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ทางออกของการท างาน 

อาจรีย์   แดงโสภณ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

                 เมื่อต้องย้ายงานมาอยู่จิตเวชชุมชน รู้สึกคับข้องใจที่ต้องมีงานที่ไม่ค่อยถนัด  ไม่เคยทําใจมาก่อน
ว่าจะมาอยู่ตรงนี้นั้นคือการออกออกเยี่ยมบ้าน  เยี่ยมชุมชน และการประสานงานกับศูนย์สาธารณสุข ในพ้ืนที่ๆ
ได้รับมอบหมาย  มันเป็นงานที่ ตอบข้อซักถามของผู้ปกครองแ ละชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ  ต้องแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดข้ึนในขณะนั้น โดยเฉพาะการเยี่ยมบ้านของผู้มารับบริการจากคลินิกพิเศษวัย 18 ปีเป็น
เด็กโตที่จําหน่ายไปแล้วจาก สถาบันฯ พบว่าผู้ปกครองและเด็ก ส่วนใหญ่ติดที่จะมาสถาบันราชานุกูล  ต้องการ
มารับบริการต่อเนื่อง เดก็ไม่สามารถท่ีจะอยู่ในชุมชนได้ ไม่มีกลุ่มเพ่ือนวัยใกล้เคียงกัน  เป็นภาระของครอบครัว
ในการดูแลบิดา-มารดาต้องทํางาน บิดา-มารดาเริ่มมีอายุแล้ว การดูแล ลูกเริ่มเบื่อหน่าย ลูกมีปัญหาพฤติกรรม   
ไม่เชื่อฟัง  ไม่มีความรู้ในการจัดกิจกรรมให้เด็กเวลาอยู่บ้าน วิตกกังวลในพฤติกรรมลูกท่ีเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวใน
สายตาของพ่อ - แม่ รวมทั้งลูกมีพฤติกรรมแปลกๆ ของลูก ทําให้มือใหม่หัดงานอย่างผู้เล่าต้องนํามาคิดและหา
วิธีการในการให้คําตอบซึ่งต้องดู ความต้องการ และสภาพแวดล้อม ของครอบครัวเป็นหลัก  เมื่อได้ข้อมูล ต้อง
นํามาคิดและออกแบบการดูแลร่วมกัน   ทั้งหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  เด็กของราชานุกูลด้วยวัยขนาดนี้เด็ก
น่าจะเริ่มมีพฤติกรรมคล้ายผู้สูงอายุบ้างแล้ว เช่นต้องการเพ่ือนคุย ต้องมีกิจกรรมให้ทํา  ซึ่งเด็กส่วนให ญ่ยังต้อง
พ่ึงพาผู้ดูแล  ถ้าปล่อยไว้อาจมีปัญหา ทางด้นจิตใจและเป็นภาระของพ่อ -แม่  เด็กต้องการสังคมและการดูแล
จากสังคมใกล้บ้าน   เราจะพาเด็กของเราไปที่ไหนดีที่จะผ่อนภาระของครอบครัวในการดูแลและเด็กจะต้องมี
กิจกรรมทํา  ความคิดจึงเชื่อมโยงไปที่ ตัวเองว่าถ้าเราสูงอายุเราจะคืนกําไรให้สังคมอย่า งไรบ้าง ทําไม่พวกท่ี
สูงอายุจึงชอบมีจิตอาสาในการบําเพ็ญประโยชน์ จึงพอสรุปได้ว่า ผู้สูงอายุท่านต้องการความภาคภูมิใจ   
ต้องการๆยอบรับจากสังคม  ต้องการสื่อสารให้เด็กรุ่นใหม่นํา ประสบการณ์ ที่ท่านเคยมี ไปใช้ ฯลฯ  ซึ่งท่าน
เหล่านี้จะมารวมตัวกันในชมรมผู้สูงอายุของแต่ละชุมชน ทําอย่างไรที่ผู้มารับบริการวัยเกิน 18ปีจะมีกิจกรรม
ร่วมกับผู้สูงอายุได้  จึงนําเรื่องนี้ไปปรึกษากับหัวหน้าพื้นที่ และพยาบาลเยี่ยมบ้านที่ศูนย์บริการสาธารณะสุขที่
11 

  ในวิธี คิดท่ีเกิดข้ึน และเป็นการ ส่งต่อการดูแล  ได้รับการตอบรับที่ดีว่าน่าจะเป็นไปได้และทาง 
ศูนย์บริการสาธารณะสุขที่ 11จะช่วยหาชุมชนที่เข้มแข็งให้ ซึ่งไม่ไกลจากบ้าน ของเด็กในที่นี้เด็กของเราไม่ได้
สมัครเป็นสมาชิกของชมรมผู้ สูงอายุเนื่องจากอายุยังไม่ถึง  แต่ขอเข้าไปร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุ เป็นบาง
กิจกรรมที่เด็ กสามารถทําได้  ส่วนเด็กบางคน ที่มีบ้านใกล้วัด หรือโรงเรียน ควรประสานให้ทําประโยชน์ ให้กับ
ชุมชน  โดยเฉพาะเด็กชายควรพาเข้าวัดช่วยงานวัดเช่น กวาดลานวัด  พูดคุยกับพระเพ่ือให้เกิด การเรียนรู้จาก
บุคคลนอกครอบครัว  เกิดการ เลียนแบบ พฤติกรรม ที่ดี เป็นการผ่อนคลายความวิตกกังว ลของพ่อ – แม่ 
 เมื่อได้แนวคิดจึงนํามาปรึกษาทีมงานเพ่ือให้เกิดการต่อยอดการดูแลเด็กในชุมชน  ได้นําวิธีคิดนี้พูดคุยกันใน
วันที่ทบทวนการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล  ได้รับการตอบรับที่ดี  ได้มีการติดต่อประสานงานไปยังศูนย์สามวัยซึ่ง
ทางศูนย์สามวัยรั บการตอบรับเป็นอย่างดี   โดยให้ตารางกิจกรรมมาและจะประสานผู้สูงวัยที่มาเข้าร่วม
กิจกรรมภายในชุมชนให้รับทราบ 
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         สิ่งที่ผู้เล่าได้รับในครั้งนี้คือภาคภูมิใจในตัวเองที่สามารถหาทางแก้ไขปัญหาการที่เกิดข้ึน จาก
ประสบการณก์ารทํางานที่ผ่านมา  การทํางานแต่ละท่ีไมเ่หมือนกันต้องพยายามหาให้ได้ว่า งานที่เราต้องทําคือ
งานอะไรเราจะทําอย่างไรเพื่อตอบโจทย์ของงานที่ได้รับมอบหมายให้ได้  ทําแล้วมีความสุขหรือเปล่า 
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                    ขอไปตั้งหลักก่อน                          
อาจรีย์   แดงโสภณ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

