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เสียงในเรื่องเล่า

เสียงจากข้างในของนักเขียนหน้าใหม่
‘คนทำ�งานสุขภาพชุมชนใต้ล่าง’
บอกเล่าผ่านลิเกป่าที่แว่วมาตามลมจากเทือกเขาบรรทัด
และเม็ดทรายที่ร่วงหล่นริมแม่น้ำ�สายบุรี
คุณค่าและความหมายของอุดมการณ์และความฝัน
วับวาวดุจแสงดาวในคืนมืดสงัด
เรื่องราวการเดินทางในหลายสถานที่ที่เรียกว่าบ้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างหลากผู้คนที่เป็นดั่งญาติพี่น้อง
ทั้งน้ำ�ตาแห่งความสุขและรอยยิ้มในความทุกข์
พลังและความหวัง--ทั้งที่ให้และที่ได้รับ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ถ้อยคำ�และเนื้อความในหนังสือเล่มนี้
จะทำ�ให้ผู้อ่านได้ฟังเสียงของเขา
และได้ยินเสียงในหัวใจของเราที่บอกว่า
...เราจะไม่ทอดทิ้งกัน
วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย
บรรณาธิการ

คำ�นิยม

เมื่อกล่าวถึง DHS (District Health System) เป็นคำ�
ที่เครือข่ายใช้เป็นยุทธศาสตร์สำ�คัญในการขับเคลื่อนระบบ
สุขภาพระดับอำ�เภอ ภายใต้แนวคิด “พืน้ ทีเ่ ป็นฐาน ประชาชน
เป็ น ศู น ย์ ก ลาง” กั น อย่ า งแพร่ ห ลายจนเป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ใน
วงกว้าง ในขณะเดียวกัน จากทีผ่ มได้แวะเวียนไปเยีย่ มในพืน้ ที่
ด้ามขวานทองตอนล่างทั้ง 7 จังหวัด ประสบการณ์ในระดับ
พืน้ ทีก่ ม็ คี วามหลากหลายเสมือนดอกไม้หลากสีทบี่ านสะพรัง่
เต็มผืนแผ่นดิน
ผมได้อ่านต้นฉบับ “เรื่องเล่า DHS South เราจะ
ไม่ทอดทิ้งกัน” ที่ทีมบรรณาธิการส่งให้และพอจะอนุมาน
ได้ว่า ผู้เขียนได้ถอดประสบการณ์ของจริงในพื้นที่ที่ได้สัมผัส
มาด้วยตนเอง มาถ่ายทอดผ่านเรื่องราวความงามที่หลาก
หลายออกมาเป็น “เรื่องเล่าเร้าพลัง” เหล่านักเขียนเจ้าของ
เรื่องราวเหล่านั้น ล้วนต่างมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะถ่ายทอด

“ความจริง ความดี ความงาม” สู่สาธารณะ เพื่อปลุกพลัง
ของผู้คนในชุมชน ช่วยหล่อเลี้ยงหัวใจของคนทำ�งานสุขภาพ
ระดับอำ�เภอซึ่งกันและกัน และเป็นบทพิสูจน์ได้ว่า
เรื่องเล่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้
ในทุกจารีต ทุกวัฒนธรรม
เรื่องเล่าสถาปนาความจริง นิยามความหมาย
และตีกรอบความเป็นไปได้ทั้ง วิธีคิด วิธีทำ�
ที่สำ�คัญ เรื่องเล่า สร้างสรรค์ จรรโลงจินตนาการของมนุษย์
มูลนิธสิ ขุ ภาพภาคใต้ ขอเชิญชวนกัลยาณมิตรดืม่ ด่�ำ
กับสุนทรียะของเรื่องเล่าจากตัวจริง เสียงจริง และโลดแล่น
ไปในเส้นทางชีวติ ของคนเล็กคนน้อยทีม่ หี วั ใจอันยิง่ ใหญ่ ผ่าน
หนังสือ “เรื่องเล่า DHS South เราจะไม่ทอดทิ้งกัน” ด้วย
กันนะครับ
สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ
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การเดินทางสู่ชุมชนอันกว้างใหญ่ของฉัน
เอมอร ขุนเพชร

โรงพยาบาลท่าแพ จังหวัดสตูล

ท่ามกลางแสงแดดแรงร้อนระอุ ฉันขับมอเตอร์ไซค์
คูใ่ จผ่านทุง่ ข้าวสีเหลืองทองอร่ามมุง่ หน้าสูบ่ า้ นนาแก้ว ตำ�บล
ท่าแพ อำ�เภอท่าแพ จังหวัดสตูล ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ ฉี่ นั เพิง่ มาเป็น
ผู้รับผิดชอบคนใหม่ ฉันรู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าที่เดิน
ทางมาพร้อมกับความต่าง เมื่อเข้ามาในเขตชุมชนฉันค่อยๆ
จอดรถมอเตอร์ไซค์ใต้ต้นมะขามใหญ่ริมสวนยางแล้วเดิน
ลัดเลาะไปตามทางแคบๆ ทีน่ �ำ ไปสูบ่ า้ นหลังแรกทีฉ่ นั มองเห็น
อยู่รำ�ไร มองไกลๆ เห็นคนมุงกันอยู่เหมือนมีงานอะไรสัก
อย่างในบ้าน เมื่อฉันเดินเข้าไปใกล้ริมรั้วบ้าน หญิงวัยกลาง
คนโผล่ออกมาโบกไม้โบกมือ …
“ไป ไป ไม่ซื้อ” เธอออกปากไล่
“เขาไล่ฉันทำ�ไม ฉันมาดี ฉันไม่ได้ทำ�อะไรผิด” ในใจ
ฉันคิด
เราจะไม่ทอดทิ้งกัน
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ประสบการณ์ วั น แรกในชุ ม ชนที่ ไ ม่ เ คยพบเจอใน
ชีวิตการทำ�งาน 20 กว่าปีในโรงพยาบาล ทำ�ให้ฉันต้องก้มลง
สำ�รวจตัวเองอีกรอบ แต่ทั้งเสื้อผ้าหน้าผมต่างบ่งบอกว่าฉัน
คือพยาบาลชุมชน “แล้วเขาไล่ฉันทำ�ไม?” ฉันถามตัวเองอีก
ครั้งพร้อมเดินต่อไปที่หน้าบ้าน เมื่อมองผ่านประตูเข้าไปก็
เห็นหญิงชราคนหนึ่งนอนแน่นิ่ง มีคนมากมายอยู่รายล้อม
แต่บรรยากาศกลับมีแต่ความนิ่งเงียบ ฉันกระซิบเบาๆ ถาม
ชายวัยกลางคนที่ยืนข้างๆ ถึงได้รู้ว่าหญิงชราผู้นั้นได้จาก
ลู ก หลานไปเสี ย แล้ ว พวกเขาต่ า งมาร่ ว มกั น อ่ า นหนั ง สื อ
สวดมนต์ให้แก่ผู้ล่วงลับ
ฉันเข้ามาที่หมู่บ้านนี้เป็นครั้งแรกพร้อมกับความ
ตั้งใจที่จะทำ�ภารกิจอันยิ่งใหญ่ แต่เส้นทางการออกพื้นที่ของ
ฉันไม่ได้สดใสดังทีค่ ดิ ฉันยังไม่ได้ท�ำ อะไรเลยก็พบกับอุปสรรค
เสียแล้ว ฉันกลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งถึงการลงชุมชน
ที่ฉันไม่รู้จักใคร มันช่างต่างกับการทำ�งานในโรงพยาบาลที่
ฉันคุ้นเคยจริงๆ จากบทเรียนที่ได้รับฉันเริ่มต้นใหม่ด้วยการ
ศึกษาเครื่องมือเจ็ดชิ้นสำ�หรับศึกษาชุมชนของท่านอาจารย์
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ อย่างจริงจัง
ในครั้งต่อมาฉันมุ่งหน้าสู่บ้านประธาน อสม. ด้วย
ความหวังว่าเขาจะเป็นที่พึ่งในการทำ�งานกับชุมชนให้ฉัน
ได้ เมือ่ รถทีเ่ ขาขับนำ�ฉันมาถึงหมูบ่ า้ น เราจอดรถใต้ตน้ หูกวาง
หน้ามัสยิดกลางหมู่บ้าน ประธาน อสม. แนะนำ�ฉันต่อหน้า
ผู้คนว่า “น้องปูเป็นพยาบาลประจำ�หมู่บ้านของเราคนใหม่”
สิ่ งแรกที่ ฉัน ทำ � คื อ ยกมื อ ไหว้ แ นะนำ � ตั ว อี ก ครั้ ง ว่ า เป็ นใคร
14
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มาจากไหน และขอฝากเนื้อฝากตัวกับบรรดาลุง ป้า น้า อา
ณ ที่แห่งนั้น ฉันค่อยๆ เริ่มสำ�รวจและเรียนรู้ชุมชน สร้าง
เครือข่ายในการทำ�งาน ทำ�ประชาคม รวมถึงวิธีการทำ�งานที่
ต้องคิดเชิงบวกและเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ทงั้ จากตำ�ราและคนรอบข้าง
จากวันนั้นถึงวันนี้รวม 4 ปีเต็มที่ทุกย่างก้าวของฉัน
ในชุมชนไม่ได้เดินตามลำ�พัง ฉันได้รู้จักผู้นำ�ชุมชน กลุ่มภาคี
เครือข่ายและชมรมต่างๆ ที่มาร่วมแรงเป็นทีมสุขภาพอย่าง
แข็งขัน ทำ�ให้เรือ่ งยากกลายเป็นเรือ่ งง่าย เรือ่ งใหญ่กลายเป็น
เรื่องเล็ก อย่างกรณีของผู้ป่วยรายหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุ
จนเดินไม่ได้เพราะขาอ่อนแรงในวัยเพียง 43 ปี ทางโรง
พยาบาลมีแผนการฟืน้ ฟูสภาพด้วยการทำ�กายภาพบำ�บัดทุก
วัน แต่ผู้ป่วยไม่สามารถมาโรงพยาบาลได้เพราะไม่มีค่าเดิน
ทาง ฉันควักเงินให้เขา 200 บาทไว้จา้ งรถมาส่งทีโ่ รงพยาบาล
เพือ่ แก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า จากนัน้ จึงได้ประสานงานกับเครือข่ายในชุมชน แจ้งข่าวให้คนที่รู้จักและเล่าปัญหาที่พบเจอให้
คนโน้นคนนี้ฟังในทุกเวทีที่ฉันไปร่วม จนทำ�ให้ผู้ป่วยได้รับ
ความช่วยเหลือจากกองทุนสมเด็จพระเทพฯ มีประธานชมรม
ผู้พิการ อสม. และพยาบาลประจำ�หมู่บ้านมาช่วยกันดูแล
ในวันที่ผู้ป่วยมาโรงพยาบาล เขารู้สึกดีใจมากที่ได้
ออกจากบ้านมาเห็นโลกภายนอกเป็นครั้งแรกในรอบ
หลายเดือน แม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ แต่สำ�หรับฉัน
มันก็มากพอในการพยายามต่อไปในการทำ�งานทีม่ คี ณ
ุ ค่า
ที่มีผู้ป่วยและญาติเป็นเครือข่าย และมีประชาชนเป็น
เพื่อนร่วมงานในชุมชนอันกว้างใหญ่แห่งนี้
เราจะไม่ทอดทิ้งกัน
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2.

พลังจากรอยยิ้ม

วิไลรัตน์ ครอบครอง

สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี

“ป้านิลๆ”
ฉันเรียกหญิงชราอายุราว 80 ปีนุ่งกระโจมอกด้วย
ผ้าถุงเก่าๆ ผืนเดียวนั่งอยู่ที่เดิมบนนอกชานบ้านไม้ยกพื้น
หลังนั้น
ป้ า นิ ล ยิ้ ม ด้ ว ยแววตาเป็ น ประกายด้ ว ยความดี ใจ
พร้อมจับมือฉันมาลูบเบาๆ “ดีใจจังที่หมอจู๋มาเยี่ยม ไม่เห็น
ลูกหลานเค้ามาดูแลป้า ป้าไปไหนไม่ได้แล้ว ตาก็มองไม่ค่อย
เห็น เดินก็ไม่ได้ วันๆ ได้แต่กะเถิดไปตามพื้น” คำ�พูดของป้า
ยิ่งทำ�ให้ฉันอยากออกไปเยี่ยมบ้านอื่นๆ มากขึ้น เพื่อให้รู้
สถานการณ์ในชุมชนที่เพื่อนๆ ของฉันทำ�งานอยู่
ทุกครั้งที่ไปเยี่ยมบ้านป้านิลฉันจะมีของติดมือไป
ด้วยเสมอ ไม่ว่าจะเป็นขนมปังปี๊บที่ใส่ไว้เป็นถุง ไข่ไก่หรือ
ก๋วยเตี๋ยว ถึงจะเป็นของเล็กๆ น้อยๆ แต่ก็ทำ�ให้ผู้รับมี
เราจะไม่ทอดทิ้งกัน
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ความสุขได้แม้ในช่วงเวลาสั้นๆ ก็ยังดี ครั้งนี้ก็เช่นกัน ฉันมี
ก๋วยเตี๋ยวน้ำ�ร้อนๆ ติดมือไป 1 ถุง
“ป้านิลกินข้าวเที่ยงหรือยัง” ฉันถาม
“ยังเหลย ไม่มีกับข้าว”
“งัน้ เทีย่ งนีก้ นิ ก๋วยเตีย๋ วน้�ำ นะ” ฉันเอือ้ มไปหยิบชาม
มาเทก๋วยเตี๋ยวส่งให้ ป้านิลรับชามก๋วยเตี๋ยวไปแล้วยิ้มเห็น
ฟันหลอแทนคำ�ขอบคุณ
การเยี่ยมบ้านเป็นหัวใจของงานสุขภาพปฐมภูมิ
ในชุมชน ฉันและทีมงานกำ�ลังพัฒนาไปสูก่ ารทำ�งานร่วมกัน
เป็นเครือข่ายสุขภาพระดับอำ�เภอที่เรียกว่า ‘ทีมสหสาขา
อาชีพ’ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่มีความหลากหลาย มีทีม
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล ผู้นำ�
ชุมชน ท้องถิ่น จิตอาสา เครือข่ายภาคประชาชน ลักษณะ
ของทีมจะประกอบด้วยสมาชิกเช่นไรนัน้ ก็ขนึ้ อยูก่ บั บริบทของ
แต่ ล ะพื้ น ที่ แต่ ที่ ฉั น มั่ น ใจก็ คื อ เรื่ อ งของคนในชุ ม ชน
เดียวกัน คนบ้านใกล้เรือนเคียงต้องรู้เร็วกว่าเราที่เป็น
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแน่ๆ เพราะเขาอยู่ด้วยกันทุกวัน
จากสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีของป้านิลแสดงว่ามีกลไก
บางอย่างในชุมชนและครอบครัวทีผ่ ดิ ปกติ สิง่ ทีเ่ ราเข้าไปดูแล
คือ ลองถามไถ่ผู้คนให้รู้ถึงสถานการณ์และสาเหตุ จากนั้นก็
ชักชวนผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง อสม.ในละแวกบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน
เจ้าหน้าที่ของ รพ.สต. อบต. มาช่วยกันวิเคราะห์และหา
แนวทางเพื่อให้ชุมชนเข้ามาช่วยกันดูแล เพราะกรณีเช่น
ป้ า นิ ล อาจไม่ ใช่ ก รณี แรกและอาจไม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น ที่ นี่ ที่ เ ดี ย ว
18
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แต่ส�ำ หรับฉันนีค่ อื หน้าทีท่ ที่ กุ คนพึงมีตอ่ เพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน
และในอนาคตเราเองก็อาจตกอยู่ในสภาพนี้ได้เช่นกัน
การใช้กรณีนี้เป็นจุดเริ่มทำ�ให้พวกเราทุกคนมีพื้นที่
การทำ�งานร่วมกัน นับเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์อันดีของ
คนในชุมชนได้ เช่นเดียวกับวันนี้ที่ฉันไม่ได้ไปเยี่ยมบ้าน
ตามหน้าที่เพียงอย่างเดียว แต่ด้วยความผูกพันกับผู้คน
และชุมชนแห่งนี้ และทุกครั้งที่ไปเยี่ยมบ้านนั้นหัวใจของ
ฉันมีพลังจากการได้เห็นรอยยิ้มและได้ฟังเสียงหัวเราะ
ของป้านิลและเพื่อนบ้าน ทำ�ให้ฉันสามารถทำ�งานต่างๆ
ในชุมชนได้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ขอขอบคุณป้านิล
และลุงป้าน้าอาทุกคนในชุมชนทีท่ �ำ ให้หวั ใจของฉันยิม้ ได้

เราจะไม่ทอดทิ้งกัน
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3.

