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“ เบื่อ หนาย ชีวิต ” 
                                                                                                        เพ็ญลักขณา ขําเลิศ 

                                                                                                                                     โรงพยาบาลภาชี 
                                                                                                      อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

                 
เชาวันหนึ่งเจาหนาที่อนามัยกระจิวโทรมารายงานอาการคนไขดวยน้ําเสียงราบเรียบ

เพราะนองตอมเปนนักวิชาการที่ตองอยูอนามัยแหงน้ีคนเดียว ในขณะที่พยาบาลอีกสองทานได
ไปเรียนตอเฉพาะทางประมาณ 4 เดือน เธอตองทํางานทุกอยางบนอนามัย 18 แฟม ออกเยี่ยม
ผูปวยพรอมอสม. ประชุมกับอบต. อนามัยโรงเรียน  

นองตอมทนอยูไดอยางไร “ ไมเบื่อบางไง ”  ฉันเคยคุยเลนๆ กัน  “ ก็เพราะคนไขสิพ่ี  
หนูรูสึกวาตัวเองมีคุณคา ในขณะที่ชาวบานตองการใหเราชวย หนูก็มีโอกาสชวย  บางอยางที่
มันหนักเกินไปหนูก็หวังจะพึ่งพวกพี่ๆ ที่โรงพยาบาล ”  ฉันเปนพยาบาลเยี่ยมบานของ
โรงพยาบาลภาชีและยังมีงานพิเศษคือเปน PCU manager ,ORT อําเภอ  ฉันก็คือมนุษยคน
หน่ึงที่เขาใสหมวกหัวโขนใหหลายใบ นอกจากจะตามเยี่ยมผูปวยที่สงออกจากโรงพยาบาลภาชี
แลวยังตองรับผูปวยจากโรงพยาบาลศูนยที่สงกลับมาพักฟนที่บาน  จากสถาบันมะเร็งที่สงกลับ
บาน และที่สําคัญคือเปนตัวประสานงานใหเจาหนาที่ PCU อีก 7 แหง  มีคนไขเจ็บปวยอยูบาน 
ฉันยังไดอานิสงสของการไดลงไปดูความเจ็บปวยของชาวบานอยูบอยๆ ไดรูไดเห็นความเปน
จริงของคนไขที่อยูที่บานและยังไดเชื่อมกับเจาหนาที่ PCU อีก 7 แหงแบบเปนทางการและไม
เปนทางการ สวนใหญจะเปนแบบไมทางการเสียมากกวาคือการรับฟงปญหาตางๆ ของ
คนทํางาน PCU และเปนเครือขายการดูแลชวยเหลือกันในหลายๆดาน  เชน การดูแลคนไข , 
วัสดุ อุปกรณทําแผล , ที่นอนลม , ผาออมสําหรับผูปวย ขาวสารจากโครงการดีชวยปวยรวย
ชวยจน 

ยายหนาย คือ  หญิงชราคนหนึ่งที่นองตอมรายงานใหฉันไปดูแลพรอมกระเปาเยี่ยมที่มี
อุปกรณทําแผลไปดวย ตอมใหขอมูลวายายหนายมีแผลกดทับจากการนอนทาเดียวเปนระยะ
เวลานาน  เกือบเดือนที่ยายหนายนอนอยูบานคนเดียวหลังจากที่ไปนอนอยูที่โรงพยาบาล 5 วัน
ทําใหเกิดแผลกดทับจากแผลเล็กๆจนเปนแผลที่มีขนาดใหญและกวางเกือบฝามือ โชคดีที่แผล
ไมลึกมาก   ภาพที่ฉันเห็นครั้งแรกที่ไดไปที่บานของยายหนาย เปนภาพที่ยายหนายนอนบนที่
นอนเกาๆมีปสสาวะซึมเปยกตามที่นอน หนาตาเปนมัน มีรอยดางดําจากคราบไคล เหมือนคน
ไมไดอาบน้ํามานาน  รอบๆที่นอนก็เต็มไปดวยฝุนและหยากไยมากมาย ขางที่นอนมีถวยโจก
เกาๆ ฉันลองหยิบขึ้นมาดมจึงรูวามันบูดแลว ไมกระดานแตละแผนก็ผุพังไปตามอายุยายหนาย  
หลังจากที่ฉันและนองตอมไดชวยกันทําแผลและทําความสะอาดตัวเนื้อตัวใหยายหนายเสร็จแลว 
จึงไดมีเวลามานั่งคุยกับหลานของยายหนายจึงทําใหฉันรูวา รอบๆบริเวณบานของยายหนายที่
อาศัยอยูคนเดียวนั้นยังมีลูกๆที่เกิดกับสามีทั้ง 3 คน อาศัยอยู สวนสามีทั้งสามคนนั้นไดตายจาก
ไปแลวทิ้งลูกๆ ทั้ง 9 คน 
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ใหยายหนายดูแล  ยายหนายไดยึดอาชีพทําขนมขายในหมูบาน เผาถานขายบางเลี้ยง
ลูกๆ ทั้ง 9คน 

