
 

 

เสียแม่แต่ได้ครอบครัวคืนมา1 

สุกานดา เมฆทรงกลด 
ห้อง ICU โรงพยาบาลพิจิตร 

 

การทํางานพยาบาลในไอซียูของฉัน มีโอกาสพบปะดัง เรื่อง ภาวะวิกฤติรุนแรงของผู้ป่วยและ
ญาติเสมอ ผู้ป่วยวิกฤตกาย แต่ญาติวิกฤตใจ ท่ีจะต้องเผชิญความเครียดตลอดเวลา พยาบาลอย่างฉันก็
จะต้องเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง โดยปฏิเสธไม่ได้ ไหนจะต้องดูแลแก้ไขภาวการณ์เปลี่ยนแปลงท่ีรุนแรง อันจะ
นํามาซ่ึงการตายของผู้ป่วยเท่านั้นไม่พอนะ เพราะญาติหรือบุคคลอันเป็นท่ีรักยิ่ง ของผู้ป่วยท่ีอยู่รายล้อม 
คล้ายมีความเครียดทางจิตใจสูงบางคน ทุกข์ แสนสาหัส โศกเศร้า เสียใจ บางครั้ง อารมณ์แปรปรวนไม่
ยอมรับความเจ็บป่วย หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ แถมโกรธอีกต่างหาก     

การแสดงออกของญาติก็นับหลากหลายบางคนแสดงความเสียใจ และโกรธตัวเองท่ีดูแลคนไข้ไม่ดี 
ไม่รู้อาการเปลี่ยนแปลง ไม่สังเกต ไม่ระวังคร่ําครวญถึงสิ่งท่ีผ่านมา  บางคนพาลโกรธทุกคนท่ีเก่ียวข้อง 
สารพัดท่ีจะโทษ เพ่ือให้ตัวเองรู้สึกดีข้ึน สิ่งเหล่านี้ฉันได้พบเห็นมาโดยตลอด หากไม่เข้าใจ สถานการณ์
เช่นนี้คงจะเครียดและทํางานไปทุกข์ไปเป็นแน่แท้ 
                เม่ือหลายปีก่อน ฉันได้มีโอกาสดูแลผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 65 ปี   เกิดภาวะวิกฤตรุนแรง มี
ภาวะหัวใจหยุดเต้น ขณะท่ีลูกๆ พาแม่มาพบแพทย์ตามนัด ท่ี OPD ของรพ.ท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่ง 
ขณะเกิดเหตุลูกพอมีความรู้จึงพยายามช่วยกันเป่าปากและนวดหัวใจให้แม่นานเท่าไรไม่รู้ รู้แต่ว่าแม่
ตัวเขียวร่างกายอ่อนปวกเปียกไปหมด กว่าจะถึงหน่วยฉุกเฉินท่ีรพ.และได้รับการช่วยเหลือเต็มท่ี 
ท้ายท่ีสุดหัวใจเต้นแต่หมอบอกว่าสมองตายแล้ว ส้ินหวัง 
                ช่วงแรกของการดูแล ฉันเห็นความทุกข์ของลูกทุกคน บางคนเครียดมาก โทษตัวเอง
ตลอดเวลาบางคนก็หวังมากว่าแม่จะกลับมาเหมือนเดิม บางคน โกรธ พยายามค้นหาความจริงว่ารพ.แห่ง
นั้นประเมินผิดพลาด จึงนัดคนไข้ล่าช้า จนเป็นเหตุให้หัวใจหยุดเต้น ลูกพูดทุกวัน“ถ้าหมอนัดเร็วกว่านี้แม่
คงไม่เป็นแบบนี้” 
                ลูกมีคําถามต่างๆ ตามอารมณ์ของแต่ละคน/แต่ละวัน ทุกคําถามพรั่งพรูจากความความรู้สึก
ของตนท้ังสิ้น โดยไม่ยอมรับฟัง คําอธิบายใดๆ ฉันและทีม เหนื่อยมาก กับการดูแล    แพทย์บางคน ถอด
ใจไม่คุยด้วย บอกว่าแล้วแต่พ่ีจะดําเนินการ ผมดูแลเต็มท่ีแล้ว 

                                                 
1

 เร่ืองเล่าจาก โครงการถอดบทเรียนโครงการ SHA ของ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.) ท่ีบันทึกผ่านคนทํางาน     
มาถ่ายทอดเป็นเร่ืองเล่า เพื่อให้เห็นลีลาชีวิต  เป็น หนึ่งในหลายเร่ืองราวที่บอกเล่าผ่านงานเขียนของบุคลากรสุขภาพ เร่ืองนี้เขียนโดยคุณ
สุดานดา เมฆทรงกลด พยาบาลวิชสชีพชํานาญการ หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลพิจิตร 



