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ความทรงจําดีๆ ท่ีมีไวแบงปน

จากประสบการณท่ีไดพบเจอมาเปนเหตุการณท่ีทําใหขาพเจาประทับใจและเกิดความภาคภูมิใจโดยสวนตัว 

เหตุเกิดชวงวันหยุดท่ีขาพเจาไดไปทํา O.T. ท่ีแผนก NON.E. มีคุณลุงคนหนึ่งมาหาหมอดวยเร่ืองปวดฟนมาก แกมบวม 

แตงตัวดวยเส้ือผาเกาๆ รองเทาหูคีบเกาๆ ลักษณะโดยรวมคือดูไมคอยดี แตขาพเจารูสึกสงสารทําไมคุณลุงมาคนเดียวแลว

ลูกหลานไปไหนกันหมด ทําใหนึกถึงผูเฒา ผูแก พอแมท่ีอยูตางจังหวัดมาก 

แพทยไดทําการรักษาและใหยาไปทานเปนยาแกปวด แกอักเสบลดบวมและแนะนําใหมาพบแพทยทันตกรรม 

แพทยไดใหใชสิทธิ์ฉุกเฉิน คุณลุงจึงไมตองเสียเงินเองหลังจากนั้นคุณลุงไดไปรับยา ผานไปประมาณ 2 ช่ัวโมง คุณลุงไดเดิน

กลับมา ขาพเจาจึงๆไดเขาไปสอบถามคุณลุง แตก็อดแปลกใจไมไดวาทําไมจนปานนี้ถึงยังไมกลับบาน คุณลุงบอกวา “อีหนู

หมอใหลุงทานยาใหหมดแลวมันจะดีข้ึน ลุงทานยาจนหมดแลวไมเห็นมันดีข้ึนเลย ไมหายปวดเลย” ขาพเจาจึงขอดูถุงยาของ

คุณลุง ปรากฏวาคุณลุงทานยาหมดเลยไมเหลือสักเม็ดเดียว ความรูสึกตอนนั้นคือตกใจมากและย่ิงทําใหสงสารคุณลุงมาก

ย่ิงข้ึน ขาพเจาไดไปแจงพี่พยาบาลและไดไปสอบถามคุณลุงเพื่อติดตอญาติให และสงคุณลุงไปหองฉุกเฉินไดเพื่อลางทองได

ทันทวงที ทราบภายหลังวาคุณลุงเปนคนตางจังหวัดมาทํางานกอสราง ลูกทํางานกันหมด   คุณลุงจึงมาหาหมอคนเดียว

ขาพเจาดีใจท่ีไดชวยเหลือคุณลุงถึงจะเปนส่ิงเล็กๆ นอยๆ ท่ีขาพเจาไดทําลงไป ซึ่งไมไดหวังผลตอบแทนอะไร

เลย ความเอื้ออาทรและการบริการ ประดุจญาติมิตร ใชการสังเกตไมปลอยละเลยกับส่ิงท่ีไดพบเจอ ทําใหผลท่ีตามมาเกิด

ประโยชนและไดชวยชีวิตผูปวยไดทันทวงที ขาพเจาภูมิใจในสายงานอาชีพของตัวเองมาก

 วิไลพร  ออนตา

OPD หองตรวจโรคท่ัวไป
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ครอบครัวตัวนอย

เม่ือป 2550 หนวยงานไดรับผูปวยคลอดกอนกําหนด น้ําหนัก 800 กรัม นามสกุล ไชยหนองแคร  มาดูแล จากมารดาที่มี

บุตรยาก อายุมารดา 35 ป ทองแรกและมีภาวะแทรกซอน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคไต ทําใหตองกินยาระหวางตั้งครรภ 

จึงเกิดภาวะคลอดกอนกําหนด

เจาตัวนอยใสทอชวยหายใจ ตั้งแตแรกจากปอดไมสมบูรณ และเสี่ยงตอการติดเช้ือจากน้ําหนักนอย ตลอดเวลา มีการทํา

หัตถการมากมาย ดูดเสมหะ เจาะเลือด เจาะหลังและใสสายสวนสะดือ ลวนแตการนําพาสิ่งแปลกปลอมเขาสูรางกายเจาตัวนอย ทุกวันที่

