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ครอบครัวตัวนอย

เมื่อป 2550 หนวยงานไดรับผูปวยคลอดกอนกําหนด นํ้าหนัก 800 กรัม นามสกุล ไชยหนองแคร  มาดูแล จาก

มารดาที่มีบุตรยาก อายุมารดา 35 ป ทองแรกและมีภาวะแทรกซอน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคไต ทําใหตอง

กินยาระหวางตั้งครรภ จึงเกิดภาวะคลอดกอนกําหนด

เจาตัวนอยใสทอชวยหายใจ ตั้งแตแรกจากปอดไมสมบูรณ และเสี่ยงตอการติดเชื้อจากนํ้าหนักนอย ตลอดเวลา มี
การทําหัตถการมากมาย ดูดเสมหะ เจาะเลือด เจาะหลังและใสสายสวนสะดือ ลวนแตการนําพาสิ่งแปลกปลอมเขาสูรางกายเจา

ตัวนอย ทุกวันที่บิดา-มารดา มาเย่ียม ทั้งแพทยและพยาบาลจะใหกําลังใจควบคูไปกับการทําใจ วาไดใหการดูแลเต็มที่ตลอด 24 

ชม. และมีนํ้าหนักตัวขึ้น ลง สลับกันในแตละวัน จากการปรับตัว แตขอใหทําใจวา โอกาสรอดนอยเพราะตัวเล็กมาก ทีม NICU 

ทั้ง แพทย พยาบาลและผูชวยเหลือคนไข รวมกันดูแล เฝาระวัง จน 4 เดือน ผานรอน –ผานหนาว ผานการติดเชื้อจนมี๓มิ เจา

ตัวนอยจึงไดยายออกจาก NICU ดวยนํ้าหนัก 1800 กรัม โดยประมาณเพ่ือไปพักเลี้ยง ดูแลตอที่ NB  ตลอดเวลาบิดา – มารดา 
หมั่นมาเย่ียมดวยสีหนากังวล และรอวันตายของลูกมากกวารอดเพราะถูกยํ้าใหทําใจ ไมนานเจาตัวนอยก็ไดกลับบาน ทามกลาง

ความโลงอก และคิดวาฟลุกของเราและพอ-แม

แตเราไมรูเลยวาเราไดสรางความเชื่อมั่น และความประทับใจอันย่ิงใหญ ใหกับครอบครัวน้ี จนปครึ่งตอมา มารดา

อุมเจาตัวนอยซ่ึงขณะน้ีอายุ 1ปครึ่ง โดยประมาณ หนาตา หนาชัง ผิวขาว ตัวอวน เน้ือแนน ไมมีวี่แววของตัวนอยเลย มา

พรอมกับลูกนอยในครรภอายุ 6 เดือน แลว 1 สัปดาหตอมา เราก็ไดตอนรับ ด.ช. ............... นามสกุล ไชยหนองแคร คนที่ 2 
ดวยนํ้าหนักตัว 700 กรัมเราเครียดมากเพราะตองทํางานหนักบนเสนดาย ที่กําหนดไมไดวาจะรอดหรือตาย กับเจาตัวนอยแต

บิดา-มารดา เดินย้ิมเขามาเหมือนลูกมีอาการแคเล็กนอย รอกลับบาน เราอธิบายยาวเหยียดเชนเดิม พรอมทั้งใหทําใจ แต

คําตอบที่ไดคือ “มั่นใจวารอด เพราะคนที่แลวยังรอด” งานเขาจริงๆทุกอยางเปนความกดดัน แตเรามีความมุงมั่นที่จะทําใหดี

ที่สุด ผลที่ออกมาจะอยางไร เราจะไมเสียใจ เพราะเราทําเต็มที ่และมีใจมุงมั่น ใหดีที่สุด แลวคนที่ 2 ก็กลับบานไปเชนกัน เราจึง