ความสุขของฉัน จากวันที่หลงทาง
ดวงใจ คำ�คง

โรงพยาบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

“หลงอีกแล้วเหรอเนี่ย!” ฉันอุทานในใจ
แต่ครัง้ นีฉ้ นั ปราศจากความกังวลใจและความเครียด
แม้จะอยู่บนเส้นทางสายเปลี่ยว สองข้างทางเต็มไปด้วยสวน
ยางพารา ไม่มีป้ายบอกทาง ฉันเดินลงไปไต่ถามและพูดคุย
กับชาวบ้านหลายต่อหลายคนจนมองเห็นทาง
หลังเข้าประชุมเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ
DHS ฉันนัดหมายกับพื้นที่เทศบาลตำ�บลโคกม่วง อำ�เภอ
เขาชัยสน จังหวัดพัทลุงทันที เพื่อถอดบทเรียนการทำ�งานที่
ผ่านมาโดยเริ่มจากสำ�รวจดูว่าพื้นที่นี้มีใครอยู่บ้าง
“ใช่! มีพี่เอี้ยน หัวหน้า รพ.สต.ท่าควาย” ด้วยความ
คิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งฉั บ พลั น ฉั น มุ่ ง หน้ า ไปแบบไม่ ร อการ
นัดหมายล่วงหน้า แม้จะรู้ว่าหากไม่เจออาจทำ�ให้ต้องเสีย
เวลาหรือเจ้าตัวอาจไม่พอใจนัก
เราจะไม่ทอดทิ้งกัน
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เมื่อก้าวขึ้น รพ.สต. ฉันเริ่มใจแป้วเมื่อเห็นพี่เอี้ยน
กำ�ลังเตรียมตัวสะพายกระเป๋าด้วยท่าทีรบี เร่ง แต่เมือ่ พีเ่ อีย้ น
เห็นหน้าฉันกลับกล่าวทักทายด้วยความยินดี พร้อมถามถึง
วัตถุประสงค์ในการมาของฉัน
“พี่เอี้ยนรีบไปไหนไหมคะ” ฉันถามกลับไป
“กำ�ลังจะออกไปลงพืน้ ทีแ่ ต่คยุ ได้สกั 30 นาที” คำ�พูด
ของพี่เอี้ยนทำ�ให้ฉันใจชื้นขึ้นมาบ้าง
ด้ ว ยเวลาที่ จำ � กั ด ฉั น จึ ง เข้ า เรื่ อ งทั น ที แ ละได้ รู้ ว่ า
พี่เอี้ยนทำ�งานร่วมกับโรงพยาบาลเขาชัยสนหลายอย่าง นับ
ตั้งแต่การชวนนักกายภาพบำ�บัดมาดูแลคนพิการในชุมชน
และช่วยสอน อสม.ทำ�กายภาพบำ�บัด จนปีต่อมา อสม. เริ่ม
ทำ�เองได้ นักกายภาพบำ�บัดก็มาช่วยเสริมเป็นเรื่องๆ ไป
จนมาปี นี้ ที่ อสม.สามารถเป็ น เจ้ า ของงานร่ ว มกั บ คุ ณ ลุ ง
คุณป้าในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามรูด้ า้ นสมุนไพรหรือการนวดได้เองแล้ว
ซึง่ ถ้าหากมีปญ
ั หา อสม.จะมาปรึกษาเจ้าหน้าทีท่ โี่ รงพยาบาล
และ รพ.สต. เพื่อเรียนรู้ทำ�ความเข้าใจเอง
“อย่างกรณีของ ทิ่มถิ่น ที่พิการทางสติปัญญา หลัง
จากทำ�กายภาพบำ�บัดและการนวดฟืน้ ฟูจนมีอาการดีขนึ้ จาก
เดิมทีค่ นในครอบครัวต่างคิดว่าเป็นความโชคร้ายทีม่ คี นพิการ
ทางสติปัญญาอยู่ในบ้าน จนมาวันนี้ที่ทุกคนต่างก็เห็นความ
ดีของทิม่ ถิน่ ทีส่ ามารถดูแลบ้านและพ่อแม่ได้เวลาทีล่ กู หลาน
คนอื่นๆ ออกไปทำ�งานนอกบ้านกันหมด” น้ำ�เสียงของ
พี่เอี้ยนบ่งบอกถึงความภูมิใจและความสุขในการทำ�งานไม่
น้อย
22
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พี่เอี้ยนยังทำ�งานร่วมกับกรรมการกองทุนสุขภาพ
ตำ�บลและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาล มี อสม.
จิตอาสาที่ขยันทำ�งานและเรียนรู้ได้เร็ว อีกทั้งการประสาน
งานกับโรงพยาบาลก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เธอเล่า
ว่า แรกๆ จะใช้วิธีทำ�งานด้วยการเข้าไปหาคนที่ให้ความ
ร่วมมือกับเธอก่อน เมื่อคนอื่นๆ เห็นว่าสิ่งที่เธอทำ�นั้น
มีผลดีเขาก็จะเข้ามาเอง จากเดิมที่เธอคิดจะลาออกจาก
งานก่อนเกษียณอายุราชการ แต่เมื่อทำ�งานนี้กลับทำ�ให้
ตัวเองรู้สึกมีคุณค่าและมีความสุขจนมีแผนจะพัฒนางาน
ในชุมชนอีกหลายอย่างเพื่อบ้านเกิดของเธอเอง
“พี่โชคดีที่มีทีมงานดี” พี่เอี้ยนบอกอย่างถ่อมตัว
ความสุขที่ได้จากการฟังเรื่องราวการทำ�งานของ
พี่เอี้ยน ทำ�ให้ความสุขจากการทำ�งานของตัวฉันเองกลับมา
อีกครั้งหลังจากหล่นหายไปนาน
“อ้าว! เวลาผ่านไป 1 ชัว่ โมงแล้ว” ฉันรีบขอบคุณและ
ลาพี่เอี้ยนด้วยความอิ่มเอมใจ
ครั้งนี้ฉันอาจมาที่เทศบาลตำ�บลโคกม่วงแบบดุ่มๆ
แต่ครั้งต่อไปฉันจะมุ่งหน้ามาที่นี่แบบไม่กลัวหลงทาง เพราะ
รู้ ดี ว่ า ตลอดเส้ น ทางการทำ � งานในชุ ม ชนพี่ เ อี้ ย นและ
ทุกคนที่นี่จะเป็นเพื่อนร่วมทางที่คอยชี้ทางเดินในการ
ทำ�งานระบบสุขภาพชุมชนให้กับฉันตลอดไป

เราจะไม่ทอดทิ้งกัน
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4.

สู้เพื่อลูก

อาซานิง อาซามิง และ อรวรรณ วงศ์ศิริทัศน์
เครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส

“หากวันใดอ่อนแอ ท้อแท้อย่าหวั่นไหว ขอให้ใจไม่สิ้นหวัง
ปัญหาแม้จะหนัก ก็คงไม่เกินกำ�ลัง อย่าหยุดยั้งก้าวไป”
ได้ ฟั ง เพลงนี้ ที ไร ก็ ทำ � ให้ ฉั น นึ ก ถึ ง เรื่ อ งราวของ
รอฮานา เธอผู้สร้างแรงบันดาลใจแก่ฉัน เธอเป็นคนไข้ที่
มารับบริการที่ รพ.สต.โคกมือบา ตำ�บลโฆษิต อำ�เภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส เธอมีชวี ติ ครอบครัวทีอ่ บอุน่ สามีเป็นคนรัก
ครอบครัวดูแลภรรยาและลูกเป็นอย่างดี ขยันทำ�งานหาเลีย้ ง
ครอบครั ว ส่ ว นรอฮานาก็ เ ป็ น แม่ บ้ า นที่ ดี ทำ � หน้ า ที่ ดู แ ล
ลูก 3 คนและทำ�งานบ้านไม่เคยขาดตกบกพร่อง รอฮานา
มักจะมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวโดยเฉพาะปวดขาบ่อยครั้ง
เธอคิดว่าเป็นเพราะเธอทำ�งานบ้านหนักเกินไปจึงใช้วิธีกิน
ยาแก้ปวด เมื่ออาการปวดหายไปเธอก็คิดว่าคงจะไม่ต้องไป
เราจะไม่ทอดทิ้งกัน
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พบแพทย์เพราะต้องเสียเวลาทั้งวัน ในขณะที่มารับยาที่
รพ.สต.ไปกินก็หายเหมือนกัน ฉันได้แนะนำ�ให้เธอไปพบ
แพทย์เพื่อให้ตรวจดูอาการที่ปวดเป็นประจำ�สักครั้งแต่ก็
ไม่เป็นผล
วันหนึ่งหลังจากเธอคลอดลูกคนที่ 4 ไม่นาน อาการ
ปวดขาของเธอเป็นหนักขึ้น ปวดจนร้าวไปถึงเอว ปวดมาก
จนเดินไม่ไหวต้องนั่งกับพื้นแล้วใช้แขนพยุงตัวเองให้เคลื่อน
ไปที่ต่างๆ งานทุกอย่างที่เธอเคยทำ�ได้ก็กลายเป็นภาระของ
สามีทงั้ งานบ้านและการเลีย้ งดูลกู ทัง้ 4 คน ซ้�ำ ยังต้องมาดูแล
รอฮานาอีกคน รายได้ทเี่ คยใช้เลีย้ งครอบครัวก็ขาดหาย ภาระ
ทุกอย่างที่ตกอยู่ที่สามีทำ�ให้เขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้
กับภาระทุกอย่างตรงหน้า
ความโชคร้ า ยของเธอยั ง ไม่ ห มดลงเมื่ อ สามี ข อ
แยกทางโดยให้เหตุผลว่าต้องออกไปทำ�งานเพื่อหาเงินเลี้ยง
ลูกทั้งสี่และจะให้แม่ของเขาเลี้ยงลูกให้ ส่วนตัวเธอให้กลับ
บ้านไปให้แม่เธอดูแล รอฮานาจำ�ยอมเพื่ออนาคตของลูก
แล้วกลับมาอาศัยอยู่กับแม่ที่บ้าน แต่บ้านของแม่เธอเป็น
ครอบครัวใหญ่มีพี่น้องหลายคนทำ�ให้เธอรู้สึกลำ�บากใจที่
จะอาศัยอยู่ด้วย เธอจึงขายของมีค่าเพื่อหาเงินมาสร้างบ้าน
หลังเล็กๆ ปลูกอยู่ใกล้กับบ้านของแม่ แต่เงินที่ได้มาก็แค่พอ
ซื้อไม้กระดานมาประกอบเป็นบ้านพอให้กันแดดกันฝนได้
วันหนึ่งฉันมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนรอฮานาที่บ้าน
เธอกำ�ลังนอนอยู่บนฟูกเก่าๆ หน้าบ้านที่มุงด้วยสังกะสี
เราได้นงั่ คุยกันถึงเรือ่ งราวความเจ็บป่วยของเธอจนถึงปัจจุบนั
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ครัน้ ถามว่าทำ�ไมไม่ไปหาหมอ คำ�ตอบทีไ่ ด้จากเธอคือ “ไปหา
มาแล้วหลายหมอ ทั้งหมอบ้านหมอหลวงก็ไม่หาย หมดเงิน
ก็เยอะแล้ว ไม่ไปแล้ว ให้มันเป็นแบบนี้แหละ จะเป็นอะไรก็
เป็นเถอะ”
ฉันดูจากอาการเจ็บป่วยของเธอแล้วคิดว่าน่าจะ
รักษาให้ดีขึ้นได้เลยบอกกับเธอว่า “ชีวิตของคนเรามีทางสู้
ก็ต้องสู้ รอฮานาต้องสู้เพื่อลูกนะ” ฉันแนะนำ�ให้เธอไปพบ
หมออายุรกรรมแต่เธอปฏิเสธเพราะไม่มีเงิน แต่เมื่อฉันบอก
จะดูแลทุกอย่างให้เธอจึงตกลงยอมกลับไปรักษาอีกครั้ง
เมือ่ กลับจากบ้านรอฮานา ฉันเอาเรือ่ งนีเ้ ข้าทีป่ ระชุม
ประจำ�ตำ�บลซึ่งมีทั้ง อบต. กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. ที่
ประชุมลงความเห็นว่า ทุกหน่วยงานจะไปเยีย่ มบ้านรอฮานา
เพื่อหาวิธีช่วยเหลืออำ�นวยความสะดวกให้ เริ่มจาก อบต.
ให้รถยนต์ของ อบต.นำ�รอฮานาไปรักษาที่ รพ.สุไหงโก-ลก
เพราะที่นั่นมีหมออายุรกรรมและศัลยกรรม แต่การรักษาก็
ยังคงได้แค่รักษาความเจ็บปวดตามอาการ เนื่องจากยังหา
สาเหตุไม่ได้ว่าอาการป่วยเกิดจากอะไร รพ.สุไหงโก-ลกจึง
ได้ส่งตัวต่อไปยัง รพ.นราธิวาส หลังใช้เวลารักษาที่นั่นอยู่
4 เดือน อาการปวดก็ยังเหมือนเดิมต้องพึ่งแต่ยาแก้ปวด
ไม่สามารถทำ�กายภาพบำ�บัดได้ รพ.นราธิวาสจึงส่งตัวต่อไป
ยัง รพ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทัง้ ฉันและรอฮานาตกใจ
เพราะไม่คิดว่าอาการจะหนักถึงขั้นนี้
“กะเนาะอีแล กะเนาะยาแลวีบูเละ เนาะวีกียอ ก๊ะ
อยากหาย อยากเดินได้ อยากทำ�งาน” เธอบอกฉัน
เราจะไม่ทอดทิ้งกัน
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ฉันได้แต่ให้ก�ำ ลังใจเธอไปว่า “ใช่ เราต้องสูเ้ พือ่ ตัวเรา
เพื่อลูก พี่เชื่อว่าเราต้องดีขึ้น”
เมื่ อ มาถึ ง โรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์ หมอได้
เอกซเรย์เพื่อหาสาเหตุพบว่ามีก้อนเนื้อที่บริเวณขาที่อาจ
เป็นสาเหตุของการเจ็บปวด หมอจึงขอตัดก้อนเนื้อไปตรวจ
อย่างละเอียด ปรากฏว่าไม่ใช่ก้อนเนื้อร้ายแต่ก็ต้องผ่าตัด
เอาชิน้ เนือ้ ออกเพราะโตผิดรูปไปทับเส้นประสาท หลังผ่าตัด
อาการปวดบริเวณขาของเธอหายไปราวกับปาฏิหาริย์ เมื่อ
เธอลองขยับขาดูปรากฏว่าขาของเธอเคลื่อนไหวได้เป็นปกติ
โดยไม่เจ็บปวดเลย
“ฉันจะหายแล้วจริงๆ ใช่ไหม ฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหม”
เธอยิ้ ม ทั้ ง น้ำ � ตาอย่ า งมี ค วามหวั ง ขณะขอบคุ ณ คุ ณ หมอ
และทุกคนที่ช่วยดูแลเธออย่างดี
จนถึงวันนี้อาการของเธอดีขึ้นจนสามารถกลับมา
เดินได้เกือบเหมือนเดิมแล้ว เธอรับลูกมาอยูก่ บั เธอทีบ่ า้ นและ
สามารถทำ�งานมีรายได้เลี้ยงลูกตามที่ตั้งใจไว้ ความหวังเป็น
สิง่ ทีท่ �ำ ให้คนเรามุง่ มัน่ ต่อสูก้ บั โรคภัยต่างๆ ได้อย่างไม่ยอ่ ท้อ
แม้อปุ สรรคข้างหน้าจะหนักหนาเพียงใดก็ตาม รอฮานาทำ�ให้
ฉันรู้ว่า เมื่อเธอมีความหวังและมีคนรอบข้างคอยเป็น
กำ�ลังใจช่วยเหลือ ไม่เพียงแค่ตัวเธอเองที่หายป่วยและ
ยืนได้ดว้ ยตัวเองเท่านัน้ แต่ยงั สามารถกลับมาเป็นแม่ของ
ลูกน้อยที่กำ�ลังเติบโต และที่สำ�คัญเธอทำ�ให้ฝันของฉัน
เป็นจริงได้ดว้ ยการทำ�งานเป็นทีมทีม่ คี วามเป็นน้�ำ หนึง่ ใจ
เดียวกันของเครือข่ายสุขภาพระดับอำ�เภอตากใบ
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5.