                วันนั้นวันที่เท่าไหร่จําไม่ได้  เป็นวันที่ต้องออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่กับคณะทํางาน MCC ที่
ศูนย์อพยพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต  เพื่อจัดกิจกรรมให้กับเด็กที่ศูนย์อพยพฯ  ในใจคิดว่าดีจังเลยที่ได้
ไปอีก  จะได้ไปดูบรรยากาศว่าน้ําท่วมถึงไหนแล้ว  เหมือนข่าวที่นักข่าวช่อง 3  นายสรยุทธ  นําเสนอหรือเปล่า  
เราไปกับทั้งหมดประมาณ  6-7คน มีคุณอารี เวชาคมเป็นหัวหน้าทีม มีลังของเล่น   ลังหนังสือนิทาน และของ
นําไปแจกเด็กมากมาย เมื่อเตรียมของเรียบร้อยเราทุกคนขึ้นรถประจําที่  ขณะรถขับออกไปจากสถาบันฯ  ทุ ก
คนมีเรื่องคุยกันมากมาย  ต่างแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนในศูนย์อพยพฯให้กันและกันฟัง   ผู้เล่านั่งริม
หน้าต่างด้านซ้ายมือ ดูบรรยากาศตามเส้นทางที่รถขับผ่า น  มองเห็นน้ําที่ท่วมบริเวณถนน ท่วมหมู่บ้านที่รถขับ
ผ่านมาแล้วพูดว่า”วันนี้น้ําท่วมเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกวัน” มีเสียงตอบว่า “ มันก็อย่างนี้แหละท่วมๆลดๆ แต่ละวัน
ไม่เหมือนกัน ”  เมื่อรถเริ่มเข้าประตูของมหาวิทยาลัยฯ  เรามองเห็นรถตักดินตักดินมาทําเป็นเขื่อนดินกัน  มี
ผู้คนมากมายนําถุงทรายมาช่วยกันวางบริเวณ ด้านในของรั้วมหาวิทยาลัยฯ บริเวณสนามหญ้าด้านในที่รถขับ
ผ่าน  ระดับน้ํามากขึ้นกว่าทุ กวันที่เคยมา  เมื่อรถถึงศูนย์อํานวยการอพยพฯ  ทุกคนกระโดดจากรถ
เตรียมพร้อมในการทํางานเราทุกคนช่วยกันขนของที่อยู่ในกล่องไปยังลานกิจกรรมท่ีทางศูนย์อพยพฯ  จัดให้   
มีการจัดเตรียมงานให้เด็กๆเล่นเป็นมุมๆของแต่ละกิจกรรม  มีการให้คําแนะนําคลายเครียดแก่ผู้อพยพท่ีมี
ภาวะเครียด วันนี้หัวหน้าทีมบอกเราว่าได้ป้ายมาติดเพ่ิงทําเสร็จใหม่ เป็นป้ายชื่อของสถาบันราชานุกูล มี 2 
แผ่น  มีคนมาช่วยติดให้  บริเวณหน้ามุมกิจกรรม 1แผ่น  เหลืออีก 1แผ่นยังหาที่ติดไม่ได้  จึงมีคนอาสานําไป
ติดให้ที่ชั้น2  ด้วยเหตุผลที่บอกว่ามองดูแล้วสวยดี  ถ้ามีนักข่าวมาจะได้เห็นชัดเจน  ผู้มาร่วมงานก็เห็นชัดด้วย   
เวลาประมาณ 09.00น.  เริ่มทํากิจกรรมกัน  โดยมีพ่ีเลี้ยงที่เป็นอาสาสมั ครเป็นผู้พาเด็กมาร่วมกิจกรรม ในมุม
กิจกรรมของเรามีหลายหลากมาก  มีมุมหนังสืออ่านเอง  มุมเล่านิทาน  มุมแป้งปัน  มุมเล่ นของเล่นเพื่อพัฒนา
ทักษะต่างๆ มุมประดิษฐ์ของ  มุมของขวัญสําหรับแจกเด็กหลังทํากิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เหตุการณ์ผ่านไปนาน
เด็กๆและพวกเรากําลังสนุกสนานกับการทํางาน เวลาประมาณ 11.30น.  มีอาสาสมัครมาบอกว่าให้เราเลิกทํา
กิจกรรมก่อน และหาทางออกจากศูนย์อพย พก่อนเที่ยง เนื่องจากทางผู้ใหญ่คาดกาลว่าน้ําจะต้องท่วมที่ศูนย์
อพยพนี้แน่นอนแต่ไม่รู้ว่ าเวลาใด  ขอให้ทางเราออกโดยด่วน เพ่ือให้เราได้มีเวลาเก็บของและเตรียมตัว พวก
เราถามต่อไปว่า “ถ้าน้ําท่วมศูนย์อพยพจริง  แล้วพวกท่ีอพยพมาจะทําอย่างไร ” อาสาสมัครตอบว่า “ คงต้อง
ค่อยหาศูนย์อพยพใหม่   ทยอยอพยพแล้วแต่ใครต้องไปก่อน  และถ้าน้ําท่วมมากต้องตัดไฟฟ้า ส่วนพวก
อาสาสมัครคงต้องใ ช้ชีวิตที่นี้จนกว่าน้ําจะลดลง ”  เมื่ออาสาสมัค รพูดจบเค้าก็เดินไปบอก พ่ีเลี้ยงที่ดูแลเด็ก    
พ่ีเลี้ยงบอกกับเด็กๆว่าได้เวลาที่เด็กจะต้อง ไปรับประทานอาหารกลาง วันแล้ว  ให้ออกมาจากมุมกิจกรรม ช่วง
นั้นพวกเราบางคนเริ่มตกใจ(โดยเฉพาะผู้เล่า)สิ่งที่กลัวคือกลัวออกไม่ได้  ต่างคนต่างมองสบตา ขณะนั้นพวกเรา
บางคนแบ่งกันไปพักบ้าง  เหลือไม่ก่ีคน  เมื่อหันมามองสบตากัน  ไม่มีคําตอบจากใครทั้งสิ้น  ทุกคนต่างตรงไป
ที่ของที่วางอย่างกระจั ดกระจายอยู่  แล้วช่วยกันเก็บของที่เด็ กเล่น ลงใส่กล่องได้เรียบร้อยพร้อมออกเดินทาง
ใช้เวลาไม่ถึง 5นาท ี   ซึ่งขณะนั้นทางหัวหน้าทีมกําลังพูดคุยอยู่กับแพทย์ศูนย์บริการสาธารณะสุขของ จังหวัด
ประทุมอยู่   หัวหน้าทีมหันกลับมา อีกครั้ง ด้วยสีหน้าที่ออกจะงงกับ พวกเราไม่ได้เพราะพวกเรา ทุกคนพร้อม
เดินทาง  โดยช่วยกันยกกล่อง ไปที่รถแบบม้วน เดียวจบ   (ไม่เหมือนตอนที่มา ต้องเดินหลายเที่ยวกว่าของจะ
ครบ)   หัวหน้าทีมและพวกเรา มองกลับมาที่ลานกิจกรรมอีกครั้งพบแต่ความว่างเปล่า    เมื่อข้ึนรถได้ขณะจะ
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หาทางออกปรากฏว่ารถติดมาก  จิตใจตอนนั้ นจดจ่อกับระดับน้ําที่ขึ้นอย่างรวดเร็ว และเห็นได้ชัด เจน ผู้เล่า
มองไปที่ศนูย์อพยพรู้สึกเสียดายที่ต้องจากไปเพราะคง ไม่มีโอกาสได้เข้ามาอีก  รู้สึกชื่นชมและตื้นตันกับทีมงาน
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยฯและอาสาสมัคร ที่เสียสละอยู่ดูแลผู้อพยพต่อโดยไม่หวั่นกับเหตุการณ์ท่ีจะเกิ ดขึ้น     
กว่ารถจะยูเทิร์นกลับถนนวิภาวดีฯขาเข้าเพ่ือจะกลับสถาบันฯใช้เวลาประมาณ45นาที  ทุกคนไม่มีใครบ่นหิวทั้ ง
ที่เวลาเลยบ่ายโมงมานานแล้ว  ต่างคนต่างเล่าว่าในภาวะวิกฤตนั้นตัวเองไปทําอะไรอยู่ที่ไหน  ทุกคนที่เล่ามีแต่
เรื่องขําๆ  หัวเราะกันสนุกสนาน  แต่เมื่อกลับมาเห็นของหายหมดตกใจ พวกท่ีเก็บของก็เล่าว่า หัวหน้ายังไม่ได้
สั่งอะไรเลยของเรียบร้อยหมดภายในพริบตาแล้วก็หัวเราะกันสนุกสนานที่สามารถเอาตัวรอดภายในระยะเวลา
รวดเร็ว  แต่ก็ต้องเงียบลงเมื่อหัวหน้าที่ถามว่า  “เก็บของเรียบร้อยแล้ว  หมดหรือเปล่า” เกือบทุกคนพูดว่า  “ 
หมดค่ะ”     