ฉันคุยกับหลานของยายหนายถึงคนดูแลยายหนายจริงๆมีใครบาง หลานบอกใครวางๆ 
ก็มาดู แลวถาไมมีใครวางละ ก็เปนอยางที่หมอเห็นไง 

นองตอมบอกถึงความยากลําบากในการที่จะมาทําแผลใหยายหนายทุกๆวัน มันทําให
ฉันคิดถึงการสราง empower ใหผูดูแลตัวจริงใหได เราสองคนนั่งคุยกันซักพักก็พบหญิงสาวคน
หน่ึง เธอเดินมาที่บานของยายหนาย เพราะไดขาวจากรานกวยเตี๋ยวขางบานยายมาวา  จะมี
พยาบาลมาเยี่ยมบาน ก็เลยตามมาดู นองแนะนําตัววาชื่อนองเล็ก ทํางานอยูที่ อบต. เธอเปน
คนสวยพอๆกับนองตอม หญิงทั้งสองคนนี้ มีอะไรที่เหมือนๆ กันคือ ความสวยและความเมตตา   
“พ่ีมีอะไรให อบต. ชวย พ่ีก็บอกมาเลยนะ หนูจะประสานกับปลัด อบต.ให” นองเล็กกลาว  แลว
ฉันก็มีโอกาสไดรูจักกับปลัด อบต. ทางโทรศัพท   นองเล็กไดมาติดตามนองตอมในการทําแผล
ใหคนไขหลายครั้ง จนในที่สุด ฉันไดติดตอรายงาน case ใหแพทย รับทราบถึงปญหาของคนไข  
แพทยแนะนําใหนําคนไขมานอนที่โรงพยาบาล เพ่ือรักษาแผลกดทับที่มีขนาดใหญ ใหแผลดีขึ้น
แลวจึงคอยสงกลับบาน  ฉันคุยกับแพทยและพยาบาลที่ตึกผูปวยในถึงปญหาของยายหนายที่ไม
มีคนดูแล  ฉันไดขอเวลาไปเตรียมบานผูปวย เตรียมใจใหลูกๆยอมรับการกลับมาของแมวัยชรา
คนนี้   ระยะเวลาที่ยายหนายนอนที่โรงพยาบาลไดรับการดูแลจากแพทย  พยาบาลประจําตึก  
และพยาบาลหองผาตัดเปนอยางดี หลังจากที่ฉันไดถายภาพยายหนายที่บานและที่โรงพยาบาล 
ทําใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ยายหนายสามารถลุกขึ้นนั่งบนเตียงเองได  
เวลาแพทยมาตรวจ ยายจะรีบยกมือไหว สีหนาและแววตาเต็มเปยมไปดวยความสุข พยาบาล
จะคอยดูวายายหนายทานขาวไดมากขึ้นหรือไม ทําแผลให เชาเย็น และคอยใหกําลังใจ 

สวนฉันและนองตอม พรอมเจาหนาที่ อบต. ไดเขาไปทําความเขาใจกับลูก ทั้งเกาคน 
ของยายหนาย ฉันอยากใหทุกคนไดน่ังคุยกันใหครบที่บานใดบานหนึ่ง แตละคนก็ไมอยากไป
บานคนอื่น บอกวา “ หมอมีอะไรก็คุยมา” ( ภายหลังฉันจึงทราบวาลูกๆแตละคนไมถูกกัน ) ฉัน
จึงใชวิธีประชาคมครอบครัวแบบสัญจร พอคุยครบจึงรูวา แตละคนก็ไมพรอมที่จะรับดูแลเพราะ
มีภาระครอบครัวมากอยูแลว บางบานไมมีรายได ตองไปรับจางรายวัน ถาหยุดดูแลแมก็อดตาย 
ไมไดตายคนเดียวแตตายยกครอบครัว  ลูกเขยยายคนหนึ่งพูดแซวฉันวา “หมอไมนามาเลย แม
ยายผมดีขึ้น ผมก็ไมไดโบนัสนะซิ” โบนัสที่วาก็คือ เงินฌาปนกิจศพนั่นเอง ฉันจึงบอกใหลองไป
เยี่ยมยายที่โรงพยาบาลดูนะ แกดีขึ้นเยอะไปชวยใหกําลังใจกันหนอยนะ 

 
 