 

                ฉันได้พูดคุยให้ข้อมูล/คําปรึกษา กับลูกๆทุกวันหลังเวลาเยี่ยม วันละ 3 ครั้ง และอาจมีรอบ
พิเศษหากเครียด หรือไม่เข้าใจอะไรลูกก็สามารถกดกริ่งเรียกขอพบพยาบาลได้ตลอดเวลา 2 สัปดาห์ เรา
ใช้ความพยายามอย่างมาก ในการพูดคุยปรับความเข้าใจให้ตรงกัน ให้ยอมรับข้อเท็จจริง ปรับความ
คาดหวัง และเตรียมความพร้อมหากต้องเผชิญการสูญเสีย จนท้ายท่ีสุด ลูกๆทุกคนรับได้ 
                ขณะนั้นผู้ป่วยมีภาวะความดันโลหิตตํ่า 40/0 มาประมาณ 3 วัน ปัสสาวะไม่ออกและมี
ภาวะแทรกซ้อนติด เชื้อท่ีปอดจากการประเมิน ผู้ป่วยไม่น่าจะทนภาวะดังกล่าวได้แต่ผู้ป่วยอยู่ในสภาพนี้
ได้จนทุกคนแปลกใจ 
                ลูกคนหนึ่งมาถามว่า  “หมอคะ  ทําไมแม่ถึงยังไม่ไป ตอนนี้พวกลูกๆ ทําใจได้แล้วและ
อยากให้แม่ไปสงบเพราะไม่อยากให้แม่ทุกข์ทรมานกับการใช้อุปกรณ์ พวกเราไม่อยากย้ือแม่อีก” 
                หลังจากพูดคุย ฉันถามลูกว่า พ่อยังมีชีวิตอยู่ม้ัย เพราะฉันไม่เคยเห็นพ่อ มาเยี่ยมแม่เลย ลูก
ตอบว่าพ่อยังอยู่แต่หย่ากันได้ 30 ปีแล้ว ท้ังคู่ไม่มีครอบครัวใหม่ ฉันถามว่าจะเป็นไปได้ม้ัยท่ีจะชวนพ่อให้
มาเยี่ยมแม่ท่ี รพ.ลูกบอกว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะพ่อกับแม่เค้าโกรธกันตลอดเวลาท่ีใช้ชีวิตคู่ เค้าทะเลาะกัน
รุนแรง ทําร้ายกันจนประกาศว่า ตายจะไม่เผาผี ขณะนี้อยู่คนละตําบล ทําบุญคนละวัด พบกันก็ไม่มอง
หน้า ท้ังคู่เกลียดกัน 
                ฉันยืนยันว่า ฉันอยากคุยกับพ่อ ขอให้ช่วยพามาพบตอนบ่ายวันนั้น ลูกพาพ่อมาพบ ฉันได้นัด
พบและเล่าให้ลุงฟังว่า ป้ากําลังจะตาย อยากเชิญชวนให้ลุงเข้าเยี่ยมในฐานะ คนเคยอยู่ด้วยกัน 
                ลุงโกรธมาก บอกว่า “หมอว่างมากหรือไง กลับไปฉีดยา ทําแผลเถอะ อย่ามายุ่งเรื่องของผม” 
                ฉันขอโทษลุง และบอกว่าฉันไม่ได้ต้ังใจจะล่วงเกินชีวิตลุง แต่ฉันมีความต้ังใจท่ีจะดูแลผู้ป่วย
และญาติ โดยเห็นว่า ป้ากําลังจะตาย หากมีห่วงกังวลจะได้ ละวางห่วงกังวลได้ ป้าก็จะได้ไปดี สู่สุขคติ 
                ฉันขอให้ลุงตอบ 2 คําถาม ก่อนกลับบ้านคือ  

ข้อ 1 ลุงจําได้ม้ัยว่า เรื่องสุดท้ายท่ีโกรธป้าเป็นเรื่องอะไร  
ลุงบอก “จําไม่ได้ มันนานมากแล้วหมอ” 
ข้อ 2 ขณะนี้ลุงยังโกรธป้าหรือป่าว  
ลุงก้มหน้า เงียบ ไม่ตอบ 