 หัวหน้าพูดต่อ    “ แล้วป้ายชื่อล ะเก็บหมดหรือเปล่า   เพิ่งทํามา ได้ใช้งาน นี้เป็นงาน แรก ”    
ทุกคนเงียบ  ช่วยกันนึก   มีเสียงพูดเบาๆ ตอบว่า  “แผ่นข้างบนลืม  ความรีบเก็บมาแผ่นเดียว  อีกแผ่นมันอยู่
สูงเลยลืม ” มีเสียงพูดว่า  “ปล่อยมันให้อยู่ไปก่อน  น้ําลดแล้วค่อยมารับกลับ ”    

 “ ไม่ต้องเก็บหรอกเค้าจะได้รู้ว่าสถาบันราชานุกูลมา”       และอีกหลายความคิดที่คิดว่าเป็นวิธีคิดท่ีดีที่สุดใน
เวลานั้น     แต่ในใจผู้เล่าคิดว่า  “ ฉันขอไปตั้งหลักก่อน   เพ่ือให้จิตใจเข้มแข็งแล้วจะมาใหม่ ” 

             ทุกวันนี้น้ําเลิกท่วมแล้วเราก็ ยังไม่ได้กลับเข้าไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือเก็บป้ายที่เหลือ อีก
เลย  จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ผู้เล่ารู้สึกประทับใจ ว่าในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นหรือกําลังจะเกิดการเอ าตัวรอดของ
แต่ละคนขึ้นอยู่กับประสพการที่ เคยมีมา  การทํางานเป็นทีมเป็นเรื่องสําคัญ   เมื่อมองหน้าสบตาก็รู้ว่าควรทํา
อย่างไร   ผู้เล่าจําภาพที่พวกเราทุกคนในเหตุการณ์นั้นช่วยกันเก็บของจนหมดภายในพริบตาเมื่อคิดถึงครั้งใดก็
อดที่จะยิ้มในกิริยาของแต่ละคนในทีมงานไม่ได ้  
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ครั้งหนึ่งในชีวิต 