คนสร้างบ้าน

วิภารัตน์ ทองธรรมชาติ

โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา

บ้านหลังคาสังกะสีสีเขียวยกพื้นสูง มีบันไดไม้ท่อน
กว้างประมาณ 2 ฟุต 5 ขัน้ พาดจากพืน้ ดินสูร่ ะเบียงหน้าบ้าน
พื้นบ้านทำ�ด้วยไม้เป็นท่อนๆ วางเรียงห่างกันเป็นระยะ เนื้อ
ไม้ตะปุม่ ตะปํา่ ทีผ่ า่ นการใช้งานมานานนับสิบปีดไู ม่มนั่ คงนัก
ไม้แผ่นเก่าๆ ที่ตอกติดกันเป็นฝาบ้านมีรอยต่อของแผ่นไม้
พอให้แสงและสัตว์ขนาดเล็กลอดผ่านได้
“พี่เน็ก นี่คือบ้านของนายยาลอ” เสียงของน้อง
วรัญญา พยาบาลวิชาชีพประจำ� รพ.สต.บาโงยบาแด ตำ�บล
สะเตงนอก อำ�เภอเมือง จังหวัดยะลา แนะนำ�ให้ทีมงานรู้จัก
บ้านคนไข้พร้อมกับเล่าประวัติการเจ็บป่วยคร่าวๆ ว่าเขา
เป็นอัมพาตครึ่งซีกมานาน 9 ปีแล้ว เดินไม่ได้ต้องอาศัยอยู่
แต่บนบ้าน
“เปาะจิๆ หมอใหญ่จากโรงพยาบาลยะลามาเยี่ยม”
เราจะไม่ทอดทิ้งกัน
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น้ อ งวรั ญ ญาพู ด เป็ น ภาษามลายู ถิ่ น สำ � หรั บ ชาวบ้ า นที่ นี่
หมอใหญ่คอื หมอทีม่ าจากโรงพยาบาล สักพักเมาะแก่ๆ เดิน
ออกมาต้ อ นรั บ พู ด คุ ย กั บ ที ม งานด้ ว ยภาษาถิ่ น โดยมี น้ อ ง
วรัญญาช่วยแปลให้สื่อสารเข้าใจกัน จากนั้นทีมงานจึงได้รับ
อนุญาตให้ขึ้นไปเยี่ยมคนไข้บนบ้าน แต่การขึ้นไปบนบ้าน
ต้องระมัดระวังกันน่าดูถึงขั้นต้องคลานขึ้นบันไดไม้ที่แคบ
และลื่นเพราะกลัวตก
ภายในบ้านที่มีขนาดเพียง 3 x 5 เมตร มีที่นอน
มุมหนึง่ ทีท่ �ำ กับข้าวมุมหนึง่ และมีพนื้ ทีว่ า่ งสำ�หรับนัง่ กินข้าว
ส่วนเปาะจินอนอยู่บนเบาะบางๆ ราบไปกับพื้น ฉันกวาด
สายตามองโดยรอบ ข้าวของภายในบ้านวางไม่เป็นระเบียบ
นัก มีหม้อหุงข้าวและพัดลมเก่าๆ 1 ตัว แต่ไม่เห็นห้องน้ำ� 
“สิ่งที่เปาะจิอยากได้มากที่สุดคืออะไรคะ” ทีมงาน
ถามขึ้นหลังจากคุยกันอยู่พักใหญ่   
“อยากสร้างบ้านให้เสร็จ” เปาะจิตอบเบาๆ
น่าแปลกใจอยูไ่ ม่นอ้ ยทีเ่ ปาะจิตอบว่า อยากได้บา้ น
มากกว่าอยากเดินได้ เมือ่ ซักถามพูดคุยกันครูห่ นึง่ ก็ได้ความ
ว่า “ช่วงป่วยใหม่ๆ เปาะจิก็อยากเดินได้ แต่ผ่านมา 9 ปีแล้ว
แม้จะลองใช้หลายวิธีแต่ยังเดินไม่ได้ เพื่อนบ้านที่มาเยี่ยม
ก็พูดเหมือนกันว่าเปาะจิเป็นอัมพาตแล้วจะเดินไม่ได้อีก จน
เปาะจิเองก็หมดหวังและเลิกคิดที่จะกลับมาเดินได้อีกครั้ง
แล้ว”
คุณหมอชฎาภรณ์ จิรรัตนโสภา แพทย์ด้านเวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู ได้ ซั ก ถามประวั ติ ก ารเจ็ บ ป่ ว ยและประเมิ น
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ศักยภาพโดยมีน้องวรัญญาเป็นล่ามอยู่ข้างๆ เมื่อประเมิน
ดูจากสภาพร่างกาย หมอมั่นใจว่าหากหลายฝ่าย โดยเฉพาะ
ลูกชายคนเล็กของเปาะจิมาร่วมมือช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิด
อาการของเปาะจิจะดีขึ้นได้
“เดี๋ยวจะให้แม่เค้าไปตามลูกชายมา” น้องวรัญญา
บอก สักครู่ใหญ่ๆ ลูกชายของเปาะจิก็มาถึง
“อยากให้พ่อเดินได้ไหม” ทีมงานถาม
“อยากครับ แต่คดิ ว่าพ่อคงเดินไม่ได้ พ่อไม่ได้เดินมา
นานแล้ว” ลูกชายตอบเศร้าๆ
“จากการที่หมอได้ตรวจสุขภาพพ่อ หมอคิดว่า พ่อ
น่าจะเกาะเดินได้ ไม่ต้องอยู่แต่ในบ้านอย่างนี้”
“จริงๆ หรือหมอ” ลูกของเปาะจิพดู พร้อมกับรอยยิม้
แห่งความดีใจ  
หมอยิ้มให้กำ�ลังใจแล้วบอกต่อว่า “แต่ก่อนอื่นเรา
ต้องพาเปาะลงจากบ้าน ทำ�เตียงเก้าอี้ให้เปาะได้ฝึกลุกเดิน
ด้ ว ยตั ว เองเพราะหากเปาะนอนติ ด พื้ น อย่ า งนี้ จ ะฝึ ก ยาก
เพราะไม่มีที่ยึดเกาะสำ�หรับฝึกเดิน”
ลูกชายพยักหน้ารับทราบ จากนั้นก็ชวนกันคุยถึง
เรื่องบ้านที่เปาะจิหวังจะสร้างให้เสร็จ เมื่อต้นปีองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลสะเตงนอกได้ให้อิฐบล็อก ปูน ทรายแก่
เปาะจิมาใช้สร้างบ้าน แต่ด้วยวัยที่แก่มากแล้ว ลูกๆ 9 คน
ต่างก็แต่งงานแยกย้ายกันไปเหลือแต่ลูกชายคนเล็กคนนี้
ที่ยังไม่ได้แต่งงาน รับจ้างเลี้ยงแพะละแวกใกล้บ้านได้เงิน
วันละ 100 บาท พอเป็นค่ากับข้าว ส่วนพีน่ อ้ งคนอืน่ ๆ ก็แวะ
เราจะไม่ทอดทิ้งกัน
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มาเยีย่ มพ่อแม่บา้ งแต่ไม่พร้อมหน้าพร้อมตากัน ไม่มแี รงงาน
ที่จะช่วยกันสร้างบ้านจึงไม่เสร็จเสียที ลูกคนเล็กเองก็ไม่กล้า
บอกพี่ ๆ หมอใหญ่ ไ ด้ ฟั ง และช่ ว ยคิ ด ต่ อ ว่ า ต้ อ งให้ เ มาะ
นัดหมายลูกๆ แทน
“เมาะช่วยบอกลูกทุกคนได้ไหม ว่าหมอใหญ่จาก
โรงพยาบาลยะลาจะมาพบลูกๆ เมาะในวันศุกร์นี้” เมาะ
รับปากพร้อมแววตาที่มีความหวัง
เมื่อวันศุกร์มาถึง ฉันและน้องวรัญญาได้ไปพบลูกๆ
พร้อมทัง้ ลูกเขยลูกสะใภ้ของเปาะจิรวมสิบกว่าคน เมือ่ พูดคุย
กันสักพักจึงได้ข้อตกลงว่า ลูกๆ จะชวนเพื่อนบ้านมาร่วมกัน
สร้างบ้านโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทาง อบต. ให้มาก่อน หากมี
สิง่ ใดขาดเหลือพีส่ าวคนโตทีอ่ ยูห่ มูบ่ า้ นเดียวกับหมอในพืน้ ที่
จะเป็นคนช่วยตัดสินใจทุกอย่าง
1 เดือนผ่านไป น้องวรัญญาส่งข่าวมาบอกเราว่า
บ้านสร้างไปได้ครึ่งหนึ่ง ก่ออิฐฝาบ้าน 4 ฝาแล้วแต่ยังซ่อม
หลังคาไม่ได้เพราะขาดสังกะสีและพืน้ บ้านก็ยงั ไม่มที ราย ส่วน
ทางลูกๆ เปาะก็ไม่มเี งินค่าวัสดุ ลำ�พังค่าอาหารการกินแต่ละ
วันก็ยังลำ�บาก เมื่อไปประสานกับทาง อบต. ได้รับแจ้งกลับ
ว่า อบต.ได้ให้ความช่วยเหลือแล้ว ในส่วนที่ยังขาดเจ้าของบ้านต้องพึง่ พาตัวเอง แล้วเช่นนีแ้ ล้วเราจะพาเปาะจิลงมาเดิน
ได้อย่างไร ?
ด้ ว ยความที่ ฉั น เกิ ด และเติ บ โตที่ นี่ จึ ง รู้ จั ก กั บ ผู้
ประกอบการร้านค้าวัสดุกอ่ สร้างในตัวเมืองยะลาอยูบ่ า้ งเลย
ลองเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เขาฟัง เจ้าของร้านเลยส่งความช่วย
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เหลือมาเป็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ถึงบ้านโดยเปาะไม่ต้อง
ออกเงินสักบาท และเจ้าของร้านเองก็ไม่ประสงค์ออกนาม
แต่อย่างใด ในที่สุดความฝันของเปาะจิกับการมีบ้านที่มั่นคง
สักหลังในชีวิตก็ได้กลายเป็นความจริง
จากเรื่องราวความสำ�เร็จก้าวเล็กๆ ที่ทีมเยี่ยมบ้าน
ของเราร่วมกันทำ�ด้วยใจ โดยไม่ต้องรอว่าต้องเป็นนโยบาย
หรือโครงการอะไรที่ต้องทำ�ตามหน้าที่ แต่ค่อยๆ ช่วยกันคิด
ช่วยกันทำ�บนฐานของต้นทุนเครือข่ายที่มีอยู่ ในตอนนี้ ก้าว
ต่อไปของเปาะจิก็ฝากอยู่ในมือและเท้าของเปาะจิและลูกๆ
รวมถึ ง เพื่ อ นบ้ า นที่ ต้ อ งช่ ว ยกั น ดู แ ลประคั บ ประคองให้
เดินต่อโดยทีมงานของเราให้การสนับสนุน ฉันเชือ่ เหลือเกิน
ว่าในที่สุดเปาะจิจะสามารถลุกขึ้นเดินได้อีกครั้ง
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6.

