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ความเชื่อ “แรงบันดาลใจ”

ปาริฉัตร แสนรังค์ 

พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ชะโนต

“ชวีติมนัต้องเดนิตามหาความฝัน หกล้มคลกุคลาน
เท่าไหร่? มันจะไปจบที่ตรงไหน? เมื่อเดินเท่าไหร่มันก็ไปไม่
ถงึ....”เกดิค�าถามข้ึนในใจของข้าพเจ้าเสมอ ว่าบางคนอาจจะ
ค้นพบสิง่ทีช่อบตัง้แต่เดก็สามารถเดนิตามความฝันของตนเอง
ได้ แต่กับบางคนอาจจะต้องลองผิดลองถูกกว่าจะพบเจอ
ความฝันนั้น จะต้องเสียเวลาไปมากมายเท่าไหร่ ซ่ึงข้าพเจ้า
ก็เป็นแบบที่สอง ที่ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ท�าอยู่ในปัจจุบันน้ีมันคือ
ความฝันของข้าพเจ้าจริงหรือเปล่า แม้จะเรียนมาถึง 4 ปี แต่
ยงัไม่สามารถตอบค�าถามได้เลยว่าสิง่ทีต่นเองท�านีม้นัคอืความ
สขุและสิง่ทีเ่ราต้องการ จนวนัหนึง่ทีข้่าพเจ้าได้รบัของขวญัที่
เป็นแรงบันดาลใจในการท�างานนี้

ตอนทีข้่าพเจ้าเรยีนอยูรู่ส้กึไม่ชอบวชิาการพยาบาล
ชุมชนเลยเพราะต้องออกไปเดินตามหมู่บ้าน ร้อนก็ร้อน
เหนื่อยก็เหนื่อย แถมยังเสี่ยงภัยกับเจ้าสุนัขที่เลี้ยงไว้เพื่อเฝ้า
บ้านอีก จึงคิดว่าถ้าเรียนจบท�างานคงไม่เลือกอยู่งานชุมชน 
จนกระทัง่ได้มาฝึกงานจรงิๆในชมุชน ครัง้แรกทีอ่อกเยีย่มบ้าน
กบัพีพ่ยาบาลทีอ่นามยัแห่งหนึง่ซึง่ ท�าให้ข้าพเจ้ารู้สกึทึง่และ
ในใจเกิดค�าถามขึ้นมากมาย เพราะแค่เพียงเอ่ยช่ือนามสกุล
ผู้ป่วยก็สามารถบอกทางไปบ้านผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องอาศัย
แผนทีเ่มือ่ไปถงึบ้านผูป่้วย การสนทนาเริม่ต้นขึน้ราวกบัญาติ
สนิทที่มาเยี่ยมเยือนเพื่อถามสารทุกข์สุขดิบกัน ไม่ใช่แค่การ
ดูแลผู้ป่วยเท่านั้นยังรวมถึงการดูแลครอบครัวแบบองค์รวม 
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งผู้ป่วย
โรคเบาหวานรายนีม้รีะดบัน�า้ตาลในเลอืดสงูทกุครัง้ ท�าให้ทมี
เยี่ยมบ้านต้องลงติดตามระดับน�้าตาลของผู้ป่วย พอไปถึงผู้
ป่วยสองตายายอาศัยอยู่บริเวณร้านรับซื้อของเก่าที่มีเพียง
สงักะสทีีน่�ามามงุเป็นหลงัคาเพือ่ บดบงัแดดและฝน กระดาน
ไม้อดัทีน่�ามาปิดเป็นฝาบ้านเพือ่บงัลมหนาว ภายในบ้านมแีคร่
ไม้เก่าๆทีเ่ป็นทีน่อน การดแูลผูป่้วยรายนีไ้ม่ใช่แค่เพยีงตดิตาม