อาจรีย์   แดงโสภณ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

                    เมื่อมองไปในอดีตคนทํางานทุกคนย่อมผ่าน ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนมามากมาย แล้วแต่ใครจะ
จดจําเก็บไว้ในใจหรือนํามาพูดให้คนอ่ืนฟัง  ผู้เล่าขอเล่าย้อนกลับ ไปในอดีต  เมื่อประมาณ 20กว่าปีที่ผ่านมาผู้
เล่าได้ไปขึ้นเวรทีโ่รงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ชั้นที่ปฏิบัติงานอยู่ชั้น 7  เป็นชั้นที่ให้การดูแลผู้ป่วยเด็ก   ห้องแต่
ละห้องเป็นห้องเดี่ยว  สุดทางเดินของแต่ละปีกตึกจะมีหน้าต่าง   ด้านนอกของหน้าต่างจะมีขอบ ยื่นออกไป
กว้างประมาณ 1 เมตร ยาวประมาณ  2 เมตร   ที่สามารถปีนหน้าต่างออกไปยืนได้ วันนั้นเป็นช่วงเวลาใกล้ค่ํา
บรรยากาศขณะนั้นเด็กที่มาป่วยแต่ละห้องกําลังมีความสุขกับครอบครัว  อยู่ๆก็มีเสียงดังเอ ะอะจากด้านล่างว่า
มีคนจะโดดตึกที่ชั้น 7  ขอคนช่วยดูแล  มีบรรดาไทยมุงเต็ มไปหมดที่ด้านหน้าของโรงพยาบาล ภาพที่ทุกคน
เห็นคือผู้หญิง วัยไม่เกิน 30ปี นั่งยองๆบริเวณขอบตึกท่ียื่นออกไป  มือทั้งสองข้าง กุมศีรษะร้องไห้เบาๆ  ไม่
พูดจา  ผู้ตรวจการพย าบาลได้ขึ้นมาขอข้อมูลเกี่ยวกับหญิง ที่กําลังจะกระโดดตึก เป็นแม่เด็กที่มาดูแล ลูกที่มี
อาการตัวเหลือง  รับการรักษาด้วยการส่องไฟ  แม่เฝ้าเด็กอยู่คนเดียวไม่มี ญาติ  สามีจะมาช่วงค่ําๆ     
ผู้ตรวจการเข้าไปใกล้บริเวณท่ีแม่เด็กนั่งอยู่เพื่อพูดคุยด้วย ได้รับคําตอบว่า “อย่าเข้ามาใกล้ถ้าเข้ามาจะกระโดด
ทันทีพร้อมทั้งทําท่าทางยืนขึ้น ”  ทุกคนตกใจ  บรรดาไทยมุงเริ่มทยอยหายไป  ผู้ตรวจการพยาบาลสั่งให้
พยาบาลหัวหน้าเวรโทรฯติดต่อพ่อเด็กและแจ้งเรื่องให้รับทราบ  การต่อลองเป็นไปตามสถานการณ์ที่เน้นให้แม่
เด็กกลับเข้ามาในอาคารพ้นจากจุดเสี่ยง  การต่อรองใช้เวลาเวลาประมาณ 20-30นาที ไม่เป็นผลสําเร็จ มีแต่
เสียงร้องไห้  และเงียบ  บางครั้งมีเสียงตอบว่า “ไม่ต้องมายุ่ง  เรื่องของใครก็เรื่องของเค้า   คนอ่ืนไม่เกี่ยวข้อง ”   
มีตํารวจ191 และตํารวจจากสถานีตํารวจพญาไท  มาร่วมเจรจาด้วย  เวลาผ่านไปเกือบ1ชั่วโมง แม่เด็กก็ยังไม่
ยอมเข้ามา   สามีมาถึงและพูดคุยด้วยแม่เด็กก็ไม่ยอมรับฟังและทําท่าจะกระโดด  มีเสี ยงผู้หญิงหวีดร้องด้วย
ความกลัว จนสามีต้องหยุดพูดและนั่งลงอย่า งอ่อนแรง ในขณะนั้นผู้เล่าเดินผ่านมาห้องใกล้ๆเห็นเหตุการณ์ยัง
ไม่สงบและเวลาล่วงเลยมานานแล้ว  จึงขออนุญาตพี่หัวหน้าพยาบาลเจราจาบ้าง  ผู้เล่ายังไม่ได้ผ่านการอบรม  
แต่มีสัญชาติญาณของความเป็นแม่  จึงเริ่มต้นด้วยเรื่องของลูกก่อน   

ผู้เล่าพูดว่า   “คุณค่ะขณะนี้คุณไม่ใช่ตัวคนเดียว   คุณมีลูกแล้ว   ต้องคิดถึงลูกก่อนใคร  ”   

แม่เด็กพูดว่า “ เพราะคิดถึงลูกซิ   ถึงต้องทนอยู่จนทุกวันนี้ ” 

ผู้เล่าพูดว่า   “ แล้วคุณคิดว่าถ้าคุณไม่อยู่แล้ว  เค้าจะอยู่กับใครๆจะเลี้ยงดู” 

แม่เด็กพูดว่า “ รู้ได้อย่างไรว่าไม่มีใครดูแล  ก็พ่อเค้ากับเมียใหม่ไง  ให้มันดูแลกันไป  ฉันไม่อยากอยู่แล้ว ”   

ผู้เล่าพูดว่า   “ แล้วคุณว่าเค้าสองคนจะดูแลลูกของคุณได้ดีเท่าคุณหรือ ใครจะรู้ใจเด็กได้ดีเท่ากับแม่ท่ีเลี้ยงอยู่
ทุกวัน   สัมผัสที่อบอุ่นที่มาจากใจ ”เสียงเงียบหายไปสักครู่  แล้วพูดต่อว่า   “เด็กยังเล็กอยู่จําอะไรไม่ได้หรอก   
เดีย๋วก็ลืม  เหมือนพ่อมัน ” 

