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ความภูมิใจของขาพเจา
ขาพเจาเปนพยาบาลจิตเวชปฏิบัติงานอยูโ รงพยาบาลแหงหนึ่งในเชียงใหม ขาพเจาทํางานใน
โรงพยาบาลนี้มาเปนเวลาเกือบหาปแลว ไดดูแลชวยเหลือผูปวยจิตเวชมานับไมถวน แต ก็ยงั มีขอ
สงสัยอยูวาทําไมหนอ? ผูปวยจิตเวชถึงไดกลับมารักษาโรงพยาบาลของขาพเจาบอยครั้งนัก ขาพเจา
มิไดนึกรังเกลียดหรือเกียจครานที่จะดูแลพวกเขา แตขาพเจากลับคิดวาจะทําอยางไรที่จะชวยเหลือให
พวกเขาไดอยูก ับครอบครัว ไดอยูกับคนที่พวกเขารัก ใชชีวิตในสังคมภายนอกและสามารถดูแล
ตนเองไดดี
จนกระทั้งขาพเจาไดพบกับครอบครัว ครอบครัวหนึ่ง วันนั้นเปนวันทีอ่ ากาศสดใส เนื่องจาก
เปนชวงหลังฝนตกใหม บรรยากาศรอบตึกก็ชุมชื่น ดอกไมใบไมแยงกันชูชอเบงบานสีสันสวยงาม
ขณะนัน้ เองก็มีเสียงเอะอะโวยวายของชายหนุม ดังขึ้นทีด่ านหนาตึก ทุกคนมองไปยังที่มาของเสียงก็
พบผูชายคนหนึ่ง ที่คุนหนาคุนตาเปนผูปว ยเกาเดินมาพรอมภรรยาลูกชายและเจาหนาที่ชุดเหลืองของ
เรา ภรรยาผูปวยกลาวทักขาพเจากอน “ เมามาอีกแลวคะ คุณพยาบาล เอามารักษาเปนครั้งที่สิบกวา
แลว ครั้งนี้อยูบ านได 6 วัน เมื่อไหรจะเลิกดื่มเหลาไดก็ไมรู เขาทุบตีฉนั ดวย” ภรรยาพูดดวยสีหนา
หมนหมองพรอมชูแขนที่ฟกช้ําใหขาพเจาดู สีหนาของลูกชายก็หมนหมองไมแพกนั
คงมีแตผูปวย
เทานั้น ที่เมาสุราไมรูเรื่อง ขาพเจาและเพื่อนรวมงานของขาพเจา รับรูไดถึงความรูสึกของญาติ ที่
ตองรับภาระในการดูแลผูปว ยติดสุรา โดยเฉพาะผูปว ยที่กลับมารักษาซ้ํา ๆ ขาพเจาและทีมงานจึงได
ปรึกษากันทีจ่ ะใหการดูแลผูปวยรายนี้เพื่อเปนกรณีศกึ ษา อยางแรกที่เราตองทําคือการดูแลผูปวยให
พนภาวะถอนพิษสุราโดยเร็วเพื่อใหผูปวยปลอดภัย และไมมีภาวะแทรกซอนโดยทีมงานของตึก ดูแล
ตาม แนวปฏิบัติของผูปวยแอลกอฮอล
สวนอีกดานหนึ่งไดรวมมือกันทบทวน แฟมประวัติ การ
รักษาของผูปวย ชักถามประวัติเพิ่มเติมจากภรรยาและลูกชาย ไดสรุปปญหาที่ทําใหผูปวยกลับมา
รักษาซ้ําภายใน 28 วัน คือ จากประวัตกิ ารวินจิ ฉัยเดิม ประวัติเคยประสบอุบัติเหตุ ถูกรถชนสลบ
และประวัติเคยมีภาวะเบื่อหนายอยากตาย ดื่มยาฆาแมลงลางทองที่โรงพยาบาลใกลบานดวย ในป
พ.ศ.2551 ผูปวย กลับมารักษาซ้ําดวยปญหาการดื่มสุราจํานวน 4 ครั้ง
ครั้งสุดทายนี้เปนครั้งที่ 15
ผูปวยกลับไปอยูบานไดแค 6 วัน จากการรักษาครั้งที่ 15 ผูปวยนอนโรงพยาบาล 15 วัน อาการจิตยังไม
สงบ ยังมีอารมณแปรปรวน บนเครียดเรื่องงาน
ภาระหนี้สิน แตภรรยาทนการขอรองจากผูปวย
ไมไหวจึงขอรับตัวกลับบาน แตเมื่อกลับไปอยูบาน ภรรยาใหขอมูลวา ผูปวยยังคงดื่มสุรา มีอารมณ
แปรปรวน มีปากเสียงกับภรรยาบอย ๆ ถึงขั้นทํารายรางกายภรรยาและลูก ทําลายขาวของ ทะเลาะ
กับเพื่อนบาน ภรรยาถามผูปวยวาทําไมจึงกลับไปดื่มสุราอีก ผูปวยบนวาเครียด ไมลงรอยกับภรรยา
สุราเทานั้นที่ชวยเขาได บนเบื่อหนายอยากตาย แตครั้งนีไ้ มมีประวัตกิ ารทํารายตัวเอง ภรรยาเคยทน
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ไมได