คนพิการนาทวีไม่ทอดทิ้งกัน
ลีเขวน เหมนุ้ย

ชมรมคนพิการนาทวีไม่ทอดทิ้งกัน อำ�เภอนาทวี จังหวัดสงขลา

“คนพิการ บ้านรอบเรา เขายังท้อ
เขายังรอ ให้เรา เข้าไปถึง
เขายังรอ ขอเราด้วย ว่าช่วยดึง
เราเป็นหนึ่ง แล้วช่วยเอา เขามาที
มาจับมือ กันซักเมื่อ เพื่อช่วยเพื่อน
เพื่อให้เลื่อน จากโลก ที่โศกสี
เพื่อให้เพื่อน เลื่อนทุกข์ สุขสักที
ให้สมที่ ว่านาวี ไม่ทิ้งกัน”
ความหวังในการช่วยเหลือเพื่อนคนพิการที่อำ�เภอ
นาทวี เป็นดุจแสงในดวงใจที่ช่วยส่องทางสว่างแทนดวงตา
พาชี วิ ต ผมให้ ส ามารถรวมตั ว กั บ เพื่ อ นคนพิ ก ารก่ อ ตั้ ง
ชมรมคนพิ ก ารนาทวี ไ ม่ ท อดทิ้ ง กั น ได้ สำ � เร็ จ เมื่ อ วั น ที่ 27
กรกฎาคม 2556 ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำ�เภอนาทวี
และมูลนิธิชุมชนสงขลา เพื่อเป็นองค์กรประสานให้ความ
ช่วยเหลือแก่คนพิการในพื้นที่ทุกประเภทให้มีโอกาสพัฒนา
คุณภาพชีวิตทุกด้านให้มีสุข
เราจะไม่ทอดทิ้งกัน
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ผมรับหน้าที่เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ควบคู่
ไปกับการทำ�งานนวดแผนไทยที่โรงพยาบาลสมเด็จฯ ส่วน
เพื่ อ นผมคนอื่ น ๆ ก็ มี ที่ เ ปิ ด ร้ า นขายขนม เป็ น ครู ส อนที่
สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) และสอน
อาชีพอื่นๆ ตามทักษะที่มี พร้อมนัดหมายกันทำ�กิจกรรม
เยีย่ มบ้านคนพิการร่วมกันกับเครือข่าย หรือเข้าร่วมโครงการ
ปลู ก ผั ก กิ น เองโดยนำ � วั ส ดุ เ หลื อ จากใช้ ข องโรงพยาบาลสมเด็จฯ มาประยุกต์ใช้ในการเพาะปลูกผัก โดยมี ‘พีบ่ ะ๊ ’ หรือ
หร่อกีบ๊ะ บุญโส๊ะ เป็นผู้อำ�นวยความสะดวก
สำ�หรับการสือ่ สารทีผ่ มพยายามมาตลอด คือ ทำ�ให้
สังคมรู้ว่า คนพิการอย่างเราทำ�อะไรได้หลายอย่างทัด
เทียมกับคนทั่วไป ซึ่งก็ใช่ว่าจะทำ�อะไรได้ทุกอย่าง เช่น
การเขี ย นเรื่ อ งราวของตั ว เองนำ � มาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ
เพื่อนๆ อย่างงานเขียนชิ้นนี้ เราเขียนร่วมกับทีมเครือข่าย
สุขภาพระดับอำ�เภอในการพัฒนางานสารคดีข่าวพลเมือง
และยังมีเพือ่ นในชมรมทีส่ นใจเขียนหนังสือเพือ่ บอกเล่าเรือ่ ง
ราวประสบการณ์ชวี ติ ของตัวเองให้เป็นบทเรียนและสร้างแรง
บันดาลใจให้แก่คนอื่นๆ  
ปัจจุบันชมรมมีสมาชิก 186 คน ปีที่ผ่านมาชมรม
และเครือข่ายเพื่อนคนพิการสามารถพัฒนางานฐานข้อมูล
คนพิการจนรู้ว่าอำ�เภอนาทวีมีคนพิการ 1,154 คน แบ่งออก
เป็น 7 ประเภท คือ 1) ด้านการมองเห็น 7 คน 2) ด้านการ
ได้ยินและสื่อความหมาย 256 คน 3) ด้านร่างกายและการ
เคลื่อนไหว 563 คน 4) ด้านจิตใจและพฤติกรรม 109 คน 5)
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ด้านการเรียนรู้ 11 คน 6) ด้านสติปญ
ั ญา 192 คน 7) ประเภท
ออทิสติก (autistic) 16 คน ในจำ�นวนนี้สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้อย่างผม 631 คน ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง 423 คน
และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 100 คน การรู้จำ�นวนที่แน่นอน
ช่วยให้การออกแบบการช่วยเหลือกันง่ายขึ้น
นอกจากนัน้ เรายังสนับสนุนด้านการสร้างอาชีพตาม
ความสนใจของคนพิการ เช่น ‘น้องหญิง’ ผู้พิการทางสายตา
วัย 25 ปี เธอมักพูดกับผมเสมอว่า “ต้องการฝึกอาชีพเพื่อให้
ตัวเองมีรายได้มากพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่ต้องการ
ให้ ตั ว เองเป็ น ภาระแก่ ค นอื่ น ” ก่ อ นหน้ า นี้ ผ มก็ ป ลี ก เวลา
ส่ ว นตั ว ไปสอนเธอเรื่ อ งการนวดแต่ ยั ง ไม่ เ ป็ น ระบบและ
การสอนก็เต็มไปด้วยข้อจำ�กัด เช่นเดียวกับผมเมือ่ 28 ปีกอ่ น
ที่ ต้ อ งใช้ ค วามมานะพยายามจึ ง ผ่ า นช่ ว งเวลานั้ น มาได้
เมื่อผมมีโอกาสเป็นกรรมการชมรมฯ จึงมีความตั้งใจจะ
ผลั ก ดั น โครงการนี้ ใ ห้ น้ อ งหญิ ง และเพื่ อ นๆ ผู้ พิ ก ารมี
ช่องทางในการหาความรู้และทักษะด้านการนวดเพิ่มขึ้น
โลกแห่งจินตนาการของชายผมบางวัย 45 ปีอย่าง
ผมก็หมุนเร็วขึ้นอีกครั้ง เมื่อ ‘หญิง’ หัวหน้าฝ่ายแพทย์แผน
ไทยของโรงพยาบาลมาบอกว่า “พมจ. (1) มีงบสำ�หรับการตั้ง
กลุ่ ม อาชี พ คนพิ ก ารนะสนใจไหม?” จากนั้ น ลู ก ประคบ
สมุนไพรก็ลอยเข้ามาอยู่ในวาระจิตของผม ด้วยคำ�ถามคำ�
ตอบทีเ่ รียบเรียงออกมาในภาพความคิดทีอ่ ยากจะทำ�ให้เห็น
(1)

สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
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ได้ในเร็ววัน เริ่มจาก หนึ่ง เราต้องจัดอบรมเพื่อให้ความรู้
กับกลุม่ คนพิการ ด้วยการใช้ศกั ยภาพและความสามารถเป็น
กำ�ลังในการผลิตลูกประคบ สอง ชมรมต้องเป็นผูส้ ร้างกลไก
และออกแบบในการจัดการ ให้มีความเหมาะสมกับความ
พิการแต่ละประเภท สาม สนับสนุนให้ครอบครัวคนพิการ
และชุมชนเป็นผู้เพาะปลูกสมุนไพร เพื่อใช้สมุนไพรเป็น
วัตถุดิบและเสริมรายได้ สี่ กลุ่มเป้าหมายในการจำ�หน่าย
คือ งานแพทย์แผนไทยในแต่ละโรงพยาบาลชุมชน เพื่อ
ขอส่วนแบ่งของตลาดกลับคืนสูแ่ รงงานคนพิการ และ ห้า เรา
ต้องมีมาตรฐานการผลิต โดยเริ่มจากการใช้ทรัพยากรที่
เป็นสิ่งใกล้ตัวมาสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ หากกลุ่มอาชีพ
สามารถดำ�เนินไปได้และมีโอกาสที่จะขยายหรือสร้างผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆ เพื่อนำ�มาวางตลาดก็ยังมีความเป็นไปได้ ใน
ช่วงแรกๆ เราจะออกแบบการจัดการจะให้ก้าวไปได้ซึ่งต้อง
คุยร่วมกันต่อกับสมาชิกในชมรมที่สนใจและเครือข่าย
เอี๊ยด! เสียงดังเหมือนประตูอลูมิเนียมถูกผลักเปิด
ออก โลกแห่งจินตนาการได้จบลงเมื่อเพื่อนร่วมงานหญิงคน
หนึ่งเดินออกมาที่ระเบียงพร้อมกับพูดขึ้นว่า “อย่ามัวนั่งยิ้ม
อยู่ค่ะบัง เรามีนัดคนไข้ตอนบ่ายโมง”
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7.

เราดูแลกันเองได้
วอเย๊าะ กาเด็ง

จิตอาสา ตำ�บลบาโร๊ะ อำ�เภอยะหา จังหวัดยะลา

“อัสลามูอาลัยกุม วาเราะมาตุลเลาะซีวาบารากาตุ
สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะ”
ฉันชื่อ มาเง๊าะ เป็นจิตอาสาของชุมชนตำ�บลบาโร๊ะ
อ.ยะหา จ.ยะลา ก่อนจะมีโครงการเครือข่ายสุขภาพระดับ
อำ�เภอ (District Health System - DHS) มา 20 กว่าปีแล้ว
หลังจากทีม่ าเง๊าะผ่านการอบรมหลักสูตรผูช้ ว่ ยนวด
แผนไทยจำ�นวน 372 ชั่วโมงก็มาทำ�หน้าที่ออกเยี่ยมเยียน
คนในชุมชนบาโร๊ะทุกหมู่บ้านที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว
ร่างกาย ได้ไปพูดคุยกับทั้งคนไข้และญาติๆ เบื้องต้นได้ช่วย
นวดคลายเส้นให้และหากใครมีอาการปวดมากมาเง๊าะจะ
ประสานไปยังเจ้าหน้าที่อนามัย ชวนเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมดูแล
คนไข้ด้วยกัน ตอนนี้มีกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. เข้ามาร่วม
เราจะไม่ทอดทิ้งกัน
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ขับเคลื่อนสนับสนุนในนามเครือข่ายสุขภาพระดับอำ�เภอ
เราจึงสามารถขยายไปถึงผู้ประสบปัญหาให้ได้รับการช่วย
เหลือมากขึ้น ดังตัวอย่าง 2 กรณี คือ
กรณีที่หนึ่ง นายมาหามะ ที่เมื่อ 2 ปีก่อนเขาถูก
กิ่งไม้ขนาดใหญ่ตกใส่บริเวณท้ายทอยทำ�ให้แขนขาทั้ง 2 ข้าง
อ่อนแรง เดินไม่ได้ เมื่อมาเง๊าะรู้จึงประสานกับเจ้าหน้าที่
อนามัยมาช่วยกันดูแลทำ�กายภาพบำ�บัดจนอาการค่อยๆ
ดีขึ้น ตอนนี้คนไข้เริ่มเดินได้ กลายเป็นคนไข้ติดบ้านที่พอ
ช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของมาเง๊าะและ
เจ้าหน้าทีท่ กุ คนทีเ่ ข้ามาช่วยเหลือดูแล แต่การทำ�งานของเรา
ยังไม่จบแค่นี้ เราตั้งใจว่าต้องช่วยกันหาวิธีให้คนไข้ออก
จากบ้ า นไปเข้ า ชุ ม ชนได้ ด้ ว ย นี่ คื อ จุ ด มุ่ ง หมายของที ม
อำ�เภอยะหาที่ตั้งใจดำ�เนินการต่อไปในผู้มีปัญหาด้านการ
เคลื่อนไหว  
กรณีที่สอง นายอุเซ็ง ที่เมื่อช่วง 2 เดือนก่อนเป็น
อัมพฤกษ์แขนขาข้างขวาอ่อนแรงเดินไม่ได้ ทีมงานได้เดินทาง
ไปเยี่ยมดูแลตรวจวัดความดันโลหิตพร้อมกับกลุ่มผู้สูงอายุ
และทางเจ้าหน้าทีอ่ นามัยซึง่ เป็นนักกายภาพบำ�บัดได้ไปเยีย่ ม
และสอนญาติให้สามารถทำ�กายภาพบำ�บัดให้คนไข้ได้เองและ
สามารถสอนการดูแลผู้ป่วยให้แก่ญาติและผู้ป่วยรายใหม่ใน
ชุมชนที่เพิ่งป่วยเป็นโรคนี้ได้
ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพวกเราสามารถ
ดูแลกันเองได้ เจ้าหน้าทีเ่ พียงเป็นทีป่ รึกษาและคอยสนับ
สนุนอยู่ห่างๆ แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว
40

เรื่องเล่า DHS South

8.

เราจะไม่ทิ้งกัน

ซำ�มีหลัน ประสงค์ผล

โรงพยาบาลไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

บ้านยกพื้นไม้กั้นผนังด้วยแผ่นสังกะสีเก่าๆ หลังคา
มุงกระเบื้องอิฐสีส้มแผ่นเล็กๆ เป็นที่พักอาศัยของชายชรา
ชื่อเปาะ ‘ดอเลาะ’ กับภรรยาและลูก 3 คน ทั้งเขาและภรรยา
ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาหลายปี และเมาะ ‘มีเนาะ’
ผู้เป็นภรรยายังป่วยเป็นโรคท้าวแสนปมอีกด้วย
วันหนึ่งเมาะมีเนาะเกิดอาการช็อกไม่รู้สึกตัว เปาะดอเลาะจึ ง รี บ นำ � ภรรยามาส่ ง ที่ โรงพยาบาลไม้ แ ก่ น ทาง
โรงพยาบาลให้การดูแลรักษาเบื้องต้นอย่างเต็มที่และส่งตัว
ต่อไปยังโรงพยาบาลปัตตานีเพือ่ ให้ได้รบั การรักษาเฉพาะทาง
ที่ดีที่สุด หมอที่โรงพยาบาลปัตตานีบอกว่าเมาะป่วยเป็น
“โรคหลอดเลือดสมอง” ทำ�ให้จะไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้อีกตลอดไป ในระหว่าง 2 เดือนที่เมาะรักษาตัวอยู่
ที่โรงพยาบาลปัตตานีนั้น ลูกๆ ได้ผลัดกันมาเฝ้าดูแลเมาะ
เราจะไม่ทอดทิ้งกัน
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ทุกวัน ส่วนเปาะผู้เป็นสามีก็ไม่ได้กลับมาเยี่ยมภรรยาอีก
เลยด้วยภาวะสุขภาพทีไ่ ม่แข็งแรงและอุปสรรคในการเดินทาง
ด้วยบ้านอยู่ห่างไกล ผนวกกับฐานะการเงินที่ไม่สู้ดี จึงไม่
สามารถไปเยี่ยมภรรยาที่โรงพยาบาลได้แม้อยากไปดูแลใจ
จะขาดก็ตาม
วันหนึ่งที่คลินิกโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลไม้แก่น
เปาะดอเลาะมารับการรักษาตามนัด และเล่าให้พยาบาลที่
คลินกิ ฟังด้วยน้�ำ เสียงสัน่ เครือว่า “คิดถึงเมาะมากๆ ไม่ได้เจอ
กันมา 2 เดือนแล้ว อยากไปเยี่ยมแต่ไม่รู้จะไปยังไง ยาก
ลำ�บากเหลือเกิน รถที่บ้านก็ไม่มี ถ้าจะไปก็ต้องอาศัยรถของ
คนข้างบ้าน ต้องเสียค่าน้ำ�มันให้เขา เปาะไม่มีตังค์หรอก”
พยาบาลได้ฟังแล้วจึงประสานกับทีม COC (Continuity Of
Care Center) เพื่ อ ลงเยี่ ย มบ้ า น พร้ อ มประสานกั บ รถ
โรงพยาบาลเพือ่ พาเปาะไปเยีย่ มภรรยาทีโ่ รงพยาบาลปัตตานี
ซึ่งฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก็ช่วยกันให้ความช่วยเหลืออย่าง
เต็ ม ที่ เ พื่ อ ดู แ ลคนไข้ ที่ เ ปรี ย บเสมื อ นเป็ น ญาติ พี่ น้ อ งของ
เราเอง
ระหว่างทางไปโรงพยาบาลปัตตานี ในรถที่ลูกสาว
คนสุดท้อง ฉัน และทีม COC นัง่ ไปด้วย เปาะมีสหี น้ายิม้ แย้ม
แจ่ ม ใสตลอดการเดิ น ทางจนทำ � ให้ ฉั น และที ม อดยิ้ ม ตาม
ไปด้วยไม่ได้
ในหอผูป้ ว่ ยหญิงโรงพยาบาลปัตตานี มีเนาะนอนอยู่
บนเตียงผู้ป่วยที่มีทั้งเครื่องช่วยหายใจ สายน้ำ�เกลือ สายวัด
สัญญาณชีพต่างๆ ระโยงระยาง
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“มีเนาะ กูมารีเดาะ มุงวาซอแฆนอเตะ มีเนาะ
มีเนาะ (มีเนาะ ฉันมาแล้ว เป็นยังไงบ้าง มีเนาะ มีเนาะ)”
เปาะกุมมือเมาะไว้พร้อมถามด้วยความเป็นห่วง
ไม่มีเสียงตอบกลับมาจากเมาะที่ยังนอนไม่รู้สึกตัว
เปาะกลัน้ น้�ำ ตาไว้ไม่อยู่ คลายผ้าขาวม้าทีผ่ กู ไว้กบั เอวมาเช็ด
น้ำ�ตาที่ไหลอาบแก้มเบาๆ
ด้วยความห่วงใย ทีม COC โรงพยาบาลไม้แก่นจึง
ได้ประสานกับทางโรงพยาบาลปัตตานีเพื่อเตรียมการส่ง
ผู้ป่วยกลับมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลไม้แก่นเพื่อให้
ญาติมาเฝ้าดูแลได้สะดวกขึ้น 2 สัปดาห์ต่อมาโรงพยาบาล
ปัตตานีได้ส่งตัวผู้ป่วยกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลไม้แก่น
เปาะและลูกๆ ดีใจมากที่เมาะได้กลับมาพักรักษาตัวที่โรง
พยาบาลไม้แก่น หลังจากรักษาตัวต่ออีก 1 เดือนเมาะมี
อาการดีขึ้น หมอจึงอนุญาตให้กลับบ้านได้โดยสอนให้ลูกๆ
เรียนรู้วิธีการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน โดยทีม COC ร่วมกับ
อบต. ลงเยี่ยมบ้านและช่วยกันเตรียมพื้นที่และสิ่งแวดล้อม
ที่บ้านให้เหมาะสมพร้อมให้เมาะกลับบ้านได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย ในวันที่เราไปส่งเมาะที่บ้าน เปาะ เมาะ และลูกๆ
ทุกคนยิม้ อย่างสุขใจทีค่ รอบครัวได้กลับมาอยูพ
่ ร้อมหน้า
กันที่บ้านอีกครั้ง
สำ�หรับพวกเราทีม COC รู้สึกชื่นใจเป็นที่สุดเมื่อ
ได้เห็นรอยยิ้มของผู้ป่วยกลับมาอีกครั้ง ทำ�ให้เรามีกำ�ลัง
ใจในการทำ � งานและพร้ อ มที่ จ ะดู แ ลช่ ว ยเหลื อ คนใน
ชุมชนของเราให้มีสุขภาวะที่ดีและมีความสุขต่อไป
เราจะไม่ทอดทิ้งกัน
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9.