สุดทายฉันก็ไดคนดูแลตัวจริง คือ ลูกสาวคนที่หก  เราไดพูดคุยถึงการเตรียมบานให

พรอม 
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สําหรับยายหนาย เพราะถายายหนายกลับไปนอนอยูบานคนเดียวอีกคงไมรอดแนๆ    ถึงบาน
ใหม จะเกาคับแคบ ดวยสถานที่แตจิตใจของคนดีและกวางใหญกวาบานมาก 

 
หลังจากที่รถโรงพยาบาลไดนํายายหนายกลับถึงบานหลังใหม ฉันกับทีมโรงพยาบาลได

ออกไปเยี่ยมยายหนายอยากสม่ําเสมอ  การไปเยี่ยมบานแตละครั้ง ไดนําขาวสาร อุปกรณชวย
เดิน เสื้อผาที่ได รับบริจาคไปให   อบต . ก็เขามามีสวนรวมในการชวยเหลือคนไข นัก
กายภาพบําบัดที่ไดออกไปเยี่ยมผูปวยชวยให ชีวิตของผูปวยหลายรายดีขึ้นมาก เพราะลําพัง
พยาบาลแกๆอยางฉัน นอง PCU ที่ทําแตงาน คงไมมีทักษะที่จะชวยผูปวยใหดีขึ้นไดขนาดนี้ สิ่ง
ที่สําคัญที่สุด อยูที่กําลังใจของตัวผูปวยซึ่งไดรับมาจากบุคคลรอบขาง  

สิ่งที่ไดจากงานเยี่ยมบานคือ ความรัก ความเอื้ออาทรของเพื่อนหลายๆวิชาชีพ  นอง
พยาบาลในตึกถามวา “ พ่ีๆ แผลยายหนายเปนไงบาง” หลังจากฉันใหขอมูลวายายหนายดีขึ้น
มากคงไมตองมานอนโรงพยาบาลอีกแลว สายสวนก็เอาออกแลวเพราะสามารถปสสาวะเองได  
แผลกดทับดีขึ้นเหลืออีกเล็กนอยก็จะหายดี ขณะน้ี ยายหนายสามารถเดินไดเองโดยใชเครื่อง
พยุงสี่ขาและมีคนชวยเฝาระวังดานหลังหน่ึงคน   

ปลัด อบต. สงเจาหนาที่ออกมาเยี่ยมบานกับทีมโรงพยาบาล คําพูดที่ฉันประทับใจมาก 
ทานพูดวา “พวกผมสรางถนนกันมามากแลว อยากอยากสรางสิ่งดีๆใหกับชีวิตคนในชุมชนบาง 
โดยเฉพาะสุขภาพที่ดี ถาทางโรงพยาบาลหรืออนามัยมีอะไรใหพวกผมชวยเหลือบอกไดเลยนะ
ครับ” 

ลูกสาวยายหนายขอบคุณทีมเราวา “ถาหมอไมมาใหกําลังใจ ฉันคงดูแลแมไมไดเทานี้ 
เพราะฉันเคยคิดนอยใจอยูบอยๆวา ทําไมแมตองมาเปนภาระของฉันคนเดียว ทําไมลูกคนอื่นๆ
ไมมาดูแลกันบาง ฉันเลยมาคิดดูอีกที หมอก็ไมใชญาติ ยังคอยมาใหความชวยเหลือโดยไมเห็น
แกความเหน็ดเหนื่อย แถม อบต. ก็มาบานฉันบอยๆจนเหมือนจะเปนญาติกันอยูแลว ความ
ทอแทเบื่อหนายชีวิตของฉัน มันไดหายไปตอนไหนก็ไมรูนะหมอ” 
 
 เร่ืองเลาของยายหนายจบลงแลว แตสิ่งที่ยังคงอยูกับชุมชนยังมีเรื่องเลาดี ๆ อีก
มากมาย ไมวาจะเปนเรื่องปลัด อบต.ชวนทีมสุขภาพสรางสวมใหผูพิการ    การชวยกันเปน
สะพานใหผูปวยยากไรไดบานหลังเล็ก ๆ อยู  เด็กนักเรียนที่อยากเรียนแตไมมีเงิน ไดทุนเรียน
ตอ   ฉันไดเห็นวาระบบสุขภาพที่ไรรอยตอ  จะเกิดขึ้นไดจะตองเริ่มจากมิตรภาพและจบที่
มิตรภาพ 
  

ขออนุโมทนาบุญกับตัวละครในเรื่องเลาทกุคนที่ทําใหเรือ่งเลานี้สมบูรณ 
          

เพ็ญลักขณา  ขําเลิศ 
            โรงพยาบาลภาช ี
 