ผู้เล่าพูดว่า “ คุณมีความรู้สึกอย่างไรกับการที่ตั้งท้องมา 9เดือน มีลูกอยู่กับคุณมาตลอดเวลา ลูกก็มีความรู้สึก
และผูกพันกับคุณ  ฉะนั้นไม่ว่าใครจะมาดูแลหรือเลี้ยงดูอย่างไร  ความผู กพันก็ไม่เท่ากับคนที่ ตั้งท้องมา  มัน
เป็นเรื่องของสายเลือด  ความผูกพัน  ความรู้สึกท่ีบอกใครไม่ได้  ” แม่เด็กเงียบ  ทุกคนเงียบ มันเป็นความรู้สึก
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ที่ผู้เล่ารู้สึกกดดันมาก  แต่ก็พยายามพูดต่อว่า   “ ตอนนี้ลูกคุณกําลังหิวนม  ใครอุ้มก็ไม่เอา  ลูกต้องการสัมผัส
ที่อบอุ่นและไว้ใจได้ ” แม่เด็กพูดว่า “ ให้มันร้องไป  ให้พ่อมันจัดการ  มันจะได้รู้ว่าเลี้ยงลูกลําบากอย่างไรบ้าง  
เวลากินก็ไม่ได้กินต้องอดทนทุกอย่าง  มันเอาแต่เที่ยวกับผู้หญิงอ่ืน ” 

ผู้เล่าพูดว่า  “ค่ะเราเข้าใจความรู้สึกของคุณที่ต้องอยู่ในภาวะนี้  แต่ขณะนี้ลูกกําลังหิวนมมาก  ต้องการนมจาก
อกแม่และสัมผัสที่อบอุ่นจากแม่  คุณควรมาหาลูกอุ้มลูก  ให้ลูกดูดนมก่อน ”แม่เด็กเงียบ ผู้เล่าพูดว่า “ ความ
เป็นสามี – ภรรยากันเม่ือมีปัญหา ต่างก็เลิกกันไป ต่างคนต่างไป แต่ความเป็นแม่ของลูกไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้     
ตลอดชีวิต นี้คุณๆไม่สามารถที จะทิ้งตําแหน่งนี้ หรือ มีใครมา แย่งตําแหน่งนี้ได้ มันเป็นเรื่องของความผูกพัน 
ความเอ้ืออาทร เป็นเรื่องของสายเลือดและความละเอียดอ่อน  ที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ ”    เสียงพูดหายไป
ชั่วครู่ มีเสียงตอบมาว่า    “ขอเข้าไปหาลูก แต่ขอสัญญา 3 ข้อ ” 

ผู้เล่าพูดว่า    “ สัญญา 3ข้อคืออะไรบ้าง” 

แม่เด็กพูดว่า  “ 1. ไม่ให้สามีอยู่บริเวณนี้ ไม่ต้องการเห็นหน้า  

                       2. ไม่ให้นักข่าวมาถ่ายรูป 

                       3. ขออยู่กับลูกสองคนในห้อง” 

ผู้เล่าพูดว่า   “ค่ะเรารับข้อเสนอของคุณและขอเคลียบริเวณก่อน  แต่คุณต้องเข้ามาอยู่ใกล้กําแพงตึกก่อน  
ไม่ให้ออกไปยืนที่ขอบด้านนอก”  แม่เด็กยอมปฏิบัติตามโดยดี  สถานการณ์ด้านนอกเริ่มคลี่คลาย  ทุกคนเริ่มที่
ไม่เก่ียวข้องเริ่ม สลายตัว     พ่ีผู้ตรวจการช่วยมาดูแลเรื่องพ้ืนที่ ให้ ผู้เล่าพูดว่า  “ทุกอย่างเป็นไปตามท่ีคุณแม่
ต้องการ   ขออนุญาตนําเก้าอ้ีไปวางที่หน้าต่างเพ่ือคุณสามารถปีน เข้ามาได้สะดวกขึ้น ” แม่เด็กอนุญาต  ผู้เล่า
วางเก้าอ้ีลงแล้วยื่นผ้าผืนใหญ่ให้เพ่ือให้แม่เด็กใช้ปิดหน้าแม่เด็กรับไว้แล้วจับมือผู้เล่าตลอดเส้นทางจนเข้าห้อง   
เมื่ออยู่ในห้องเราสองคนไม่พูดอะไรกัน  แม่เด็กให้นมลูก   ผู้เล่ามองไปที่เด็กที่กําลังดูดนมจากอกแม่ด้วยความ
หิวกระหาย  ผู้เล่าปล่อยให้เด็กอยู่กับแม่ตามลําพัง 

                จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้ผู้เล่ามีความรู้สึกว่า   ความรักของแม่ที่มีต่ อลูกนั้นยิ่งใหญ่มากและ
เป็นรักที่บริสุทธิ์  ตําแหน่งจะใหญ่อย่างไรเมื่อได้มาครอบครองถึงวาระทุกคนก็ต้องลงจากตําแหน่ง แต่ ตําแหน่ง
ของความเป็นแม่เป็นลูกไม่มีใคร สามารถมาแย่งชิง นี้ได้ผู้ครอบครองตําแหน่งนี้ ไม่สามารถจะลงจากตําแหน่งนี้
ไดก้ว่าชีวิตจะหาไม่   
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สายด่วนสขุภาพจิต 1323 