คือความสุข

นภาภรณ์ แก้วเหมือน

โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล

แสงแดดจ้าจนแสบตา กลิน่ คาวปลาคละคลุง้ ลอยเข้า
มาแตะจมูก ฉันก้มดูนาฬิกาที่บอกเวลาบ่ายโมงตรงอันเป็น
เวลานัดหมายของพวกเราทีมวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมเพือ่ พัฒนารูปแบบการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพเพือ่
แก้ไขโรคอ้วนในกลุม่ ไทยพุทธและมุสลิม ตำ�บลกำ�แพง อำ�เภอ
ละงู จังหวัดสตูล พวกเรานัดพบกันทุกวันศุกร์สองสัปดาห์ครัง้
บนชั้นสองของอาคารตลาดสดเทศบาลตำ�บลกำ�แพง เพื่อ
วางแผนในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
วันนีก้ เ็ ช่นกัน ฉันลงจากรถมอเตอร์ไซค์คชู่ พี แล้วแวะ
ไปหาพีภ่ รณ์ ‘วราภรณ์ ละเหมาะ’ รองนายกเทศมนตรีต�ำ บล
กำ�แพง เธอเป็นคนที่มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการ
ทำ�งานชุมชน เมื่อพูดคุยกันถึงเรื่องการทำ�งานนี้ ใบหน้าของ
เธอจะเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความตั้งใจนี้ส่งผลให้ฉันมีกำ�ลังใจ
เราจะไม่ทอดทิ้งกัน
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ขึ้นมากในการเข้าไปพบปะสมาชิกในเครือข่ายพร้อมกัน
“น้องแมว...ก๊ะลดน้ำ�หนักได้สามโลแล้วแหละ” ก๊ะ
หล๊ะ หนึ่งในกลุ่มเป้าหมายงานวิจัยบอกพร้อมกับรอยยิ้ม
เต็มหน้าจนทำ�ให้ฉันรู้สึกยินดีไปด้วย
การที่พวกเรามาพบปะพูดคุยกันเพียงสองครั้งใน
หนึ่งเดือนที่ผ่านมามีผลให้ก๊ะลดน้ำ�หนักลงไปได้มากจนฉัน
รูส้ กึ ตืน้ ตันใจ หันไปยกนิว้ หัวแม่มอื สองข้างชูขนึ้ พร้อมกับบอก
ว่า “โห...ดีใจด้วย ก๊ะทำ�ได้แล้ว สุดยอดเลย ก๊ะทำ�ได้ยังไงเล่า
ให้แมวฟังหน่อยได้ไหม” ก๊ะหล๊ะยิ้มด้วยสีหน้าเขินอาย ก่อน
จะนั่งลงคุยกับฉันพักใหญ่ระหว่างรอสมาชิกคนอื่นๆ ของ
กลุ่มเป้าหมายงานวิจัยมาพร้อมเพรียงกัน
เราได้เริม่ ทำ�กระบวนการกลุม่ ตอนเกือบบ่ายโมงครึง่
ด้วยการสนทนาถึงความคาดหวังและเป้าหมายของแต่ละคน
ว่าต้องการลดน้ำ�หนักให้ได้เท่าไหร่ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นและ
สิง่ ทีไ่ ด้กลับไปเปลีย่ นแปลงตัวเอง หลังจากได้ฟงั ผลการตรวจ
สุขภาพเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด และค่า
ดัชนีมวลกายของตัวเอง โดยแต่ละคนได้ชวนกันเล่าสลับกัน
ฟังแลกเปลี่ยนวิธีทำ�  เชื่อมโยงมาที่วิธีคิด จากนั้นแต่ละคนก็
นำ�เอาสิ่งที่ได้ไปวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน
การอยู่ของตัวเอง ก่อนจะแยกย้ายกันไปทำ�ตามที่แต่ละคน
ตั้งใจ
เมือ่ สมาชิกกลุม่ กลับหมดแล้ว พวกเราทีมวิจยั ได้ชวน
กันนัง่ ทบทวนสะท้อนการเรียนรู้ (After Action Review - AAR)
ถึงกระบวนการกลุ่มในวันนี้ และสิ่งที่พวกเราเห็นว่าควรปรับ
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เพิม่ ในกระบวนการกลุม่ รอบหน้า การทำ�กระบวนการกลุม่ ใน
วันนีเ้ ป็นแรงกระตุน้ ให้ฉนั และทีมวิจยั เกิดแรงบันดาลใจในการ
ทำ�งานขึ้นอีกมากมาย ฉันรู้สึกได้ถึงความสุขใจของกลุ่ม
เมื่อได้ฟังพวกเขาเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และรู้สึกดีใจมาก
ที่สามารถมีส่วนช่วยให้กลุ่มทำ�ตามความฝันของตัวเอง
ได้ และนี่คงเป็นเสน่ห์ของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมในชุมชนสินะ!

เราจะไม่ทอดทิ้งกัน
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10.

การปรับพฤติกรรม ไม่ใช่การเปลี่ยนวิถีชีวิต
ปาริชาติ แก้วทองประคำ�

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลยาบี อำ�เภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

เมื่อพบข้อมูลว่าคนในตำ�บลยาบี อำ�เภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี มีความเสีย่ งเรือ่ งความดันเบาหวานสูงถึงร้อย
ละ 50 มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 10-15 คน ในปี
2554 พวกเราในฐานะผู้ ส นั บ สนุ น การดู แ ลสุ ข ภาพของ
คนในชุมชนจึงต้องเข้าไปทำ�ความเข้าใจถึงวิถีชีวิต สังคม
สิ่งแวดล้อม และความต้องการของแต่ละบุคคลเพื่อลดความ
เสี่ยง จนปัจจุบันสามารถทำ�ให้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 33
และมีผู้ป่วยรายใหม่ไม่เกินปีละ 10 คน หากถามว่าทำ�ได้
อย่างไร สิ่งแรกที่พวกเราต้องรู้ คือ เขาชอบกินอะไร ทำ�งาน
อะไร พักผ่อนอย่างไร มีกิจกรรมในแต่ละวันอย่างไร แล้วจะ
ใช้ 3 อ. 2 ส. (3 อ.: อาหาร ออกกำ�ลังกาย อารมณ์ 2 ส.: งด
สู บ บุ ห รี่ ลดดื่ ม สุ ร า) มาร่ ว มออกแบบการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการอยู่การกิน ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม ได้อย่างไร
เราจะไม่ทอดทิ้งกัน
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ตัวอย่างท่านแรกเป็นชายไทยมุสลิมชือ่ นายดอรอหะ
ท่านเป็นอิหม่ามมัสยิดบ้านใหม่ มีโรคประจำ�ตัว คือ ความ
ดันโลหิตสูง กินยาลดความดันแบบกินบ้างหยุดบ้างจึงควบคุม
ได้ไม่ตอ่ เนือ่ ง ด้วยการทีท่ า่ นเป็นผูน้ �ำ ศาสนาจึงต้องมีกจิ วัตร
ที่ ห ลากหลายและต้ อ งไปร่ ว มทุ ก กิ จ กรรมกั บ ชุ ม ชน เช่ น
กิจกรรมงานเลี้ยงต่างๆ ต้องไปร่วมวงกินน้ำ�ชายามบ่ายซึ่ง
เป็นวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสร้างเครือข่าย สนทนาในวงน้ำ�ชา
เพือ่ ดูแลสารทุกข์สกุ ดิบของคนในท้องถิน่ ท่านยังมีอาชีพเป็น
เกษตรกรทำ�สวนยาง และมีพฤติกรรมชอบรับประทานอาหาร
รสเค็มโดยเฉพาะปลาแห้งเป็นประจำ�
การออกแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อดูแล
สุขภาพร่วมกับ รพ.สต.ยาบี ในขั้นแรก คือ วางแผนปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมร่วมกันทัง้ ครอบครัว โดยช่วงเช้ามีการออก
กำ�ลังกายในวิถีชีวิตอยู่แล้วคือการกรีดยาง จากนั้นก็มาดู
พฤติกรรมการกิน เช่น จากที่เคยชอบกินปลาแห้งที่มีรสเค็ม
ก็ปรับเมนูอาหารเป็นปลาแดดเดียวลดเกลือ หรือหัดทำ�ปลา
แห้งกินเองโดยใช้น้ำ�เกลือแทนการทาเกลือก่อนตากแดด
สำ�หรับอาหารพื้นถิ่นอย่างบูดู เรามีเมนู ‘บูดูถ้วย
วิเศษ’ ทีม่ กี ารคิดค้นออกแบบสูตรขึน้ ใหม่โดยค่อยๆ ลดความ
เค็มด้วยการเพิ่มน้ำ�  3 เท่า เพิ่มสมุนไพร หอมแดง ตะไคร้
มะกรูด มะนาว ปลาต้ม ปลาย่าง และจัดให้กินกับผักลวก
ส่วนเมนูประเภท ‘ซุป’ เราปรุงซุปรสเลิศลดมันด้วยการต้มทิง้
ไว้ 1 คืน แล้วตักไขมันผิวหน้าออก เพิ่มหอมหัวใหญ่ดูดซับ
น้ำ�มันในซุป และเพิ่มเครื่องเทศ สมุนไพร ตะไคร้ มะเขือเทศ
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มะนาวลงไป
สำ�หรับกรณีเมื่อมีความจำ�เป็นต้องไปงานเลี้ยง เรา
แนะนำ�ให้เลือกกินอาหารในงานเลีย้ ง พร้อมขอความร่วมมือ
ให้ช่วยกันลดการกินแกงมัสมั่น แกงกะทิ ลดเนื้อ มาเน้นปลา
และผัก ช่วงบ่ายๆ ยังคงมีวิถีการกินน้ำ�ชาเหมือนเดิม เพียง
แต่ลดหวานลดมันโดยเปลี่ยนชาร้อนใส่นมเป็นชาร้อนไม่
หวานใส่มะนาวแทน นอกจากดีต่อสุขภาพแล้วยังประหยัด
เงินจากราคา 8 บาทเหลือเพียง 4 บาทด้วย ด้านการกินยา
ก็ยังคงให้กินอย่างต่อเนื่อง การประกอบศาสนกิจก็ทำ�ตาม
ปกติ ลดการสูบบุหรี่ใบจากลงจาก 4 มวนต่อวันเหลือ 2 มวน
ก่อน แล้วค่อยลดจนเลิกได้ในที่สุด หลังทำ�ข้อตกลงร่วมกัน
แล้วก็มีการทดลองปฏิบัติและนัดติดตามผลใน 1 เดือนแรก
พบว่าเป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่าย ทั้งผู้รับบริการ ผู้ดูแล และ
ผูใ้ ห้บริการทีล่ ว้ นมีเป้าหมายเดียวกันคือการร่วมสร้างสุขภาพ
ที่ดีบนพื้นฐานการสร้างชีวิตให้มีความสุข
ตัวอย่างอีกท่านเป็นพระภิกษุ ชือ่ พระครูสถิตย์ เจ้าอาวาสวัดยานิการาม (วัดยาบี) ท่านเป็นผู้นำ�ศาสนาเหมือน
กัน แต่แตกต่างกันตรงทีว่ นิ ยั ของพระภิกษุสงฆ์ตอ้ งฉันอาหาร
ที่ชาวบ้านนำ�มาถวายเท่านั้น เลือกฉันไม่ได้ เราจึงเน้นไปที่
การสื่อสารสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์คนในชุมชน
ให้ตระหนักและเห็นความสำ�คัญในการถวายอาหารที่ปรุงรส
แบบลดหวาน ลดมัน ลดเค็มก่อนถวายท่าน ในด้านพฤติกรรม
ท่านชอบปลูกต้นไม้ รดน้� 
ำ พรวนดิน ซึง่ ถือเป็นการออกกำ�ลัง
ประจำ � วั น ของท่ า นอยู่ แ ล้ ว โดยในการดู แ ลท่ า นเราเน้ น
เราจะไม่ทอดทิ้งกัน
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ให้ ส อดคล้ อ งเหมาะสมตามวิ ถี ชี วิ ต และบริ บ ททางสั ง คม
สิ่งแวดล้อม ซึ่งการปรับเปลี่ยนนี้ได้ส่งผลต่อการดูแลคนใน
ชุมชนยาบีดว้ ย เพราะหากพระสงฆ์ฉนั อะไร คนในครอบครัว
ก็จะได้กนิ อาหารชนิดนัน้ จากการปรุงของแม่ครัวคนเดียวกัน
ทำ�ให้อาหารที่แม่บ้านทำ�ต้องลดเค็ม ลดหวาน ลดมัน ตาม
ไปด้วย ซึ่งเมื่อแพทย์นัดพระครูมาติดตามอาการและรับยา
ทุก 3 เดือนก็เห็นผลลัพธ์ทางสุขภาพจากผลของการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องที่เป็นที่น่าพอใจ
แผนการดูแลที่ร่วมกันจัดทำ�ขึ้นตามความต้องการ
และบริบทของแต่ละบุคคลโดยเริม่ ทีต่ วั ผูน้ �ำ ชุมชน โดยเฉพาะ
ผู้นำ�ทางจิตวิญญาณก่อน เนื่องจากท่านเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน หากให้ความร่วมมือและปฏิบัติได้จริงจะส่งผลให้
สมาชิกในชุมชนทำ�ตาม ซึง่ ก็ตอ้ งมาออกแบบร่วมกันเป็นราย
บุคคลต่อไป เมื่อทุกคนยอมรับในแนวทางและถือปฏิบัติ
ร่วมกันก็สขุ ใจทัง้ ผูใ้ ห้และสบายใจทัง้ ผูร้ บั บริการ เป็นการ
ปรับพฤติกรรมแต่ไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตในแบบฉบับคนยาบี
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11.