ตั้งใหเขาเปนครอบครัวตัวนอย ที่เราประทับใจ
ปนิตา  สมเภท
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เลาเพ่ือถายทอดคานิยม

วันหน่ึงท่ีหนวยงานอาชีวเวชศาสตร วันน้ันคนไขท่ี OPD มีจํานวนมากทําใหงาน

ท่ีเพ่ิมข้ึน ทุกคนไดทําหนาท่ีในการใหบริการแกผูรับบริการเจาหนาท่ีคนไขลดลง มี

พนักงานผูชวยเหลือคนไขคนหน่ึงเดินมาทักดิฉันวา “พ่ีประนอมวันน้ีเราทักทายสวัสดีกัน

หรือยัง” ทําใหดิฉันนึกข้ึนมาไดและไดทักทายสวัสดีตอบกลับ

สิ่งน้ี น่ีเองทําใหดิ ฉันเขาใจตอการสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีดีตอการสราง

บรรยากาศการทํางาน การเริ่มตนการทํางานในชวงเชาโดยการกลาวทักทายสวัสดีและการ

กลาวลาเมื่อจะกลับบาน ถาในทุกหนวยงานไดมีการปฏิบัติและมีการถายทอดตอไปสู

หนวยงานอ่ืน การปฏิบัติตอคนใกลชิดและถือเปนการสรางคุณธรรมใหกับจิตใจตนเอง 

ดิฉันเช่ือแนวาบรรยากาศในท่ีทํางาน , ในบาน ตลอดจนในสังคมจะมีคุณธรรมและคานิยม

เพ่ิมข้ึนและเปนตัวอยางในการถายทอดสูคนรุนใหมๆตอไป

ประนอม     สายแวว



ความประทับใจคนขับรถแท็กซี่

เปนเวลาเชาวันปกติของชีวิตคนทํางานที่ตองต่ืนแตเชาเพ่ือเตรียมตัวไปทํางาน ซึ่งการ
ดําเนินชีวิตของแตละคนแตกตางกันออกไป วันนั้นเปนวันที่ฉันตองต่ืนไปทํางานพรอมกับอาการปวย
และในวันนั้นเปนวันที่ฉันจะตองลางานคร่ึงวันบายเพ่ือเดินทางไปสงเอกสารสอบโครงรางปริญญา
นิพนธที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แถวประสานมิตรซึ่งดิฉันเองก็ตองเดินทางโดยรถแท็กซี่ใน
ระหวางที่เดินทางไปฉันมีอาการอาเจียนตลอดเลา ในขณะที่ฉันมีอาการอาเจียนพ่ีคนขับแท็กซี่ใจดีก็ได
ย่ืนถุงพลาสติกใหฉันแลวบอกวาพ่ีมีถุงพลาสติกใหอวกใสไดเลยซึ่งเราก็ไดพูดไปวา “พ่ีคะหนูทําใหพ่ี
ลําบากและเหม็นกลิ่นอวกหนูมากเลยนะคะ หนูตองขอโทษจริงๆ” ซึ่งพ่ีเขาไดพูดกลับหนูวาไมเปนไร
หรอกนองคนเราตองชวยๆกัน ซึ่งเปนคําพูดที่ทําใหฉันซาบซึ้งมากในระหวางการเดินทางฉันก็ได
อาเจียนตลอดและพ่ีแท็กซี่เขาก็ไดสงยาดมใหบอกวาดมได เพราะพ่ีพ่ึงซื้อมาใหมยังไมไดใช พอไปถึง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ่ีแท็กซี่ก็ไดรอกลับดวยระหวางทางกลับก็ยังคงมีอาการเหมือนเดิม
และพ่ีเขายังเอาน้ําดื่มที่เตรียมมาไวดื่มในระหวางขับรถใหเราไวลางหนา บวนปาก แถมยังบอกเราวา
ใชไดเต็มที่พ่ีเอาน้ํามาเยอะในระหวางที่กลับมาที่โรงพยาบาล พ่ีเขาก็ไดจอดรถใหเขาอวกตลอดทาง
เพราะวาถุงพลาสติกหมดแลว พอถึงโรงพยาบาลเขาก็ไดถามเราอีกวาเปนยังไงบางดีขึ้นไหม เรารูสึก
ซึ้งมากในคําถามที่ใครก็ไมรูมาแสดงความหวงใยเรา ความหวงใยและความปราถนาดีไมไดมีใหแตคน
รูจักคนในครอบครัวแตมันมีอยูทั่วไปในสังคม