ไมเขาใจแผนการรักษาเคยซื้อยาตัดเหลาใหผูปวยรับประทานเอง บางครั้งนํายานอนหลับ
จํานวนหลาย ๆ เม็ด ผสมในน้ําใหผูปว ยรับประทาน งวงหลับงัวเงียจนลุกไมไหว
จากการทบทวนในเรื่องประวัติความเจ็บปวย อาการและการรักษา พบวา ผูปวยนอกจากจะมี
ปญหาจากการดื่มสุราแลวยังพบวามีโรครวมในเรื่องของอารมณที่แปรปรวน บางครั้งหงุดหงิดงาย
กาวราว ควบคุมอารมณไมได บางครั้งซึมเศราเบื่อหนาย มีประวัติดื่มยาฆาแมลง ซึง่ ที่ผานมาขณะที่
นอนโรงพยาบาลบางครั้งไดรับประทานยาทางอารมณรวมดวย บางครั้งไดรับเฉพาะยาที่รักษาเรื่อง
การดื่มสุราเทานั้น
จากปญหาที่ทมี งานรวบรวมมา
พวกเรารูสึกหนักใจเหมือนกันวาจะสามารถชวยเหลือ
ครอบครัวนี้ไดมากนอยเพียงใดแตก็ถือวาเปนงานทาทายอยางหนึ่งทีเ่ ราไดทํา และโชคดีที่เราไดรับ
ความรวมมือเปนอยางดีจากญาติและทีมสหวิชาชีพ ถึงเวลาแลวที่เราตองลงมือชวยเหลือผูปวยและ
ครอบครัว เมื่อผูปวยผานพนภาวะถอนพิษสุรา มีสติและการรับรูดีขึ้น ขาพเจาซึ่งเปนพยาบาล
ประจําตัวผูปว ยไดประเมินผูป วยพบปญหาในเรื่องของการจัดการกับอารมณ และขาดทักษะในการ
เผชิญปญหา จึงไดปรึกษากับแพทยเพื่อใหไดรับยาที่ครอบคลุมทั้งดานการรักษาปญหาเรื่องสุราและ
ปญหาดานอารมณซึ่งเปนโรครวมในผูปวยรายนี้ ทั้งนี้ขาพเจาไดสนทนาเพื่อการบําบัด รวมทั้งการ
สัมภาษณเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจ (MI) ใหกบั ผูปวย มีการประเมินการเปลี่ยนแปลง( Stage of change)
ของผูปวยเปนระยะผูปว ยรายนี้
พบวาไมสามารถสงเขากลุมบําบัดพฤติกรรมและความคิดสําหรับ
ผูปวยสุราได ขาพเจาและทีมงานจึงไดใหคําปรึกษาผูต ิดสุราที่ตึก ในอาทิตยตอ มาเราไดประสาน
นักจิตวิทยาเพือ่ พูดคุยกับผูปว ยในเรื่องการจัดการกับอารมณ
การเผชิญปญหากับความเครียดตางๆ
ภาวะซึมเศราที่อาจเกิดขึน้
และไดนาํ ผูปวยเขารวมจิตบําบัดแบบประคับประคองอาทิตยละสองครั้ง
และนักสังคมสงเคราะหไดมาพบปะและเขารวมกลุมครอบครัวบําบัดเพื่อพัฒนาสัมพันธภาพใน
ครอบครัว เมื่อเวลาผานไปผูปวยไดบอกกับขาพเจาวา ไดรับรูถึงปญหาของตนเองและแนวทางการ
เผชิญปญหาไดหลากหลายขึ้น
ซึ่งทําใหขาพเจาและทีมงานมีกําลังใจมากขึ้นเมือ่ ผูปวยพูดเชนนั้น
สําหรับแหลงสนับสนุนในการดูแลผูปวยรายนี้มีภรรยาและลูกชายซึ่งมีความพรอมและสนใจในการ
ดูแลชวยเหลือผูปวยเปนอยางดี มาเฝาดูแลอยางใกลชดิ ทุกครั้งที่นอนโรงพยาบาล เมื่อเห็นอาการ
ผูปวยดีขึ้น ภรรยาและลูกมีสหี นายิ้มแยม เขาใจกันมากขึน้ ทีมงานคาดวาความสัมพันธของพวกเขาคง
จะดียิ่งขึ้นตอไป เมื่อมาถึงอาทิตยสุดทาย เพื่อเตรียมความพรอมผูปวยกอนกลับบานสูสังคม ทีม
พยาบาลของเราก็ไดใชหลัก D-METHOD เพื่อใหผูปว ยและญาติมีความพรอมมากขึ้น แตทีมงานของ
เราก็ยังไมลืม การประเมินสภาพอาการของผูปวยเปนระยะ เพื่อรายงานแพทยทันทวงที เมื่อมีอาการ
ผิดปกติ เภสัชกรก็มีสวนชวยเหลือเราไดมาก ไดมาใหความรูแกผูปวยและญาติในการรับประทานยา
อยางถูกตอง ตอเนื่อง และการสังเกตฤทธิ์ขางเคียงของยา ทีมงานจึงขอขอบพระคุณทีมสหวิชาชีพมา