ยาใจ

อารัญย์ มัจฉา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลปากน้ำ� อำ�เภอละงู จังหวัดสตูล

บ้านสองชั้นหลังคามุงกระเบื้องสีหม่นจากแสงแดด
และน้ำ�ฝนที่กัดเซาะมานานปี ระเบียงหน้าบ้านชั้นบนเป็น
พื้นไม้ผุพัง บางแผ่นหลุดร่วงเป็นรอยโหว่ไร้คนซ่อมแซม
ผนังชัน้ ล่างเป็นปูนเปลือยทีย่ งั ไม่ได้ฉาบ รถจักรยานคันเก่าที่
มองเห็นสนิมกัดกินชัดเจนจากระยะไกลจอดนิ่งพิงเสาบ้าน
ราวกับบ่งบอกถึงความอ่อนล้าจากการใช้งานอย่างหนักของ
เจ้าของ ทั้งบ้านเงียบสนิทราวกับไม่มีคนอาศัย ประตูชั้นล่าง
เปิดแง้มอยู่ครึ่งบานเผยให้เห็นห้องโถงข้างในที่ปูพื้นด้วย
ทรายไม่ได้เทปูน  
เมื่อกวาดสายตาไปรอบห้องโถง หญิงวัยกลางคน
รูปร่างผอมผิวคล้ำ�หน้าตาอิดโรยนั่งอยู่บนเสื่อกลางห้องที่
มีกองยอดจากอยู่รอบๆ ถัดมามีเด็กหญิงสิบสามสิบสี่ขวบ
ตัวเล็กแกร็นนัง่ อยูใ่ กล้ๆ ทีม่ มุ ห้องมีหญิงชราแก้มตอบนัง่ อยู่
เราจะไม่ทอดทิ้งกัน
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เงียบๆ หญิงกลางคนทีก่ �ำ ลังง่วนอยูก่ บั การดึงเยือ่ บางๆ ของ
ยอดจากออกมาอย่างคล่องแคล่วเงยหน้าขึ้นสบตากับผู้มา
เยือนด้วยความฉงนแกมหวาดระแวง
“อัสลามมูอาลัยกุม” เรารีบส่งเสียงทักทายเมื่อเห็น
ท่าทางของเธอก่อนแนะนำ�ตัวเองอย่างเป็นทางการว่าเราเป็น
ใครมาจากไหน เธอมีท่าทีดีขึ้นเมื่อรู้ว่าเรามาเยี่ยมสุขภาพ
ของเธอ เราพูดคุยกันอยูพ่ กั ใหญ่จนเธอเริม่ ไว้ใจและเล่าเรือ่ ง
ราวของเธอให้ฟัง
‘ฐิตินันท์’ คือชื่อของเธอ เธอแต่งงานอยู่กินกับสามี
จนมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคน สามีรับจ้างเลี้ยงกุ้งในหมู่บ้าน
เป็นรายวันพอได้เงินมาจุนเจือครอบครัวจนมีเงินเก็บเล็กน้อย
ชีวิตครอบครัวอบอุ่นมีความสุขตามอัตภาพ จนถึงวันหนึ่ง
ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเธออย่างสิ้นเชิง
สามีของเธอล้มป่วยลงจนต้องเข้าโรงพยาบาล หมอ
บอกว่า เขาติดเชือ้ เอชไอวี รายได้จากการทำ�งานก็หายไป เงิน
ที่เก็บออมไว้ก็นำ�มาใช้รักษาตัวจนหมด จนกระทั่งสามีเสีย
ชีวิตเมื่อสามปีที่แล้ว ทิ้งให้เธอต้องผจญชีวิตเพียงลำ�พัง
กับลูกสาวและพีส่ าวของเธอทีพ่ กิ ารทางสติปญ
ั ญาไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้อกี คน เมือ่ ขาดเสาหลักของครอบครัว เธอ
จึงต้องแบกรับภาระต่างๆ ไว้แต่เพียงผู้เดียว เธอต้องทำ�งาน
หนักขึ้นเพื่อเลี้ยงดูตัวเองและอีกสองชีวิตที่ต้องพึ่งพิง
ต่อมาไม่นานเธอก็ตรวจพบเชื้อเอชไอวีที่ได้รับจาก
สามี โรคร้ายทำ�ให้รา่ งกายอ่อนแรงลงไม่เหมือนเก่า ขาทัง้ สอง
ข้างที่เคยแข็งแกร่งเป็นที่พึ่งของลูกสาวและพี่ผู้พิการทรุด
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ฮวบลง ความหวังทีเ่ หลืออยูน่ อ้ ยนิดพลันหายไปสิน้ หลังจาก
นั้นเธอเริ่มพูดน้อยลง เคร่งขรึม เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเพราะ
กลัวสังคมจะรังเกียจ แต่ความอดอยากทำ�ให้เธอซ่อนตัวอยู่
ได้ไม่นานก็ตอ้ งออกมาทำ�งานรับจ้างลอกยอดจาก ได้คา่ แรง
วันละ 50–80 บาท ส่วนพี่สาวผู้พิการทางสติปัญญาจะออก
เดินไปตามบ้านญาติสนิทที่คุ้นเคย พวกเขาคอยหยิบยื่นเงิน
ให้คนละ 5 บาท 10 บาท พอประทังชีวิตไปวันๆ
“ทุกวันนี้ก๊ะก็กินยาตามที่หมอแนะนำ� แต่มันก็ช่วย
ได้แค่ร่างกาย จิตใจก๊ะตะนี้มันแย่จนเกินที่จะหายาไหนมา
รักษาแล้ว”
เธอพูดด้วยเสียงสั่นเครือน้ำ�ตาคลอเบ้าจนผมต้อง
เอื้อมมือไปจับมือเธอเบาๆ ให้กำ�ลังใจให้เธอสู้ต่อไป สัญญา
ว่ า จะหาแหล่ ง ทุ น สำ � หรั บ การประกอบอาชี พ ตามที่ เ ธอ
ต้องการและรับปากว่าสัปดาห์หน้าจะกลับมาเยี่ยมเธออีก
สัปดาห์ต่อมาเราไปเยี่ยมเธออีกครั้งตามนัด ท่าที
ของเธอเปลีย่ นไปอย่างเห็นได้ชดั เธอเดินออกมาต้อนรับเรา
ด้วยความกระตือรือร้น แม้หน้าตาจะยังอิดโรยแต่ก็เปื้อน
ไปด้วยรอยยิ้ม
“สวัสดีค่ะคุณหมอ เชิญนั่งก่อนค่ะ” เธอทักทายเรา
ก่อนพร้อมเลื่อนเก้าอี้มาให้นั่ง
“วันนีเ้ รามีขา่ วดีมาบอกก๊ะว่าขณะนีม้ ลู นิธโิ อสถสภา
มีกองทุนช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส
และก๊ะเป็นหนึง่ ในผูโ้ ชคดีทไี่ ด้รบั ทุนนี”้ ผมเหลือบเห็นรอยยิม้
ที่ระบายไปทั่วใบหน้าก๊ะเลยเล่าให้เธอฟังต่อถึงความคิดที่
เราจะไม่ทอดทิ้งกัน
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จะช่วยกันตั้งกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากก้านจากซึ่งเป็นวัสดุ
เหลือใช้ในหมู่บ้านจำ�นวนมากเพราะเธอมีฝีมือด้านนี้ น่าจะ
สร้างรายได้ให้เธอเลี้ยงดูครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้านไม่ให้สูญหาย
จากนั้นไม่นาน คณะทำ�งาน ‘โครงการเพื่อชีวิตที่ดี
ยิ่งกว่า’ ที่มีเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ปากน้ำ�และโรงพยาบาล
ละงู นำ�โดย นายแพทย์ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำ�นวยการ
โรงพยาบาลละงู ก็ได้มามอบวัสดุอปุ กรณ์จกั สานให้แก่สมาชิก
กลุ่มจักสานของเธอ ปัจจุบันกลุ่มของเธอมีสมาชิกเพิ่มขึ้น
มีการคิดค้นรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกจำ�หน่าย มียอด
การสั่งซื้อสินค้าจนผลิตแทบไม่ทัน ตัวเธอเองก็ได้รับเชิญไป
สอนการจักสานให้แก่นักเรียนนักศึกษาหลายที่ สร้างความ
ภาคภูมิใจแก่เธอและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง
ต้องขอบคุณพี่น้อง รพ.สต. ปากน้ำ� เจ้าหน้าที่
รพ.ละงู และภาคีเครือข่ายที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนให้
ชี วิ ต ของฐิ ติ นั น ท์ ไ ด้ พ บกั บ แสงสว่ า งอี ก ครั้ ง และขอ
ขอบคุณ ‘โอสถสภา’ ที่เข้ามาเป็น ‘ยาใจ’ ให้คนปากน้ำ�
ได้มีชีวิตที่ดียิ่งกว่าเดิม
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12.

ผนึกพลังเครือข่ายควบคุมโรคระบาด
สิทธิพร ศิริไพรวัน

โรงพยาบาลแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ปัจจุบันโรคติดต่อหลายโรคที่ไม่เคยเป็นปัญหาใน
อดีตกลับมามีความรุนแรงมากขึ้นจนเป็นอันตรายต่อมนุษย์
ดังสถานการณ์ของอำ�เภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ที่พบว่าโรค
ไข้เลือดออกกลับมาเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำ�คัญในพื้นที่
อีกครั้ง โดยตั้งแต่ต้นปี 2556 มีผู้ป่วยรวม 41 ราย คิดเป็น
อัตราป่วย 81.4 ต่อแสนประชากร สูงเกินกว่าตัวชี้วัดทาง
ระบาดวิทยาของโรคไข้เลือดออกที่อัตราป่วยจะต้องไม่เกิน
กว่า 50 ต่อแสนประชากร เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลรายหมู่บ้าน
พบว่า หมูท่ ี่ 6 ตำ�บลแว้ง มีการระบาดของไข้เลือดออกสูงกว่า
หมู่อื่นๆ หากไม่มีมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพจะทำ�ให้มีการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกปี
จากปัญหาดังกล่าวจึงเกิดการทำ�งานร่วมกันของ
เครื อ ข่ า ยจั ด การสุ ข ภาพระดั บ อำ � เภอด้ ว ยการคื น ข้ อ มู ล
เราจะไม่ทอดทิ้งกัน
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สู่ชุมชนเพื่อสร้างการทำ�งานร่วมกัน เริ่มจากการใช้ข้อมูล
การระบาดของโรคในอดีตเป็นฐานและกำ�หนดแผน การใช้
ระบบข้อมูลเฝ้าระวังโรคในชุมชนที่สามารถตรวจจับการ
ป่วยและการรายงานข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โรคติดต่อ
ทีเ่ ป็นปัญหาสำ�คัญในพืน้ ทีอ่ ย่างรวดเร็วเพือ่ ทีจ่ ะสามารถ
จัดการควบคุมโรคได้
ทีมงานของสาธารณสุขในพื้นที่จึงได้ประสานการ
ทำ�งานร่วมกับผูน้ �ำ ชุมชน ผูน้ �ำ ศาสนา อาสาสมัครสาธารณสุข
หั ว หน้ า ครอบครั ว กลุ่ ม ชมรมต่ า งๆ ในหมู่ บ้ า น โดย
ประชาสัมพันธ์ให้ทกุ ครัวเรือนเห็นความสำ�คัญของการเข้ามา
ร่วมเป็นเจ้าของงานด้วยกันโดยทุกคนในชุมชนมาร่วมกัน
จัดการปัจจัยเสีย่ งในชุมชนเสมือนชุมชนเป็นบ้านของตนเอง
ขับเคลื่อนงานผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้านที่จัดให้มีการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้และคืนข้อมูลสู่ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้มีส่วน
ร่วมในการคิดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกง่ายๆ
ทีป่ ระชาชนสามารถทำ�เองได้ และสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย
จัดการสุขภาพในหมูบ่ า้ นให้เข้ามามีสว่ นร่วมเฝ้าระวังและแจ้ง
ข่าวการระบาดของโรคไข้เลือดออก มีการสร้างเครือ่ งมือตรวจ
จับการระบาดของโรคด้วยการนิยามลักษณะอาการเบื้องต้น
สำ�หรับให้ประชาชนทีม่ อี าการป่วยต่างๆ สามารถกรอกข้อมูล
บุคคลและพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดบันทึกลงในแบบฟอร์ม
อย่างง่าย และมีช่องทางการสื่อสารให้สามารถแจ้งเครือข่าย
อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่หรือแจ้งข้อมูลทางโซเชียล
มีเดีย เพื่อให้ทีมเครือข่ายจัดการสุขภาพระดับพื้นที่และทีม
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เฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่ตำ�บล (SRRT ตำ�บล) สามารถ
รีบดำ�เนินมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยการร่วมกัน
ทำ�ลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง จัดทำ�แผนที่ระบาด (spot map)
เพื่อควบคุมและจำ�กัดวงของการแพร่ระบาด
ความสำ�เร็จของการเข้ามาร่วมกันเป็นเจ้าของ
งานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของเครือข่ายจัดการ
สุขภาพอำ�เภอแว้งในวันนี้ คือ พวกเราสามารถจัดการ
ป้องกันควบคุมโรคและหยุดการแพร่ระบาดของโรคได้
อย่างรวดเร็ว และไม่พบผูป้ ว่ ยไข้เลือดออกในหมูบ่ า้ นอีก
เลยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน

เราจะไม่ทอดทิ้งกัน
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13.

ยื้อ

ชุลี บุญเลิศ

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำ�เภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ติ๊ง ต่อง! เสียงกริ่งหน้าห้องคลอดปลุกฉันสะดุ้งตื่น
จากความง่วงที่กำ�ลังเกาะกินตอนรุ่งสาง
“รับใหม่ด้วยคร้าบ” เสียงพนักงานเปลร้องบอก
ฉั น เบิ ก ตาโพลงรี บ เปิ ด ประตู ต้ อ นรั บ ว่ า ที่ คุ ณ แม่
คนใหม่เข้ามาในห้องคลอดพร้อมซักถามอาการและเปิดดู
ประวัตใิ นสมุดฝากครรภ์ทเี่ ธอนำ�มาด้วย เธอเล่าว่านีเ่ ป็นท้อง
แรกของเธอ ตอนนี้อายุครรภ์ 39 สัปดาห์แล้ว วันนี้เธอเริ่ม
เจ็บท้องตอนตีสี่และมีน้ำ�เดินตอนหกโมงเช้า
“บอมอ มันมีอะไรไม่รู้ออกมาด้วย” ฉันรีบเงยหน้า
ขึ้นจากสมุดฝากครรภ์มองไปที่เธอ
“โอ้!” ฉันถึงกับอึ้งเมื่อสิ่งที่เห็นคือสายสะดือที่ย้อย
ลงมาจนเกือบถึงเข่า ฉันรีบให้เธอขึ้นนอนบนเตียงที่ยกก้น
ให้สูงกว่าศีรษะแล้วตรวจภายในช่องคลอดโดยใช้นิ้วดันหัว
เราจะไม่ทอดทิ้งกัน
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ของเด็กในท้องไม่ให้เคลื่อนลงมากดสายสะดือ
ตุ้บๆ ตุ้บๆ ตุ้บๆ เสียงหัวใจของทารกน้อยดังเป็น
จังหวะนับได้ 60 ครั้งต่อนาที ความวุ่นวายในห้องคลอดเกิด
ขึน้ ทันที  “น้องรีบให้ออกซิเจน! น้องรีบตามหมอ! น้องเตรียม
ผ่าตัดด่วน! น้องตามหมอเด็กให้รีบมารับเด็กด้วย!!!” ฉันส่ง
เสียงสั่งการน้องพยาบาลที่อยู่เวรด้วยจนวิ่งกันวุ่นเนื่องจาก
ฉันไม่สามารถขยับตัวไปทำ�อย่างอื่นได้ ด้วยต้องคอยดัน
ศี ร ษะทารกเอาไว้ ต ลอดเวลาจนกว่ า จะคลอดออกมา
สายสะดื อ ย้ อ ยถื อ เป็ น ภาวะฉุ ก เฉิ น ทางสู ติ ก รรมที่ พ บได้
ไม่บ่อยนัก แต่มีอันตรายต่อทารกมาก สายสะดือที่ถูกกด
ทำ � ให้ ท ารกในครรภ์ ข าดเลื อ ดไปเลี้ ย งจนอาจเสี ย ชี วิ ต ได้
หรือหากไม่ถึงกับเสียชีวิต สมองก็อาจขาดออกซิเจนจนส่ง
ผลต่อพัฒนาการของเด็กในอนาคตได้ แพทย์และพยาบาล
ผู้ดูแลทุกคนต้องรีบแข่งกับเวลาเพื่อช่วยชีวิตทารกไว้ให้ได้
ในขณะเดียวกันกับทีต่ อ้ งสือ่ สารกับแม่ให้รสู้ กึ ผ่อนคลายมาก
ที่สุด  
สิบห้านาทีต่อมา ทุกอย่างพร้อมสำ�หรับการผ่าตัด
คลอดฉุกเฉิน ฉันถูกเข็นเข้าห้องผ่าตัดไปพร้อมกับคนไข้ใน
ขณะที่นิ้วมือยังคงคอยทำ�หน้าที่ดันศีรษะของทารกน้อยใน
ช่องคลอดตลอดเวลา เมือ่ พยาบาลห้องผ่าตัดทำ�ความสะอาด
หน้าท้องคนไข้เสร็จแล้วก็ปูผ้าปราศจากเชื้อเพื่อเตรียมการ
ผ่าตัดคลุมฉันที่กำ�ลังดันศีรษะทารกเอาไว้ด้วยในขณะที่ฉัน
ต้องก้มตัวต่ำ�จนแก้มแนบอยู่กับต้นขาของแม่ผู้ซึ่งกำ�ลังนอน
สลบไม่รู้สึกตัวอยู่บนเตียงผ่าตัด
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ไม่กี่นาทีต่อมา เมื่อศัลยแพทย์ผ่าตัดเปิดมดลูกส่วน
ล่างของคนไข้และใช้มือล้วงเข้าไปประคองศีรษะทารกจนนิ้ว
มาชนกับนิ้วมือของฉันจึงร้องบอกให้ฉันปล่อยมือได้ ฉันรีบ
เอามือออกแล้วถอยออกมายืนเอาใจช่วยที่ข้างเตียงผ่าตัด
ทันทีที่ทารกน้อยคลอดออกมา กุมารแพทย์ต้องรีบช่วยชีวิต
อย่างเร่งด่วนเพราะทารกน้อยไม่หายใจ หัวใจเต้นช้ามากจน
ต้องกดนวดที่หน้าอกและใส่ท่อช่วยหายใจ พวกเราพยายาม
อย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะต่อชีวิตน้อยๆ ที่เพิ่งกำ�เนิด
ขึ้นไม่ให้จากเราไป
ในที่ สุ ด ด้ ว ยความพยายามของทุ ก คนก็ ส ามารถ
ยื้อชีวิตของเด็กน้อยจากเอื้อมหัตถ์ของมัจจุราชได้ เรารีบ
ส่งตัวเด็กไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ แต่
สองวันต่อมาเด็กน้อยก็จากโลกนี้ไปในที่สุด บทเรียนเรื่องนี้
บอกเราว่าเราต้องสอนหญิงตั้งครรภ์ทุกคนให้สังเกตอาการ
ของตนเองได้ ดี ขึ้ น หากถุ ง น้ำ � คร่ำ � แตกมี น้ำ � ไหลออกมา
จากช่องคลอดจำ�นวนมากและมีเนื้อนิ่มๆ โผล่ออกมาทาง
ช่ อ งคลอดแสดงว่ า น่ า จะมี ส ายสะดื อ ย้ อ ยออกมาแล้ ว จะ
ต้องรีบไปโรงพยาบาล เพราะหากสายสะดือถูกกดทับอยูน่ าน
อาจจะช่วยชีวิตของทารกไว้ได้ไม่ทันดังเช่นในกรณีนี้
การผ่าตัดคลอดฉุกเฉินในครั้งนี้แม้เราจะไม่สามารถ
ยื้อชีวิตของทารกน้อยเอาไว้ได้เนื่องจากเวลาหนึ่งชั่วโมง
เศษในการเดินทางจากบ้านด้วยรถจักรยานยนต์มาถึงโรง
พยาบาลมันนานเกินไปจนทำ�ให้ทารกขาดออกซิเจนอย่าง
รุนแรง แต่มันเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราสามารถยื้อให้การ
เราจะไม่ทอดทิ้งกัน