บิดา-มารดา มาเยี่ยม ทั้งแพทยและพยาบาลจะใหกําลังใจควบคูไปกับการทําใจ วาไดใหการดูแลเต็มที่ตลอด 24 ชม. และมีน้ําหนักตัวข้ึน 

ลง สลับกันในแตละวัน จากการปรับตัว แตขอใหทําใจวา โอกาสรอดนอยเพราะตัวเล็กมาก ทีม NICU ทั้ง แพทย พยาบาลและผูชวยเหลือ

คนไข รวมกันดูแล เฝาระวัง จน 4 เดือน ผานรอน –ผานหนาว ผานการติดเช้ือจนมี๓มิ เจาตัวนอยจึงไดยายออกจาก NICU ดวยน้ําหนัก 

1800 กรัม โดยประมาณเพื่อไปพักเลี้ยง ดูแลตอที่ NB  ตลอดเวลาบิดา – มารดา หม่ันมาเยี่ยมดวยสีหนากังวล และรอวันตายของลูก

มากกวารอดเพราะถูกย้ําใหทําใจ ไมนานเจาตัวนอยก็ไดกลับบาน ทามกลางความโลงอก และคิดวาฟลุกของเราและพอ-แม

แตเราไมรูเลยวาเราไดสรางความเช่ือม่ัน และความประทับใจอันยิ่งใหญ ใหกับครอบครัวนี้ จนปครึ่งตอมา มารดาอุมเจาตัว

นอยซ่ึงขณะนี้อายุ 1ปครึ่ง โดยประมาณ หนาตา หนาชัง ผิวขาว ตัวอวน เนื้อแนน ไมมีว่ีแววของตัวนอยเลย มาพรอมกับลูกนอยในครรภ

อาย ุ6 เดือน แลว 1 สัปดาหตอมา เราก็ไดตอนรับ ด.ช. ............... นามสกุล ไชยหนองแคร คนที่ 2 ดวยน้ําหนักตัว 700 กรัมเราเครียด

มากเพราะตองทํางานหนักบนเสนดาย ที่กําหนดไมไดวาจะรอดหรือตาย กับเจาตัวนอยแตบิดา-มารดา เดินยิ้มเขามาเหมือนลูกมีอาการแค

เล็กนอย รอกลับบาน เราอธิบายยาวเหยียดเชนเดิม พรอมทั้งใหทําใจ แตคําตอบที่ไดคือ “ม่ันใจวารอด เพราะคนที่แลวยังรอด” งานเขา

จริงๆทุกอยางเปนความกดดัน แตเรามีความมุงม่ันที่จะทําใหดีที่สุด ผลที่ออกมาจะอยางไร เราจะไมเสียใจ เพราะเราทําเต็มที่ และมีใจ

มุงม่ัน ใหดีที่สุด แลวคนที่ 2 ก็กลับบานไปเชนกัน เราจึงตั้งใหเขาเปนครอบครัวตัวนอย ที่เราประทับใจ