อาจรีย์     แดงโสภณ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

  วันนี้เป็นวันที่รู้สึกว่าสภาพจิตใจไม่ค่อยพร้อมที่จะ ให้บริการให้คําปรึกษาทางโทรศัพท์ เท่าท่ีควร  
แต่ด้วยภาระและหน้าที่ ๆต้องทําถ้าไม่ได้ทําเหมือนขาดอะไรไปหนึ่งอย่าง ในชีวิตประจําวั นมีสายที่ต้องให้
คําปรึกษา  สายรบกวนมากมาย สายที่น่าเบื่อที่สุดคือสายเรื่องเพศท่ีปลายสายมักใช้คําพูดไม่สุภาพเป็นแบบ
ภาษาไทยโบราณล้วนๆ   จนถึงเวลาประมาณสองทุ่มกว่าๆ ปลายสายเป็นเสียงผู้หญิงโทรเข้ามาพร้อมพูดว่า  “ 
พ่ีช่วยพูดกับพ่อ - แม่หนูหน่อย  เป็นอะไรไม่รู้ไม่เข้าใจลูก  ชอบบังคับลูก ” ปลายสายเปลี่ยนเสียงเป็นเสียง
ผู้ใหญ่และบอกว่าเป็นแม่ของเด็ก   ขณะนี้ในครอบครัวมีปัญหาแล้วจะโทรฯมาหาใหม่  เมื่อปลายทางวางสายผู้
รับสายรู้สึกงงมาก จนเวลาล่วงเลยไปรับสายอื่นไปเรื่อยๆ จนเวลาประมาณเกือบสี่ทุ่ม  รับสายปลายทางเป็น
เสียงผู้หญิงพูดว่า  “ จําได้หรือเปล่า เมื่อตอนเย็นที่โทรฯมามีปัญหากับลูก ขอให้พูดคุยกับพ่อของเด็กก่อน ”   
ปลายสายเปลี่ยนเสียงผู้ชาย  พูดว่า “ผมและภรรยาเป็นข้าราชการบํานาญ  ขณะนี้อายุ 60กว่าแล้ว  มีลูกสาว
คนเดียวอายุ 20ปีเป็นลูกหลง ลูกเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง  เริ่มคบกับเพื่อนชายรุ่นพ่ี  แรกๆ ก็ดีไม่มีปัญหา   
ลูกสาวพาเพ่ือนมาที่บ้า นและอยู่ในสายตาดี  คบกัน ได้ 6 เดือน  ฝ่ายชายขอเลิก โดยไม่มีเหตุผล  ทําให้ลูกสาว
เสียใจมาก  พยายามง้อ   และหาสาเหตุ  ลูกสาวทําใจไม่ได้  วันๆหมกอยู่แต่ในห้อง  ไม่พูดกับใคร  ไม่ยอมไป
เรียน  รู้สึกหนักใจมาก  สงสารภรรยาที่ต้องคอยดู แลไม่ได้หลับไม่ได้นอน  กลัวลูกสาวคิดมากทําร้ายตัวเอง    
ภรรยามีโรคประจําตัวด้วยกังวลว่าจะป่วย ”  

Co    “จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ได้พูดคุยกับลูกสาว หรือแก้ไขปัญหาอย่างไร” 

Cl     “พูดแล้วพูดทุกอย่างแล้ว แต่ลูกไม่ดีข้ึน ต้องการให้พ่อไปช่วยพูดให้ แต่มันไม่ใช่เรื่องท่ีผมและภรรยา    

 ต้องทํา   จึงทําให้ลูกโวยวายว่าพ่อ – แม่ไม่รัก ลูกสาวจึงโทรฯ  มาท่ี1323 เพ่ือให้พูดกับพ่อ – แม่ ผมไม่คิดว่า
เท่าท่ีเลี้ยงลูกมาลูกจะรักคนอื่นมากกว่าพ่อ- แม่ รู้สึกเศร้าและเสียใจมาก”  

Co   “จากเหตุการณ์เกิดขึ้น เราไม่สามารถจะโทษใครได้ แต่เมื่อมันเกิดขึ้นต้องช่วยกันแก้ไข เท่าท่ีเลี้ยงลูกมา  
เวลามีปัญหากับลูก ใช้วิธีการแก้ไขอย่างไร” 

Cl    “ส่วนใหญ่ผมจะตามใจเนื่องจากผมมีลูกสาวคนเดียวเป็นลูกหลง ลูกต้องการอะไรผมให้ได้หมด ลูกไม่เคย
พบความผิดหวัง ลูกชายผม2คนไม่มีปัญหาแบบนี้   ทําให้ผมคิดว่าผมเลี้ยงลูกมาผิด ในอดีตผม  เป็นนายตํารวจ
ไม่ค่อยมีเวลาให้ลูก แต่ตอนนี้ปลดเกษียณแล้ว  ลูกบังคับให้ผมและภรรยาไปพูดกับผู้ชาย ผมจะไปพูดกับผู้ชาย
ได้อย่างไรว่าอย่าทิ้งลูกผม ถึงผมพูดเค้าก็คงไม่มาเพราะลูกสาวผมค่อนข้างเอาแต่ใจ ผมรู้สึกหมดหนทาง” 

Co   “เท่าท่ีพูดมามันเป็นอดีตที่คอยเตือนใจเรา  แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นควรพูดคุยกันภายในครอบครัวด้วยเหตุผล   
ขอพูดสายกับน้องเพ่ือให้น้องได้ระบายความรู้สึก  ขอให้คุณพ่อให้น้องมารับสาย” 

Co   “สวัสดีค่ะ พี่เป็นพ่ีที่รับสายน้องที่น้องโทรฯมาเมื่อตอนเย็น แต่เรายังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกัน ตอนนี้หนู
รู้สึกอย่างไรกับปัญหาที่เกิดข้ึน” 

Cl    “ไม่อยากอยู่ พ่อ-แม่ไม่รักลูก  คบกับแฟนๆบอกเลิก โดยไม่มีเหตุผล”  ปลายทางเงียบเสียงหายไป 
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Co  “ถ้าแฟนบอกเหตุผลแล้ว  หนูคิดว่าหนูรับได้หรือเปล่า กับเหตุผลที่ต้องการ  ” ปลายทางเงียบเ สียงหายไป
ไม่โต้ตอบ 