สาวิตร ี   ชัยรัตน



การที่มาอยูโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

เริ่มแรกเขามาอยูโรงพยาบาลมาตอนแรก ๆ ยังไมรูจักใครเลย  การทักทาย  คือการยิ้มให

กันและเขาไปสอบถามชื่อ , วาอยูหนวยงานไหน  พอรูจักกันคุยกันพอสมควรและก็ถามปญหาวามา
อยูที่น่ีมีปญหาอะไรบางไหมแลกเปลี่ยนความรูสึกกัน

พอเขามาอยูในโรงพยาบาลก็มีความรูสึกวา  มีคนเขามาพูดคุยมาก ไดรูจักหลายๆ 

หนวยงาน  จากคนที่หน่ึงกลายเปนรอยๆ คน มาอยูที่น่ีประทับใจในงานที่เราทํามาก  เพราะวาเรารัก

งานที่จะทําในการบริการทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล  ผูที่เขามาติดตอหลากหลายอาชีพ  

การบริการมีความสุขอยางหน่ึง  ที่เราชวยเหลือเขา  เอาใจเขามาใสใจเรา  การทําแบบน้ีเหมือนมี
จิตใจด ี อารมณตองดี  ความคิดดีและมีความสุข  และนองๆที่อยูก็เขาใจรักกันทุกคน  ทํางานเปนทีม  

มีความสามัคคีบางสิ่งบางอยางไมเขาใจกันก็หันหนาเขามาปรึกษากัน  แกปญหาที่เกิดขึ้น

การที่มาอยูโรงพยาบาลนานๆ เปรียบเสมือนบานหลังที่สองตองดูแล  และจะตั้งใจทํางานใหดี

ตลอดไป

นางอําพร       แฉงใจ

ประชาสัมพันธ



มี CASE BOD ซ่ึงเปนชาวพมามานอนโรงพยาบาลประมาณ 2-3 เดือน 

แพทยในออกซิเจน Try off 02 อยูนาน + ดูด เสมหะดวย มารดามาเย่ียมลูกไมไดทุก

วันเนื่องจากอยูไกล บิดามีอาชีพกอสราง พักอยูราชบุรี เพราะตองยายไปตามงาน 

มารดามาเย่ียมบุตรสวนมากจะมานอนพักอยูกับเพ่ือน 

แตมีวันหนึ่งบิดามาดวย ไมมีท่ีพักแมบอกวาเมื่อคืนนอนพักอยูโรงพยาบาล 

อยูอาคาร 4 หนาหองพัก ความรูสึกคือมารดาเปนหวงบุตรมาก และแมก็ดูแลบุตรเปน

อยางดี อาบน้ําให อยูกับลูกท้ังวัน แตพอหมอจะใหกลับบานก็ประทับใจเจาหนาท่ีหอง

ยา เพราะวาคุณหมอใหหองยาเขียนปายยาขนาดเปนภาษาพมาติดขวดยา หองยาทํา

ให และก็มาสอนมารดาใหเตรียมยาใหเปนกอนกลับบาน ถาเปนมารดาจะประทับใจ

โรงพยาบาลเพราะเหมือนไมอยูอยางโดดเด่ียว โรงพยาบาลเหมือนอยูประเทศตนเอง 

เหมือนเอาใจเขามาใสใจเรา

จารุวรรณ  ทิพยเนตร  4/5 NB