ระดับน�้าตาลในเลือดเท่านั้น แต่เป็นการดูแลอย่างองค์รวม 
เนื่องจากผู้ป่วยมีภาวะเครียดและปัญหาครอบครัว จึงมีการ
พูดคุยให้ค�าปรึกษาแบบครอบครัว ซึ่งในบางครั้งการที่เราจะ
พดูคยุกบัคนทีใ่กล้ชิดในครอบครวัไม่ใช่เรือ่งง่ายต้องอาศยัสือ่
กลางเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัว ซ่ึงตอนน้ันไม่
เข้าใจเลยว่าเราต้องท�าถงึเพยีงนีเ้ชยีวหรือมนัเป็นเร่ืองภายใน
ครอบครัวของผู้ป่วย ซึ่งพี่พยาบาลสามารถช่วยให้ตายายได้
อยู่กับลูกหลาน อาการเบาหวานเริ่มดีข้ึน ท�าให้เกิดค�าถาม
ขึ้นในใจว่าท�าไมทุกคนในชุมชนถึงยอมรับและรักพี่พยาบาล
คนนี้มาก ข้าพเจ้าจึงได้ถามพี่พยาบาลว่า “ต้องท�ายังไงถึงจะ
มีคนรักและยอมรับเรา หนูอยากท�าให้ได้อย่างพี่คะ? พี่
พยาบาลบอกว่า “นี่แหละคือของขวัญจากคนไข้ ที่เป็นแรง
บนัดาลใจในการท�างาน มนัอาจจะไม่ใช่ข้าวของหรอืเงนิทอง 
แต่เพียงแค่รอยยิ้ม และความสุข รู้ถึงคุณค่าของความเป็น
มนษุย์ การมรีกัเหนอืรกักบัคนทกุคนท�าให้เรามคีวามสขุและ
ได้ความรกักลับมา ถ้าอยากสุขต้องรู้จกัการเป็นผู้ให้ก่อน” ส่ิง
เหล่านี้ท�าให้ข้าพเจ้าได้ค�าตอบของชีวิต และได้รู้คุณค่าของ
ตวัเองมากขึน้ สดุท้ายเหมอืนชะตา ฟ้าลขิติ ข้าพเจ้าจงึตดัสนิ
ใจเลือกท�างานใช้ทนุที ่โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล หรอื
ที่เรียกว่าอนามัยนั้นเอง 

 ข้าพเจ้าท�างานเจออุปสรรคหลายๆอย่าง แต่มัน
เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้า อดทน ท�างานในด้านที่ข้าพเจ้า
ได้เลือกให้ดีที่สุด มีเรื่องราวที่ประทับใจอยู่มากมาย ดังเรื่อง
ที่จะเล่าให้ฟังว่า เมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าได้มีโอกาส ไปเยี่ยม
บ้านครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นอีกแรงบันดาลใจท�างาน....ท�าให้
ข้าพเจ้าเช่ือว่า การมีรักเหนือรักคือการให้ความรักความ
เมตตากบัคนทกุคนสามารถน�าความสขุสูค่รอบครวัและชมุชน
ได้
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 “เธอเห็น ท้องฟ้า นั่นไหม…ความหวังเล็กๆที่เฝ้า

คอยจะมบ้ีางไหม… พ่อยงัรอลกูกลบัมาอยูใ่กล้ๆในเวลาทีอ่่อน

ล้า หมดแรง หมดก�าลังใจ ณ วันนี้ สภาพร่างกายของพ่อก็

เปรยีบเสมอืนแสงไฟทีริ่บหร่ีเหลอืเวลามากน้อยเพยีงใดกไ็ม่มี

ใครรู้อนาคตได้ พ่อขอเพียงเวลาท่ีเหลือมีลูกอยู่ในอ้อมกอด 

อย่างน้อยถ่านไฟของพ่อถึงแม้มันจะริบหรี่ มันก็ไม่แน่ ถ้ามี

ลูกมาอยู่แนบกาย ไฟดวงน้ันอาจจะปะทุขึ้นมาเป็นเพลิงที่

สวยงาม” ค�าพูดข้างบน เป็นเรื่องราวชีวิตของ “พ่อสิน”  ซึ่ง

เป็นผูป่้วยโรคหวัใจและวณัโรค ทีข้่าพเจ้าได้ออกไปเยีย่มบ้าน

เป็นประจ�าในช่วงท่ีรักษาตัวและกินยาพ่อสินมักร�าพึงร�าพัน

ให้ข้าพเจ้าฟังเสมอๆ กบัการต่อสูก้บัโรค การด�าเนนิชวีติ และ

ชีวิตครอบครัว  “กราฟชีวิตของคนรอบข้างคือน่าอิจฉา 

อนจิจงั! เป็นหยงัพ่อคอืมกีราฟชวีติทีบ่่มขีึน้หรอืลงเหมอืนคน

อื่นๆ ชีวิตของพ่อมีลูกเหมือนสวรรค์ประทานลงมา พอเลี้ยง

ดเูจ้าจนเตบิใหญ่ แต่แล้วเจ้ากต้็องจากไปท�างาน ด้วยห่างไกล

หัวอกผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็หวังอยากให้ลูกได้ดิบได้ดี มีเงินทอง 