Co  “เรามาช่วยกันคิด  ช่วยกันทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้น   มันไม่ใครผิด   ไม่ใครถูกแต่มันข้ึนอยู่กับเหตุผลของ
แต่ละคนในขณะนั้นและเหตุการณ์นั้น  ลองทบทวนตัวเองและความต้องการของตัวเองว่าในชีวิตเราต้องการ
อะไรเท่าที่ผ่านมาเพ่ือนชายเป็นคนอย่างไร  แล้วค่อยๆมองในมุมกลับกัน ว่ารับได้หรือเปล่าถ้าเราเป็นเค้า ”    
ปลายทางเงียบเสียงหายไป ไม่โต้ตอบ Co ปล่อยเวลาให้ Cl  เงียบประมาณ2-3 นาที 

Co  “ เรามาลองนึกกันดูว่าขณะนี้เรามีอารมณ์นี้เพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้แพ้ที่ถูกปฏิเสธ  ที่ ถูกบอกเลิกก่อน   
เราเป็นผู้แพ้  เมื่อเราคิดอย่างนี้ .....  ทําให้เราต้องการเป็นผู้ชนะ .....ซึ่งเราทุกคนต้องกา รเป็นผู้ชนะ  แต่ในทาง
กลับกันถ้าหนูบอกเลิกเค้าก่อน  หนูจะรู้สึกอย่างไร  ค่อย ๆคิด  เพราะทุกปัญหามีทางออกท่ีดี ” ปลายทาง
เงียบเสียงหายไปไม่โต้ตอบ  Co ปล่อยเวลาให้ Cl เงียบประมาณ2-3 นาที 

Co  “จากเหตุผลที่พูดให้ฟัง หนูมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง  พอที่จะได้วิธีคิดหรือหาเหตุผลเจอหรือยัง ” 

Cl   “ถ้าเราคิดว่าเราเป็นผู้ชนะเราจะภูมิใจ อย่างน้อยเราก็ชนะใจตัวเอง” 

Co  “ ใช่... ..นอกจากภูมิใจแล้ว   ยังให้อะไรเราอีกมากมาย เช่นประสบการณ์ชีวิต   อกหักดีกว่ารักไม่เป็น     
ถ้าเราแพ้เราจะรู้สึกท้อแท้กับชีวิต   อาจทําให้เรามีอาการเจ็บป่วยทางกาย  พ่อ – แม่และคนในครอบครัวที่เรา
รัก       ทุกคนก็จะทุกข์ไปกับเ ราด้วย เพราะทุกคนเป็นห่วงเรา  ลองเปรียบเทียบความรักของพ่อ -แม่กับเพื่อน
ชายว่า ใครรักเรามากกว่ากัน ถึงจะเป็นความรักคนละแบบ แต่แค่เริ่มต้นเราก็ทุกข์แล้ว ”                                      

Cl  “ แล้วจะให้ทําอย่างไร” 

Co  “ หนฟัูงแล้วต้องถามตัวเองว่าจะทําอย่างไร  พอมองเห็นช่องทางที่จะเริ่มต้นใหม่หรือไม่   ถ้าเราลองปรั บ
วิธีคิด  จะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไป     หรือใช้วิธีคิดว่า   ลืมความหลังแล้วตั้งต้นใหม่ ” 

Cl  “ ฟังแล้ว  พอมองเห็นช่องทางบ้าง  แต่คิดว่าต้องใช้เวลาในการทําใจ  มากๆๆๆ   กลัวไปไม่รอดเพราะเห็น
กันเกือบทุกวัน” 

Co  “ค่อยๆคิดค่อยๆปรับ  แค่หนูมีวิธีคิดใหม่  เกิดข้ึนสิ่งดีก็จะเกิด   ถ้าไม่สบายใจทําใจไม่ได้ก็ระบายความใน
ใจให้สาย1323ช่วยเหลือ  เราพร้อมจะรับฟังความคับข้องใจของหนู” 

Cl   “ขอนําคําแนะนําไปทดลองทําก่อน แล้วจะโทรฯมาแจ้งว่าผลเป็นอย่างไร ขอบคุณที่ช่วยเหลือ “แล้ว
ปลายทางก็วางสาย   

                  เมื่อปลายทางวางสาย  ความรู้สึกภูมิใจที่ให้คําปรึกษาในวัน นี้มีประโยชน์ต่อครอบครัวๆหนึ่ง  
ที่พ่อ-แม่-ลูกเริ่มกลับมามีวิธีคิดท่ีดีต่อกัน  ถึงแม้จะต้องใช้เวลาในระยะหนึ่งก็ตาม  เพราะปัญหาชีวิตไม่ใช่สวิสต์
ไฟฟ้าเมื่อโดนปิดแล้วไฟดับทันที่ 
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                  เหตุการณ์นี้ทําให้ผู้เล่าได้ข้อคิดในเรื่องใช้ชีวิตใน ครอบครัวที่ต้องอาศัยความเข้าใจ ความ
ประนีประนอม  การให้อภัยซึ่งกันและกัน  โดยเฉพาะการเลี้ยงดูในวัยเด็กเป็นเรื่องท่ีสําคัญมาก   ขอบคุณกรม
สุขภาพจิตที่เปิดสาย1323   ให้เป็นที่พ่ึงของคนท่ีมีความทุกข์มีทางออกท่ีดี  
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จิตเวชชุมชน 