63

ผ่าตัดยังคงมีอยูใ่ นโรงพยาบาลชุมชนไว้ได้ เพราะการข้าม
ไปรับการผ่าตัดทีโ่ รงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทัว่ ไป
ย่อมทำ�ให้เสียเวลาเดินทางนานขึ้นจนอาจเสียโอกาสใน
การรอดชีวิต รวมถึงเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นและการดูแล
จากญาติมิตรที่ลำ�บากขึ้น
ทุ ก พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารโรงพยาบาลสมเด็ จ พระบรมราชินีนาถ ณ อำ�เภอนาทวี จังหวัดสงขลา ยังคงคลาคล่ำ�ไป
ด้วยผูป้ ว่ ยและญาติ ด้วยความเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ขา่ ย
ที่มีห้องผ่าตัดเปิดให้บริการทั้งด้านศัลยกรรมทั่วไปและสูตินรีเวชกรรมโดยศัลยแพทย์ ถึงแม้จะรู้ว่าอาจถูกฟ้องร้องได้
หากการผ่าตัดมีปัญหา ทว่าเรายังคงมุ่งมั่นทำ�หน้าที่สำ�คัญนี้
เพื่อพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ 4 อำ�เภอชายแดนของ
จังหวัดสงขลาต่อไป
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14.

พยาบาลกับโต๊ะบีแดและญาติของฉัน
รอฮีม๊ะ กาซอ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลยาบี อำ�เภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

“วันนี้เกิดเหตุคนร้ายประกบยิงครูที่จังหวัดปัตตานี”
เสียงของผู้ประกาศข่าวจากโทรทัศน์ทำ�ให้ฉันอึ้งไป
พักใหญ่ ก่อนที่จะยกมือทั้ง 2 ข้างขอดุอา (ขอพร) จากองค์
อัลลอฮฺเสร็จแล้วก็ใช้มือลูบหน้า ดังที่ฉันทำ�ทุกวันก่อนออก
จากบ้านไปทำ�งาน ด้วยความสำ�นึกอยู่เสมอว่า ชาวบ้านใน
พื้นที่เป็นญาติพี่น้องที่ฉันต้องดูแลในฐานะพยาบาลวิชาชีพ
ประจำ�โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลยาบี อำ�เภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี
ในสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้ที่ยังไม่
สามารถวางใจอะไรได้และยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง เป็น
เหตุให้ฉนั ต้องไปให้ถงึ ทีท่ �ำ งานก่อนเวลา 08.30 น.เสมอ ด้วย
พื้ น ที่ ตำ � บลยาบี อ ยู่ ห่ า งจากโรงพยาบาลหนองจิ ก ซึ่ ง เป็ น
เราจะไม่ทอดทิ้งกัน
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โรงพยาบาลประจำ�อำ�เภอถึง 25 กิโลเมตร ทำ�ให้ชาวบ้าน
จำ�นวนมากเลือกมารับบริการที่ รพ.สต. โดยจะมารอกันตัง้ แต่
เช้า ส่วนฉันก็ตอ้ งพร้อมลงพืน้ ทีใ่ ห้บริการในหมูบ่ า้ นทันทีหาก
มีชาวบ้านที่เจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางมารักษาเองได้
เมื่ อ มาถึ ง ฉั น ทั ก ทายเพื่ อ นร่ ว มงานเช่ น เดี ย วกั บ
ทุกวัน แต่วันนี้สีหน้าของการีมาไม่ค่อยสู้ดีนัก เธอเล่าว่า
อสม.มาแจ้งเมื่อสักครู่ว่ามีหญิงท้องแก่ที่บ้านอยู่ต่างตำ�บล
นอกเขตพืน้ ทีก่ ารให้บริการของ รพ.สต. ยาบี แต่มาอยูท่ บี่ า้ น
สามีที่นี่แล้วเจ็บท้องจะคลอด ตอนนี้สามีไปตามโต๊ะบีแด
หรือผดุงครรภ์โบราณ มารอทำ�คลอดให้ที่บ้านนี้แล้ว การีมา
จัดชุดทำ�คลอดไว้รอฉันเพื่อจะออกไปดูแลการคลอดที่บ้าน
คูก่ บั โต๊ะบีแดด้วยกัน โดยให้เพือ่ นร่วมงานอีกคนอยูท่ ี่ รพ.สต.
เพื่ อ รั ก ษาคนไข้ ฉั น รี บ สตาร์ ท รถมอเตอร์ ไซค์ พ าการี ม า
ซ้อนท้ายออกไปยังบ้านหญิงตั้งครรภ์ทันที
“อัสลามูอาลัยกุม” เราทักทายคนในบ้าน “บอมอ
(หมอ) ม๊ะ กับบอมอการีมา ได้ข่าวว่ามีคนเจ็บท้องจะคลอด
เลยมาเยีย่ มด้วยความเป็นห่วง” เรารีบตรงไปหาหญิงตัง้ ครรภ์
พร้อมกับบอกโต๊ะบีแดว่าขอดูการทำ�คลอดด้วย หญิงชราต่าง
พื้นที่ตอบว่า “ดีแล้วที่บอมอมาดู”
การไปรั บ ตั ว โต๊ ะ บี แ ดมาทำ � คลอดที่ บ้ า นนั้ น เป็ น
เรื่องปกติของชาวบ้านใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่นิยมกัน
มากกว่าการไปคลอดที่โรงพยาบาล เพราะการคลอดที่บ้าน
มีสามีและญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือดูแลเต็มบ้าน ทำ�ให้คน
คลอดมีกำ�ลังใจในช่วงที่ต้องทนกับความเจ็บปวดจากการ
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คลอดลูก และยิง่ ในสถานการณ์ความไม่สงบแบบนี้ อย่างน้อย
ก็อาจช่วยลดความเสี่ยงจากภัยร้ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง
ทาง และด้วยโต๊ะบีแดเป็นผูใ้ ห้การดูแลแม่และเด็กประจำ�
หมู่บ้านมาช้านานจึงเป็นผู้นำ�ทางจิตวิญญาณอันเป็นที่
เคารพนับถือของชาวบ้าน ด้วยเหตุนี้ การมีโต๊ะบีแดมา
ช่วยทำ�คลอดที่บ้านยังคงมีความสำ�คัญจนถึงปัจจุบัน การ
ยอมรับในคุณค่าและศักยภาพของโต๊ะบีแดเป็นสิ่งสำ�คัญ
ที่ทำ�ให้เราสามารถชนะใจและได้รับการยอมรับจากชาวบ้าน
ส่ ว นโต๊ ะ บี แ ดเองก็ ย อมรั บ ในการตั ด สิ น ใจของชาวบ้ า นที่
เลือกรับบริการจากพยาบาล บทบาทของเราคือการเฝ้าระวัง
และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างโต๊ะบีแดกำ�ลัง
ทำ�คลอด เพื่อที่จะสามารถให้การช่วยเหลือดูแลได้ทันที
หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ถือได้ว่าเป็นการทำ�งานมิติใหม่ที่
ต่างเคารพในศักยภาพและให้คุณค่าซึ่งกันและกัน
เนื่องจากหญิงตั้งครรภ์คนนี้เป็นคนต่างตำ�บล ไม่ได้
ฝากครรภ์ที่ รพ.สต.ยาบี การีมาจึงขอดูสมุดประจำ�ตัวหญิง
ตั้งครรภ์สีชมพูเพื่อดูประวัติการตั้งครรภ์ ในสมุดมีประวัติ
บันทึกว่าเธอมีความดันโลหิตสูงตัง้ แต่ทอ้ งแรก ส่วนท้องนีเ้ ป็น
ท้องที่ 3 เริ่มฝากครรภ์ตอน 12 สัปดาห์และมีความดันสูงทั้ง
3 ครัง้ ทีไ่ ปฝากครรภ์ ฉันลองวัดความดันโลหิตเธอได้ 200/90
มิลลิเมตรปรอท
ฉันบอกทุกคนในบ้านให้ทราบว่าความดันโลหิตสูง
มีความเสี่ยงในการคลอดที่บ้านและแนะนำ�ให้ไปคลอดที่
โรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของทั้งแม่และลูก เมื่อได้ฟัง
เราจะไม่ทอดทิ้งกัน
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เช่นนั้นเธอก็มีสีหน้ากังวล เนื่องจากเธอไม่สามารถตัดสินใจ
เองได้ว่าจะไปคลอดที่ไหนดี เพราะตามหลักศาสนาอิสลาม
ผู้ที่ตัดสินใจทุกเรื่องภายในบ้านได้คือสามี ฝ่ายภรรยาคือ
ผู้ที่ต้องทำ�ตาม จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของฉัน การไป
คลอดที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่มักเป็นการตัดสินใจร่วมกัน
ทั้งครอบครัว โดยคำ�นึงถึงเหตุปัจจัยหลายด้าน เช่น การดูแล
บุตร ค่าใช้จ่าย ความกลัวการผ่าตัด การขลิบช่องคลอด และ
ความต้องการของญาติ หากเจ้าหน้าที่อธิบายจนญาติเข้าใจ
จะทำ�ให้การตัดสินใจไปคลอดที่โรงพยาบาลง่ายขึ้น แต่หาก
ญาติไม่เข้าใจ ไม่เห็นความสำ�คัญ หรือมีปญ
ั หาค่าใช้จา่ ยก็จะ
ตัดสินใจคลอดที่บ้าน
ดั ง นั้ น เราจึ ง พยายามสอบถามถึ ง ความกั ง วลใจ
ได้ความว่าเป็นเพราะหากเธอใช้สทิ ธิประกันสังคมจะต้องจ่าย
ค่าทำ�คลอดไปก่อนราว 3,000 บาท ค่าเหมารถไปส่งโรง
พยาบาลอีก 300 บาท สามีจึงไปรับโต๊ะบีแดมาทำ�คลอดที่
บ้านแทน ฉันและการีมามองหน้ากันด้วยความกังวลใจมาก
ขึ้นเมื่อญาติที่มาเฝ้ารอแสดงความเห็นแบ่งเป็น 2 ฝ่ายอย่าง
ชัดเจน เราจึงให้ข้อมูลเรื่องความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ความดันโลหิตสูงซึง่ อาจมีอนั ตรายเกิดขึน้ ได้กบั ทัง้ แม่และลูก
อีกครั้งและบอกว่า  “ถ้ายังไม่มีเงินในวันที่คลอดเดี๋ยวบอมอ
ม๊ะไปค้ำ�ประกันให้”
เราอธิ บ ายถึ ง แนวทางของโรงพยาบาลหนองจิ ก
สำ�หรับคนไข้ทยี่ งั ไม่มคี า่ รักษาพยาบาลในวันทีค่ ลอด หากเมือ่
ใดที่เบิกค่าชดเชยการคลอดจากสำ�นักงานประกันสังคมได้
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แล้วค่อยเอาเงินมาจ่ายให้โรงพยาบาล ซึง่ หลังหักค่าทำ�คลอด
แล้วจะยังคงเหลือเงินอีก เราได้เสนอทางเลือกเพื่อให้สามี
และญาติตัดสินใจโดยเน้นให้คิดถึงความปลอดภัยในชีวิต
ของแม่และลูกที่กำ�ลังจะเกิดมาโดยไม่ลืมเอ่ยถามความเห็น
ของโต๊ะบีแด ซึ่งโต๊ะบีแดกลับยินดีและเธอก็จะยังช่วยทำ�
หน้าที่นวดหลังคลอดให้แม่อยู่ดี ในสถานการณ์ที่มีความ
เสี่ยงถึงชีวิตของแม่ลูกคู่หนึ่ง แม้ต้องรีบให้ทุกคนตัดสินใจ
แต่เราก็ไม่อาจใช้ความเป็นเจ้าหน้าที่บังคับทั้งๆ ที่รู้ว่าควร
ต้องทำ�อย่างไร เราสองคนได้แต่พยายามให้ข้อมูลด้วยความ
จริงใจและหวังดีเสมือนพวกเราคือญาติคนหนึ่งของเขาด้วย
ใจที่เฝ้ารอคอยแบบนับเป็นนาที
ในที่ สุ ด ความพยายามของเราก็ เ ป็ น ผลเมื่ อ สามี
ตัดสินใจให้ไปคลอดที่โรงพยาบาล ฉันจึงขออนุญาตหญิงตั้ง
ครรภ์ตรวจภายในเพื่อประเมินการคลอด ปรากฏว่าปากมดลู ก เปิ ด แล้ ว 3 เซนติ เ มตร การี ม าจึ ง โทรศั พ ท์ แจ้ ง ให้
รถฉุกเฉินของ รพ.สต.ยาบีมารับตัวไป ส่วนฉันโทรสายด่วน
1669 เพื่ อ แจ้ ง ให้ ท างศู น ย์ น เรนทรโรงพยาบาลปั ต ตานี
ทราบว่ามีการแจ้งส่งคนไข้ฉุกเฉินเจ็บท้องคลอดแล้ว ฉัน
การีมา และแม่ของหญิงตัง้ ครรภ์ขนึ้ รถไปส่งเธอทีโ่ รงพยาบาล
หนองจิกด้วยกันจนถึงมือหมอหน้าห้องคลอดโดยปลอดภัย
ใช่เพียงแค่ความหวังดีของฉันและการีมาเพียงอย่าง
เดียวที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จในวันนี้ สิ่งที่ฉันขอดุอาในตอน
เช้าส่งผลให้การเดินทางของคุณแม่และเด็กน้อยในครรภ์
ปลอดภัย แต่ทมี่ ากกว่านัน้ คือ ความเข้าใจพร้อมให้เกียรติ
เราจะไม่ทอดทิ้งกัน
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ผูเ้ ป็นเจ้าของเนือ้ ตัวร่างกาย สามี โต๊ะบีแด และญาติๆ ที่
รวมถึงฉันและการีมา ได้รว่ มกันตัดสินใจเพือ่ ช่วยกันดูแล
ความเสี่ยงบนข้อมูลที่มากเพียงพอ
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15.