มีเงินเก็บ พ่อยอมล�าบากยอมทนในชีวิตท่ีใครๆก็มองว่าเป็น

ชีวิตของสองตา ยายที่ถูกทอดทิ้งไร้การติดต่อ ไร้การกลับมา

ดูแล “เป็นหยังเจ้าคือบ่มาเบิ่งมาหาพ่อแหน่” เป็นค�าพูดตัด

เพ้อของคุณพ่อสิน แม้ไม่มีลูกคอยดูแลแต่สองชีวิต ตา ยาย

กต้็องด�าเนินต่อไป แต่ด้วยร่างกายและภาระก�าลงัแก่ชราภาพ 

แขน ขา อ่อนแรงใยเล่าจะสู้หนุ่มสาวรุ่นใหม่ ไม่ต้องพูดถึง

เลยเมื่อไม่มีงานท�าความทุกข์ อดอยากปากแห้งก็เร่ิมมามัน

คอืพายลุกูใหญ่ทีพ่ดัเข้ามาหาตวัพ่อสนิเตม็ๆ เคราะห์ซ�า้กรรม

ซัดยังมีโรคเข้ามาแทรกซ้อนอีก โรคทางใจท่ีต้องเผชิญต่อสู้

กับมันมาในระยะเวลาหลายปีที่พ่อคิดว่ามันร้ายแรงนัก พ่อ

ยงัต้องมาเผชญิกับโรคหัวใจและวณัโรค มันเกดิข้ึนได้อย่างไร 

……? ถามใครจะมีคนรู้ ถ้ารักษาได้ก็เป็นแค่การรักษาตาม

อาการ เพราะพ่อสินไม่มีเงินที่จะไปท�าให้มันหายขาดเหมือน

คนรวยเขาท�ากัน พ่อก็ได้ปฏิบัติตัวดูแลตัวเองกินยาและไป

พบหมอตามนัด ข้าพเจ้าจะถามเสมอว่า “พ่อสินอาการดีขึ้น

ไหม” พ่อสนิตอบว่า “พ่ออาการดขีึน้หรอืภาษาหมอเขาเรยีก

กันว่าพอทุเลา แต่เม่ือชีวิตไม่ส้ินก็ต้องด้ินกันไป พ่อเริ่มเห็น

ท้องฟ้าสดใสขึ้นมาบ้าง อาการวัณโรคของพ่อหายเป็นปลิด

ทิ้ง เอาละคราวน้ีพอจะมีก�าลังใจจะต่อสู ้กับมันต่อบ้าง” 

ข้าพเจ้ามักจะออกไปแวะเย่ียมเยียนคุณพ่อสินเป็นประจ�า 

ท�าให้สนิทสนมคุ้นเคยกับครอบครัวนี้มาก อยู่มาวันหน่ึง

เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น....พอฟ้าสว่างได้ไม่ทันไรมัน

เหมอืนแค่กระพรบิตาแล้วลืมตาขึน้มาฟ้ากม็ดืครึม้อกีละลอก 

ร่างกายของพ่ออ่อนล้า ทรุดลงชนิดกะทันหัน คนที่คอยอยู

เคียงข้างพ่อก็คือ แม่ของลูกและข้าพเจ้า(พยาบาล)ที่คอย

แนะน�า ให้พ่อท�าใจให้สบาย ท�ากายบริหาร รับประทาน

อาหารที่มีประโยชน์ รับประทานยาให้ครบ แต่ลูกของพ่อสิน

จะรู้ไหมว่าสิ่งที่จะเยียวยาจิตใจพ่อได้คืออะไร ?วันนั้นพ่อสิน

พูดกับข้าพเจ้าว่า “ลูกจะรู้ไหม ฟ้าสว่างที่สวยสดใสของพ่อ

คือการที่ลูกกลับคืนถ่ินมาอยู่ในอ้อมกอดของพ่อและแม่ พ่อ

ยงัครุน่คดิรอคอยวนัทีลู่กหวนกลบัมา” ค�าพดูพ่อสินมนัท�าให้

ข้าพเจ้ารู้สึกหดหู่ใจยิ่งนัก และคิดว่าต้องช่วยแก้ไขปัญหาน้ี

ให้ได้ ข้าพเจ้าคิดถึงค�านี้ “จงช่วยเหลือ ผู้อื่น เท่าที่ มีโอกาส

ช่วยได้ เพราะเราอาจเป็นคนเดียวที่ช่วยเขาได้”พอนึกถึงค�า

นี้ข้าพเจ้าจึงไปปรึกษากับญาติที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียง 