ใน ณ.ทีน่ ี้ดว ย ในที่สุดก็ใกลถึงวันจําหนายแลว ผูปว ยมีสีหนาแจมใส แข็งแรงสมบูรณขึ้น ผิดเปน
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คนละคนกับวันแรกที่มา ผูป วยและภรรยาพบแพทยเปนครั้งสุดทาย แพทยไดถามผูปวยวา“หมอไดทํา
การรักษาคุณจนหายดีแลวนะ คุณพรอมที่จะกลับบานหรือยัง” ผูปวยตอบวา “พรอมที่จะกลับบานแลว
และมีความตั้งใจในการเลิกสุราอยางแนนอน เพื่อภรรยาและลูก และเพื่อตนเอง ออ ! และเพื่อพยาบาล
ทุกคนที่อยูตกึ นี้ดวยครับ ”
ผูปวยหันมายิม้ กับขาพเจา และพยาบาลทุกคน แตไมใชแครอยยิ้มของเขาเทานั้นนะ แตเปนรอยยิ้ม
ของขาพเจาและพยาบาลประจําตึกทุกคนดวย
วันที่ผูปวยกลับบานดวยรูปลักษณใหมหมด ยกมือไหวขอบใจพยาบาลทุกคน ใหคํามั่นสัญญาวาจะ
มาพบแพทยและนักจิตวิทยาตามนัดทุกเดือน รับประทานยาตามแพทยสั่ง และปฏิบัติตัวอยางทีไ่ ดรับ
คําแนะนําจากทีมงานของเรา ขาพเจาไมลืมย้ํากับผูปวยและภรรยาวา จะโทรศัพทติดตามอาการเปน
ระยะ 1 เดือน , 2 เดือนตามลําดับ ผูปวยและภรรยาขึน้ รถจากไปพรอมกับรอยยิ้ม
จากวันนั้นถึงวันนี้ ผูปวยกลับไปอยูบานได เกือบปแลว จากการโทรศัพทติดตามพบวาผูปวยหยุดดื่ม
สุราได รับยาอยางตอเนื่องและมาพบแพทย พบนักจิตวิทยาตามนัดทุกครั้ง
มีอยูวันหนึ่งประมาณ 3 เดือนกอนผูปวยมาพบแพทยตามนัดและไดแวะเวียนมาเยี่ยมทีมงานที่
ตึก จึงมีโอกาสใหผูปวยไดรวมแชรประสบการณในกลุม ซึ่งผูปวยไดใหขอคิดแกสมาชิกในกลุมโดย
เนนประเด็นทีป่ ระทับใจและเปนแรงจูงใจที่ชวยใหหยุดดื่มไดก็คือ คําพูดของนักจิตวิทยาทีว่ า “ การดื่ม
สุราคือการฆาตัวตายผอนสง” จากเดิมที่เคยไดยินบอยๆ วา “ การกินเหลาเปนการตายผอนสง” ทั้งนี้
พอไดยนิ วา “ การดื่มสุราคือการฆาตัวตายผอนสง” รูสึกสะกิดใจวาเปนการฆาตัวตาย ก็จึงตองหยุด
ดื่ม และรับประทานยาตามแพทยสั่ง พรอมกับใหกําลังใจแกเพื่อน ๆสมาชิกในกลุม
นี้ถือวาเปนกรณีศึกษากรณีหนึ่งเทานั้นที่ขาพเจาและทีมงานภาคภูมิใจ และไดเรียนรูวาการทํางาน
อะไรใหสําเร็จนั้นไมสามารถทําไดดวยวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง ตองมีการทํางานรวมกันเปนทีม มีการ
ประสานงานรวมกับทีมสหวิชาชีพ ความรวมมือของครอบครัว ที่สําคัญคือทัศนคติของทีมงานในการ
มองผูปวยสุราที่มารับการักษาบอย ๆ ซึ่งหากเรามองผูปวยดานลบ รูสึกเบื่อหนายรําคาญผูปวย เราก็จะ
ไมสามารถใหการดูแลชวยเหลือผูปวยไดแตเมื่อเรามองผูปวยดานบวก และใหโอกาสแกผูปวย รวมหา
แนวทางในการแกไขเราก็จะใหการดูแลชวยเหลือผูปวยได
ทั้งนีพ้ วกเราทุกคนยังคงยืนหยัดทีจ่ ะ
คนหาปญหา ชวยเหลือผูปว ยและครอบครัวอื่นๆตอไป ขาพเจามีความเชื่อมั่นวาถาเรามีทีมงานที่ดี มี
คุณภาพ มีการรวมมือรวมใจกัน มีองคความรู มีมาตรฐานในการใหการพยาบาล เราก็สามารถมี
กรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จอยางเชนรายนี้อีกมากมายนัก นีแ่ หละนา! ที่เขาเรียกวาความสุขจาก
การทํางาน
นางพัชรินทร แกวสุวรรณ
ตึกขนาน