ปนติา  สมเภท

NICU

14 มีนาคม 2555



ความรอบคอบในการทํางาน  และการมีกัลยาณมิตรท่ีดีและปฏิบัติตอผูอ่ืน

สติเปนสิ่งท่ีสําคัญกอนท่ีเราจะเร่ิมทํางานหรือทําสิ่งใด ๆ รวมถึงการ

รอบคอบ  ตลอดเวลา  ไมหลงลืม  ท่ีจะดูประวัติผูปวยกอนจะทําการทําหัตถการกอน

ทุกคร้ัง และมีกัลยาณมิตรท่ีดีสามารถชวยแกปญหาจากความผิดพลาด  เปนท่ีปรึกษา

โดยท่ีไมมีเจตนาทํารายเรา  ก็ทําใหสามารถผานเหตุการณไปไดโดยดี

อยางนองทําใหเราตระหนักวาในคร้ังตอไปเราจะตองมีสติ  ความรอบคอบให

มากกวานี ้ และเปนกัลยาณมิตรท่ีดีกับเพ่ือนและกับทุก ๆ คน  ตลอดไป

การท่ีเรามีผูรวมงาน  มีหัวหนางานท่ีดี  เปนทุกอยางในการทําใหงานดําเนิน

ไดเรียบรอยและมีความสุขในการท่ีจะทํางานทุกวัน

วิริดา     เพ็ชรลายนาค

OPD  จักษุ



คนที่รักเรา  คือคนที่อยูกับเราตอนที่เราลําบากที่สุด

เมื่อมีเหตุการณหน่ึงที่รายแรงที่สุด  แลวมี

คนเห็นใจใหกําลังใจมันจะทําใหเรามีพลังที่จะตอสูกับ

สิ่งที่ลําบากที่สุดในชีวิตไปได  คนเราไมไดอยูคนเดียว

ในโลก  ความสุขเกิดจากใจที่สัมผัสไดดวยความรูสึก

เห็นใจ  หวงใย  ชวยเหลือ  มันเปนความรูสึกที่วิเศษ
ที่สุด

ชีวิ ตคนเราอยู ได ด วยลมหายใจและ

กําลังใจ

ดวงพร     อัคโกศล

OPD ตา



ความประทับใจจากการทํางาน

เนื่องจากกรณีคนไขมานอกเวลา  แตไดไปติดตอเพื่อขอรับบริการท่ีตึกเฉลิม
พระเกียรติ  ซึ่งเจาหนาท่ีก็แนะนําใหคนไขไปติดตอท่ีหองฉุกเฉิน  แตเพราะคนไขไม
เขาใจอีกท้ังความเจ็บปวย  ทําใหคนไขคนนั้นโวยวายวาทําไมเขาตองไปตรงโนนตรงนี้  
แตพอเราไดแนะนําทําความเขาใจทําใหคนไขคนนั้นไดรับความพึงพอใจ  จนชมเชยเรา  
ทําใหเราประทับใจ  และทําใหเรารูสึกวาจริง ๆ แลวคนทุกคน  ถาไดทําความเขาใจให
ตรงกันแลว  ทุกคนก็จะมีความรูสึกดี ๆ ตอกันเสมอ

พงศภรณ       กลางประพันธ
คอมพิวเตอร



กาวแรกสูกาวที่มั่นคงของชีวิตพยาบาล

นับตั้งแตวันแรกที่กาวเขามาทํางานในตึก  4/5 สามัญ  ทารกแรกเกิดปวย  สิ่งที่ไดเจอ

วันแรกพ่ีพยาบาลนําชุดพยาบาลของตนเองใหใสแลวยกชุดน้ันใหเลย  การทํางานโดยเขาคูกับ
พยาบาลพ่ีเลี้ยงเปนเวลา  3 เดือน  ความเอาใจใส  ความเมตตา  ความรักที่พ่ีๆ มีตอนองใหม 

จนถึงทุกวันน้ี  กลับกลายเปนคนที่เราสามารถปรึกษาเลาเรื่องตาง ๆ  แมกระทั่งปญหาสวนตัวของ

เราได  ยอมรับวาสนิทกันมาก

การเปนพยาบาลในตึกทารกแรกเกิดปวยไมใชวาจะทํางานใหเสร็จไปวัน ๆ  เพราะผูปวย

ไมสามารถบอกไดวาตอนน้ีเขาตองการอะไร  เมื่อเด็กคนหน่ึงรองขึ้นมาเราตองรีบดูวา  เขารอง
เพราะอะไร  หิวนมหรือเปลา , เจ็บปวดหรือเปลา , ไมสุขสบายตัวหรือเปลา  เพ่ือที่เราจะไดใหการ

พยาบาลไดอยางถูกตอง

การที่เราใหการพยาบาลไดไมจําเปนตองใชคําถาม  แตตองใชใจในการทํางาน   การที่

เราทําใหผูปวยหยุดรอง , สงบลง , หลับอยางสบาย     พยาบาลก็มีความสุขที่สุดแลวคะ

เมื่อครั้งหน่ึงเคยทอที่บางครั้งเราทํางานเหน่ือยมาก  เคยไดกําลังใจจากคุณแม  คําพูด
ของคุณแม    

“ ทํางานพยาบาลกับตึกทารก  เมื่อเขามีความสุข  เราก็ไดบุญมากกวาการทําบุญอยางแลวลูก ”

นางสาวจิราวรรณ    วิจบ 
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