ว่าจะมีทางช่วยให้คุณพ่อสินและครอบครัวกลับอยู่ด้วยกัน

อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ด่ังที่พ่อสินต้องการ ซึ่งข้าพเจ้าจึง

ได้โทรไปพูดคุย บอกเล่าสิ่งที่พ่อสินต้องการให้ลูกๆฟัง ซึ่งใน

ใจของข้าพเจ้าคดิว่าเขาจะด่าเรากลับมาไหม? เราเป็นคนนอก

ครอบครัวเป็นแค่พยาบาลตัวเล็ก แต่ส่ิงที่ได้กลับมาคือส่ิงที่

ข้าพเจ้าคาดไม่ถึง เพราะลูกๆของพ่อสินทั้ง2คน ยอมเปิดใจ

ว่าต้องหาเงินมารักษาพ่อ ข้าพเจ้าเลยบอกว่าส่ิงที่พ่อสิน

ต้องการ ไม่ใช่แค่เงนิทอง พ่อสินต้องการความรกัความอบอุน่

จากครอบครัว แค่ได้เห็นลูกกลับมาหาพ่อแค่นี้ก็ดีใจแล้ว แค่

ได้เห็นหน้า เพราะชีวิตบอกไม่ได้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยัง

ไง” พอข้าพเจ้าพดูจบ ลกูๆพ่อสนิตกลงกลบัมาหาพ่อสนิจรงิๆ 

ท�าให้ฉันในฐานะหมออนามัยมีความสุขเสมอๆ ถึงแม้งานจะ

หนกัหนาสาหสั แต่กลบัท�าให้ข้าพเจ้ามุง่มัน่ทีจ่ะท�างานต่อไป 

ข้าพเจ้ารับรู้ว่า ไม่เพียงข้าพเจ้า ที่เยียวยาโรคและผู้ป่วย

เท่านั้น แต่ผู้ป่วยต่างหากที่เยียวยาข้าพเจ้า…ท�าให้ข้าพเจ้า

เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก…  

1 สัปดาห์ต่อมา ข้าพเจ้าได้รับข่าวดี ที่ว่าลูกสาว

ของคุณพ่อสินจะมาแต่งงานและอยู่ดูแลพ่อสินด้วย ข้าพเจ้า

ได้ไปร่วมงาน ลูกสาวของพ่อสินวิ่งมาหา มากอดแล้วบอกว่า 

“ขอบคณุนะคะทีค่อยดแูลพ่อเสมอมา ต่อไปนีห้นจูะช่วยดแูล

พ่อด้วย” พ่อสินก็เดินมาหา ข้าพเจ้าสังเกตเห็นสีหน้าของพ่อ

สินดูสดช่ืน ใบหน้ามีรอยยิ้ม และเต็มไปด้วยความสุข ถาม

ข้าพเจ้าว่า “คณุหมอกนิข้าวรยึงั มาๆ” ข้าพเจ้าบอกขอบคณุ
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และร่วมรับประทานอาหาร และได้พูดคุยกับพ่อสินพร้อม

ครอบครัว วันนั้นข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าทุกคนมีความสุขมาก 

ข้าพเจ้ากลบับ้านมาด้วยหวัใจทีเ่ตม็ไปด้วยความสขุ ความสขุ

ที่ได้เป็นผู้ให้ ข้าพเจ้าคิดถึงเราพูดของพี่พยาบาลวันนั้นทันที

ว่า “นี่แหละคือของขวัญจากคนไข้ ท่ีเป็นแรงบันดาลใจใน

การท�างาน มันอาจจะไม่ใช่ข้าวของหรือเงินทอง แต่เพียงแค่

รอยยิ้ม และความสุข รู้ถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ การมี

รักเหนือรักกับคนทุกคนท�าให้เรามีความสุขและได้ความรัก

กลับมา ถ้าอยากสุขต้องรู้จักการเป็นผู้ให้ก่อน” ปัจจุบันนี้พ่อ

สินยังอยู่กับลูกๆสุขภาพร่างกายดีขึ้น ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

เลย นี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่า สุขภาพใจแข็งแรง สุขภาพกาย 

ย่อมดีตามมา....ครอบครัวอบอุ่นส�าคัญที่สุดจริงๆ




