายที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อม
และได้ลงไปเยี่ยมบ้านด้วยกัน ฉันอาศัยการเดินไปสวัสดีพี่ๆ
ที่จุดทุกเช้าในการประสานงาน เล่าเรื่องราวดีๆ ที่คนไข้ชม
เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลให้พยาบาลฟัง บางทีกน็ ำ� กระดาษทีเ่ ขา
เขียนขอบคุณเจ้าหน้าที่ไปให้หัวหน้างาน
รางวัลแทนคุณแผ่นดินปี 2556 ท�ำให้การเดินทางขยาย
เครือข่ายคนท�ำดีเพิ่มขึน้ ด้วยการไปบรรยายให้เจ้าหน้าที่มีใจ
อยากท�ำงานเยีย่ มบ้าน อยากดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย แล้วสร้าง
ระบบการดูแลให้ต่อเนื่องมากขึ้น เพราะทุกครั้งที่ไปบรรยาย
ได้มกี ารสร้างมิตรภาพบ�ำบัดให้เกิดขึน้ ทุกที่ และเกิดงานเยีย่ ม
บ้านที่เป็นระบบขึ้นในโรงพยาบาลที่ไป
“การสร้างคนให้มีใจเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ เพราะคนที่ถูก
สร้าง จะไปสร้างคนอืน่ ต่อไปเรือ่ ยๆ มือทีใ่ ห้กบั มือทีร่ บั มันต่าง
กันมากๆ”
ความส�ำเร็จที่ผ่านมา เกิดจากการลงมือท�ำ ขยันเล่า แบ่ง
ปันเรือ่ งราวดีๆ ของผูป้ ว่ ย ของเจ้าหน้าทีท่ กุ ครัง้ ทีม่ โี อกาส ไม่
อายที่ไม่รู้ แสวงหาความรู้ หรือคนที่สามารถจะช่วยให้การ
ดูแลผู้ป่วยดีขึ้น ท�ำงานเป็นทีม เป็นเครือข่าย การท�ำเพื่อคน
อื่น จะไม่เครียดและไม่ท้อ (เพราะคิดที่จะท�ำเพื่อผู้อื่น)
(เพ็ญลักขณา ขำ�เลิศ; พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวง)
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