เพราะที่นี่คือ ‘ บ้าน ’
ฟารีซา บือแน

โรงพยาบาลกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีเวลาของมัน เหมือนมี
นาฬิกาทรายประจำ�ตัวที่เม็ดทรายจะค่อยๆ หล่นลงมาช้าๆ
ตามกาลเวลาที่ผ่านไป และเมื่อเม็ดทรายเม็ดสุดท้ายร่วง
หล่นลง นัน่ คงหมายถึงบางสิง่ บางอย่างทีไ่ ม่อาจเปลีย่ นแปลง
ได้อีกตลอดกาล
“กริ๊ง! กริ๊ง!”
เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดในคืน
หนึ่งของหน้าร้อนอันอบอ้าว
“สวัสดีค่ะ โรงพยาบาลกะพ้อค่ะ อะไรนะคะ ค่ะๆ
ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ”
เสียงของพี่พยาบาลที่ห้องฉุกเฉินพูดกับปลายสาย
อย่างร้อนรน เกิดอะไรขึ้นนะ โรงพยาบาลกะพ้อในสมัยนั้น
เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กๆ มีพยาบาลเวรดึกแค่ 3 คน
เราจะไม่ทอดทิ้งกัน
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ฉันเป็นพยาบาลน้องใหม่ที่เพิ่งเริ่มขึ้นเวรเป็นเดือนแรก พี่
พยาบาลห้องฉุกเฉินเดินเข้ามาบอกว่า
“เตรียมตัวไว้นะ มีคนที่เป็นชุดรักษาความปลอดภัย
ของหมู่บ้านโดนยิงเสียชีวิต เดี๋ยวจะเอาศพมาที่ห้องฉุกเฉิน”
“ค่ะพี่ เดีย๋ วน้องขอไปดูคนไข้ในตึกก่อนนะคะ ถ้าศพ
มาแล้วเดี๋ยวจะรีบตามออกไปช่วยค่ะ” พี่พยาบาลคู่เวรตอบ
เมื่อให้การพยาบาลคนไข้ในตึกเสร็จแล้ว พวกเรา
พากั น มาสมทบกั บ แพทย์ เวรที่ ล งมารอชั น สู ต รศพที่ ห้ อ ง
ฉุกเฉิน เวลาล่วงเลยมาจนถึงตีสามของวันใหม่เมื่อเสียง
รถกระบะเก่าๆ ดังกระหึม่ มาแต่ไกลจนเข้ามาจอดทีห่ น้าห้อง
ฉุกเฉินอย่างรีบร้อน ในกระบะท้ายรถมีเด็กหนุ่มวัยรุ่นอายุ
17-18 ปีนอนนิ่ง เลือดแดงฉานไหลอาบอยู่ทั่วร่างสูงใหญ่ที่
มีรกู ระสุนอยูเ่ ต็มไปหมด ศีรษะเปิดผ่าออกจนดวงตาข้างหนึง่
ผลุบเข้าไปในกะโหลกที่ว่างเปล่า มือทั้งสองข้างแข็งเกร็งจน
ยกขึ้นมาที่หน้าอก แพทย์เวรชันสูตรบาดแผลนับรอยกระสุน
ได้ทั้งหมด 28 นัด
ไม่มีอะไรจะเลวร้ายไปกว่านี้อีกแล้ว คิ้วของฉันเริ่ม
ขมวดเข้าหากัน รูส้ กึ เหมือนจะเป็นลม ขาเริม่ สัน่ เข่าเริม่ อ่อน
ไหล่ทั้งสองข้างหนักอึ้งเหมือนแบกน้ำ�หนักไว้สักร้อยกิโล
พี่พยาบาลบอกว่าเธอจะเย็บซ่อมแผลที่ลำ�ตัวและ
แขนขาให้ ส่วนฉันให้เย็บใบหน้าและศีรษะ ทั้งร่างกายและ
จิตใจของฉันอ่อนล้าจนเข็มเย็บแผลเล็กๆ ดูหนักอึ้งเกินกว่า
ที่จะยกขึ้นเย็บชิ้นเนื้อให้ติดกันได้ ขณะที่ฉันกำ�ลังจะลงมือ
เย็ บ บริ เวณศี ร ษะให้ ติ ด กั น นั้ น ลุ ง ที่ ขั บ รถมาส่ ง ร่ า งของ
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เด็กหนุ่มเดินเข้ามาเงียบๆ ยื่นบางสิ่งที่อยู่ในถุงพลาสติกให้
ฉันกลัน้ ใจรับมาดู ปรากฏว่าเป็นอวัยวะส่วนทีห่ ายไปของเขา
เมื่อลุงเดินออกไป ฉันค่อยๆ บรรจงจับปากถุงเทเนื้อสมอง
ทัง้ หมดลงในกะโหลกศีรษะและพยายามเย็บหนังศีรษะปิดไว้
ให้สวยงามที่สุดเท่าที่มืออันสั่นเทาของฉันและดวงตาที่เต็ม
ไปด้วยน้�ำ ใสๆ จนมองเห็นเข็มเย็บแผลเป็นเพียงเงาลางๆ จะ
ทำ�ได้ ฉันรู้สึกเหมือนต้องกล้ำ�กลืนก้อนอะไรบางอย่างที่ขึ้น
มาจุกที่กลางหน้าอกเป็นพักๆ คืนนั้นฉันและพี่พยาบาลเย็บ
ซ่อมร่างทีเ่ หลืออยูข่ องเด็กหนุม่ คนนีจ้ นถึงย่�ำ รุง่ แล้วใส่เสือ้ ผ้า
ชุดใหม่ให้เขาห่อทับด้วยผ้าขาวอีกชัน้ ผูกให้แน่น นำ�ผ้าทีญ
่ าติ
เตรียมมาให้คลุมร่างเพื่อส่งเขากลับบ้านเป็นครั้งสุดท้าย
หลังจากปิดฝากระบะท้ายรถคันเดิม ลุงคนนัน้ ซึง่ เป็นพ่อของ
เด็กหนุ่มหันมาขอบคุณพวกเราด้วยรอยยิ้มเศร้าๆ ทั้งน้ำ�ตา
มีคนเคยบอกฉันว่า ถ้าเราจะทำ�อะไรสักอย่าง หาก
เราทำ�มันด้วยความอดทน เราก็จะทำ�สิ่งนั้นได้แค่ชั่วครั้ง
ชั่วคราวด้วยความทุกข์ หากเราเปลี่ยนจากการอดทน
เป็นการยอมรับเรื่องเหล่านั้นอย่างที่มันเป็น เราก็จะอยู่
กับมันได้อย่างปกติสุข
หลายคนถามฉันบ่อยๆ ว่า “ทนอยู่ในสภาพแบบนี้
ได้อย่างไร ไม่คิดที่จะย้ายออกนอกพื้นที่บ้างเหรอ?”
คำ�ตอบของฉันยังคงชัดเจนเช่นเดิม “ฉันเกิดและโต
ที่นี่ พ่อแม่ญาติพี่น้องก็อยู่ที่นี่ ที่นี่เป็นบ้านของฉัน” งานที่
ทำ�อยู่ก็เพื่อช่วยเหลือคนอื่น ความดีที่เราทำ�นั้นจะคุ้มครอง
เราเอง พระเจ้าคงไม่ใจร้ายกับคนที่ทำ�ความดีและเสียสละ
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แต่หากเหตุร้ายมันจะเกิดขึ้นจริงๆ ก็เป็นพระประสงค์ของ
พระเจ้า นาฬิกาประจำ�ตัวในโลกนี้ของเราหมดลงแล้ว จะได้
เดินทางสู่โลกหน้าเสียที
ทุกๆ วันในจังหวัดชายแดนใต้ยังมีเหตุร้ายปะทุขึ้น
เรื่อยๆ โดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงได้ ซ้ำ�ร้ายยิ่งหนักกว่าเดิม
อะไรกันหนาทีจ่ ะทำ�ให้เรือ่ งร้ายนีส้ งบลงได้? คำ�ตอบคงไม่ได้
อยู่ที่ใครคนใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่อยู่ที่พวกเราทุกคน
ต้องร่วมมือกัน ฉันหวังในใจลึกๆ ว่าภารกิจอันหนักหน่วง
ทีฉ่ นั ตัง้ ใจทำ�อย่างเต็มกำ�ลังจะมีสว่ นในการลดเงือ่ นไขใน
การเกิดเหตุการณ์ร้ายเหล่านั้นลงไปได้บ้าง
หลังจากที่เหนื่อยล้ามาทั้งคืน สายวันนั้นฉันเดิน
อย่ า งหมดเรี่ ย วหมดแรงฝ่ า สายลมร้ อ นที่ พั ด ผ่ า นสนาม
ดินแดงหน้าแฟลตเจ้าหน้าที่หลังโรงพยาบาลเพื่อกลับไป
พักผ่อนเอาแรงก่อนขึ้นเวรบ่ายต่อ ขณะกำ�ลังเคลิ้มเข้าสู่ห้วง
นิทรา ในพรมแดนระหว่างความจริงกับความฝัน เด็กหนุ่ม
สูงใหญ่คนนัน้ มานัง่ อยูท่ รี่ ะเบียงหน้าห้องของฉันด้วยใบหน้า
ยิ้มแย้ม ก่อนจะค่อยๆ เลือนหายไปในแสงแดดยามสาย
พร้อมๆ กับทรายในสนามที่ถูกสายลมแรงร้อนกระโชกลอย
ขึ้นสู่ท้องฟ้า
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16.

สานฝันบั้นปลาย
นิจฉรา ชูผล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลท่าบันได
อำ�เภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สามปีมาแล้วทีพ่ ฮี่ ะห์และน้องนูรคิ ลาส บัณฑิตอาสา
ม.สงขลานครินทร์ได้ทำ�งานกับชุมชนบ้านท่าบันได อำ�เภอ
ย่านตาขาว จังหวัดตรัง เราเริ่มต้นด้วยการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน
เพื่อทำ�ความรู้จักชุมชนให้มากขึ้น จนกระทั่งเมื่อสาวน้อย
บัณฑิตอาสาคิดจะเริม่ ทำ�โครงการโดยใช้ ‘เวทีประชาคม’ เพือ่
หาคำ�ตอบว่า “อะไรคือสิ่งที่ชาวบ้านอยากทำ�”
ในเวทีประชาคมครัง้ นัน้ ‘หวาผ่อง’ เป็นผูจ้ ดุ ประเด็น
การพูดคุยว่า
“เนี่ย คนข้างๆ บ่นว่าคงนอนตายตาไม่หลับ ถ้าไม่มี
ใครมารับช่วงต่อ”
หวาผ่องหมายถึง ‘ปู่ผัน’ ผู้เป็นสามีที่พร่ำ�ถึงการ
แสดง ‘ลิเกป่า’ อันเป็นมรดกตกทอดกันมารุน่ ต่อรุน่ เมือ่ เรือ่ ง
ราวของลิเกป่าผุดขึ้น เสียงพูดคุยกันอย่างมีความสุขถึงการ
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แสดงอันเป็นตำ�นานของชุมชนในเวทีประชาคมก็อื้ออึงขึ้น
ทันควัน
“ปูผ่ นั เป็นพระเอกลิเกป่า ผูส้ บื สานอนุรกั ษ์การแสดง
คนเดียวทีห่ ลงเหลืออยู่ ถ้าปูผ่ นั สิน้ ใจ ลิเกป่าท่าไดคงสิน้ สูญ”
“เอาละนะ พวกเราจะสานฝันของปู่ผันนี่แหละ”
การตัดสินใจร่วมกันในเวทีประชาคมครัง้ นัน้ เองเป็น
การเริม่ ต้นและสร้างการเปลีย่ นแปลงหลายๆ อย่างในชุมชน
จนกระทั่งเกิดโครงการ ‘สาน 2 วัยด้วยใจคนท่าได’ ขึ้น
มีการรวมกลุ่มกันของเด็กๆ ในชุมชน โดยมีปู่ผันเป็นครูสอน
ให้ดว้ ยจิตอาสา ปัจจุบนั ถึงแม้โครงการนีจ้ ะเสร็จสิน้ ลง แต่จดุ
เริ่ ม ต้ น จากการสานฝั น ลิ เ กป่ า ของปู่ ผั น ทำ � ให้ ปั จ จุ บั นใน
โรงเรียนบ้านท่าบันไดมีหลักสูตรการละเล่น ‘ลิเกป่า’ เป็น
หลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนสำ�หรับนักเรียนชัน้ ป.4-ป.6 โดย
มีคณะครูจิตอาสาที่นำ�โดย ‘ปู่ผัน ศักดิ์น้อย’ ปราชญ์ท้องถิ่น
สาขาครูลเิ กป่าทีไ่ ด้รบั การยกย่องจากสำ�นักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง และมีการต่อยอดกับ
โครงการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านท่าบันได
ทำ�ให้ลเิ กป่าของปูผ่ นั ได้กลายเป็นสือ่ ในการถ่ายทอดการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพือ่ การดูแลสุขภาพของลูกหลาน
บ้านท่าบันได ทำ�ให้มรดกทางวัฒนธรรมที่กำ�ลังจะสูญหายไปได้ฟื้นคืนและคงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป
หลายปีหลังจากนัน้ เมือ่ ได้ยนิ พีฮ่ ะห์ถามว่า “ตัง้ หลาย
ปีมาแล้ว อะไรทำ�ให้ปผู่ นั ยังสอนเด็กๆ พวกนีอ้ ยู่ เค้าไม่มตี งั ค์
ให้ก็เต็มใจสอน” ปู่ผันนั่งนิ่งเหม่อมองไปที่เทือกเขาบรรทัดที่
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อยูไ่ กลลิบๆ พักใหญ่ ก่อนทีค่ �ำ สัน้ ๆ แต่ท�ำ ให้คนทีไ่ ด้ยนิ น้�ำ ตา
แทบไหลจะหลุดออกมาจากริมฝีปากเหี่ยวย่นว่า
“กูทำ�เพราะกูรักของกู”
เสียงเบาๆ แต่เต็มเปี่ยมด้วยพลังและความหวัง
ของชายชราที่จะได้สืบสานสิ่งที่รักในบั้นปลายของชีวิต
บอกกับตัวเองและพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่รอบๆ ว่า
“ตอนนี้กูยังตายไม่ได้ กูยังอยากเห็นลิเกป่าของ
ลูกหลานคนท่าไดต่อไป!”
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