               ฉันบอกว่า “ไม่เป็นไร แต่ฝากถามลุงว่าส่ิงท่ีลุงเงียบ คือ รู้ใช่ม้ัย อยากให้ลุงคิดให้ดี”  ฉัน
เล่าให้ลุงฟังว่า หมอเป็นคน มีครอบครัว มีสามีและเชื่อว่า คนเราใช้ชีวิต เป็นผัวเมีย จนมีลูก 5 คน นั้นคง
ไม่ธรรมดา ต้องมีความผูกพันต่อกันหากลุงต้องการเยี่ยมป้าเม่ือใด ก็ติดต่อ หมอได้ ยินดีเสมอ ฉันให้ เบอร์
โทรศัพท์ส่วนตัวไปและขอบคุณท่ีลุงเสียเวลามาพบในวันนี้ 
                วันรุ่งข้ึนต้ังแต่เช้า ลูกสาวโทรบอก น้ําเสียงค่อนข้างดีใจมาก พ่ีหมอคะ พ่อจะมาเยี่ยมแม่ ฉัน
เองก็ดีใจเช่นกัน บอกไปว่าพาพ่อมารพ.ทันที โดยไม่ต้องคํานึงถึงระเบียบ/เวลาเยี่ยม ฉันเองรีบขับรถมา
โรงพยาบาลเช่นกัน 



 

                เม่ือพบกับลุง ฉันได้เตรียมความพร้อมให้ลุงก่อนเข้าเยี่ยม อธิบายให้ฟังว่า ลุงจะพบป้าใน
สภาพใด มีอุปกรณ์อะไรบ้าง แล้วถามว่าลุงพร้อมม้ัย ลุงตอบว่าพร้อม แต่ท่าทางลังเล  ฉันถามว่า ให้ลูก
เข้าไปเยี่ยมพร้อมกันม้ัย ลุงตอบว่าไม่ต้องแต่ผมอยากให้หมอไปเป็นเพ่ือน ฉันตกลงขณะนั้นให้น้องเตรียม
สภาพ สิ่งแวดล้อมภายใน ก้ันม่านระหว่างเตียง ให้มีความเป็นส่วนตัว 

เม่ือลุงพบป้า ลุงยืนนิ่งไม่พูด ฉันต้องกระตุ้นให้ลุงพูดอะไรก็ได้ ท่ีใจอยากพูดและขอให้พูดถึง
ความรู้สึกต่างๆ จนถึงขอให้มีการกล่าวอโหสิกรรมต่อกัน  

ฉันจับมือลุงเพ่ือให้กําลังใจและบอกลุงว่า ลุงพูดเถอะ พูดเหมือนท่ีเราเคยพูดกัน ลุงพูดว่า “แม่มึง 
ตั้งแต่อยู่กันมา เอ็งกับข้าก็ทําร้ายกัน ตบตีกันตลอด ไม่รู้ว่าเพราะอะไร ชีวิตท่ีผ่านมามีแต่ความทุกข์ 
ข้าขอโทษ ข้าไม่โกรธเอ็งแล้ว ถ้าเอ็งจะไปก็ไปนะ ไม่ต้องห่วง ข้าอโหสิกรรม และขอให้เอ็งอโหสิกรรม
ให้ข้าด้วย ”  

ขณะพูดลุงร้องไห้ แล้วใช้มือลูบหน้าป้า บางครั้งก็ลูบศีรษะเบาๆ ด้วยท่าทีอ่อนโยน สิ่งท่ีฉันเห็น
ป้าน้ําตาไหล หายใจเร็ว เหมือนสะอ้ืน ลุงก้มลงกราบลาป้า  หลังจากนั้นป้าก็ส้ินใจ ด้วยความสงบ  

ลูกๆ มาเชิญฉันไปร่วมงานศพด้วย ซ่ึงโดยปกติแล้ว ฉันไม่สามารถไปร่วมงานศพ ผู้ป่วยท่ีมา
เสียชีวิตท่ีตึกได้ แต่กรณีนี้ฉันรู้สึกดี ท่ีได้ดูแลป้า ลุง และลูกๆ  

ลูกบอกว่า พ่อมาฟังสวดศพแม่ทุกคืน และในวันเผาศพ ลูกให้พ่อเป็นประธาน ในการเผาศพ ฉัน
เห็นแววตาแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวลุงบอกว่า ผมขอบใจนะหมอส่วนลูกๆ มาจับไม้จับมือ
พร้อมดึงตัวฉันไปกอดแล้วพูดว่า “พวกเราไม่เสียใจเลยท่ีสูญเสียแม่ พ่ีหมอทําให้เราได้ครอบครัวคืนมา”  

 
ฉันกลับจากงานศพด้วยความอ่ิมเอมใจ เกิดความปิติสุขในส่ิงท่ีได้กระทําเพราะนอกจากการ

ให้การพยาบาลด้วยหัวใจแล้ว ฉันได้ทําหน้าท่ีเพ่ือนมนุษย์กับทุกคน 
 