อาจรีย์     แดงโสภณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

                  เมื่อต้องถูกให้เปลี่ยนที่ทํางานอดใจหายไม่ได้ (ถึงแม้จะอยู่ในสถานที่เดียวกันก็เถอะ ) เนื่องจาก
เป็นงานที่เรารู้สึกว่าเป็นงานที่เราไม่คุ้นเคย (ไม่ชอบตั้งแต่สมัยที่เรีย น) รู้สึกใจหายและเศร้าเล็กน้อย มีความ
กังวลเกิดขึ้นจนต้องโทรฯหาเพื่อนรุ่นพ่ีที่ ทํางานด้านนี้พ่ีบอกให้สู้ๆ เราคิดว่าสู้อะไรเอาอะไรไปสู้ไม่มีความรู้    
แต่ใจที่ดีก็บอกก็ ต้องทําได้  ต้องอดทน ทุกปัญหามีทางออกท่ีดี เราเป็นพยาบาลที่ให้การปรึกษาปัญหา
สุขภาพจิตแต่พอปัญหาเกิดขึ้นกับเราเองทําไม่เราไม่มองปัญหาในด้านบวก  งานที่รับหน้าที่ใหม่เป็นงาน ที่ทําใน
เชิงรุกท่ีต้องทํากับครอบครัว  ชุมชนและเครือข่ายที่รับผิดชอบ 

                การออกเยี่ยมบ้านแต่ละครั้ง  ต้องเตรียมข้อมูลทุกอย่างให้เรียบร้อย เช่นการขออนุญาต การแจ้ง
ความประสงค์ของการเยี่ยม  ข้อมูลของเด็กและครอบครัว  รวมทั้งการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง ครั้งแรก
ของการออก เยี่ยมเดินทางไปกับหัวหน้างาน  การหาชุมชนที่ไปเยี่ยมหาลําบากมีการหลงทางเล็กน้อยแต่ก็ไม่
หมดความพยายามจนพบชุมชนที่ต้องการซ่อนอยู่หลังหมู่บ้านใหญ่ที่ไม่น่าจะเป็นสถานที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่หลาย
ครัวเรือน  เมื่อเริ่มเข้าชุมชนเป็นซอยเล็กๆกว้างประมาณ 1 เมตรที่เวลาเดินสวนกันถ้าไม่หลบกันต้องชนกันแน่    
ภายในชุมชนมีร้านขายอาหารตามสั่ง มีร้านขายของชําเล็กๆ มีคนนั่งคุยกันประมาณ 4-5คน  พอเราสองคนก้าว
เข้าสู่ชุมชนทุกสายตาที่กําลั งคุยกันมองเราเป็นจุดเดียวกัน  ด้วยสัญชาติญาณเราสองคนยิ้ม ส่งสายตาที่ต้องใส่
แววตาแห่งมิตรภาพเข้าไปก้มศีรษะพร้อมกับพูดขออนุญาตเข้าชุมชนเพื่อมาพบเด็กพิเศษที่อยู่ที่นี้  เมื่อบอกชื่อ
แม่เด็กและชื่อเด็กทุกคนร้องออกมาว่า”อ๋อ ........ เดินตรงไปเห็นทางแยกข้างหน้าเลี้ยวซ้ายบ้านที่ประตูรั้วไม้ใส่
กุณแจคล้องไว้  ” เราสองคนก้มศีรษะกล่าวขอบคุณแล้ วเดินตามที่ได้รับคําแนะนํา  เมื่อถึงบ้านเด็กพบแม่เด็ก
รอเราอยู่แล้วเ ราขอโทษที่มาช้าเนื่องจากหลงทาง ภาพข้างหน้าที่เห็นภาพเด็กหญิงท่ีกําลังเติบโตเป็นสาว   
มารดากําลังแตง่ตัวให้เพราะเพ่ิงอาบน้ําเสร็จ  เมื่อมารดาแต่งตัวเสร็จก็ยืนหวีให้เด็กๆถือหวีไว้ยิ้มอย่างอารมณ์ดี        
สอบถามเรื่องการฝึกเด็กให้ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันมารดาบอกว่าช่วงนี้มารดาทําให้เองหมดเนื่องจาก
มีเวลาน้อยต้องรีบออกกไปทํางานตั้งแต่เช้าเพือ่ไปส่งนมและขายที่หน้าโรงเรียน  เมื่อโรงเรียนเข้าแล้วก็เดินขาย
และส่งตามซอยที่มีลูกค้า จะกลับบ้านอีกครั้งคือเว ลา11.00น.เพ่ือมาอาบน้ํา /หาอาหารกลางวันและ ดูแลการ
รับประทานยา หลังอาหาร  ช่วงกลางวัน ที่มารดาต้องไปทํางาน จะฝากลูกไว้กับยายให้ช่วยดูแลเรื่องอาหารมื้อ
เช้า  เด็กก็จะอยู่ในบ้านเปิดเพลงให้ฟัง เด็กก็จะอยู่ได้ไม่ไปไหน   สอบถามการรับประทานยาหลังอาหารและ
อาการข้างเคียงของยา  มารดาปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเด็กไม่มีอาการข้างเคียงของยา  ชมเชยและให้กําลังใจ
มารดาในการดูแลเด็ก สอบถามการทํางานมารดาแจ้งว่าต้องทํางานคนเดียวเหนื่อยมากบิดาเด็กต้องโทษ ทํา
ร้ายร่ากายคนในชุมชนตาย สิ่งที่ต้องการขณะนี้คือต้องการให้ลูกได้มี ที่พักพิงจะได้ทํางานได้เต็มที่ สอบถาม
ความปลอดภัยของเด็กและสภาพแวดล้อมมารดาแจ้งว่าไม่น่าจะมีอะไรเนื่องจากอยู่มานานแล้ว และมียายคอย
ดูแล   เมื่ออกมาจากบ้านเด็ก มีความรู้สึกที่ไม่คอยสบาย ใจ  เดินออกมาจากบ้านเราสองคนเห็นมีคนนั่งคุยกัน
จึงกล่าวทักทายขอฝากการดูแลเด็ก และความปลอดภัยไว้กับชุมชนเวลาที่แม่เด็กไม่อยู่ขณะนั้น มีอาสาสมัคร
หมู่บ้านรวมอยู่ด้วย ความรู้สึกของการออกเ ยี่ยมบ้านครั้งนี้ไม่ค่อยสบายใจ  ใจที่ไม่เป็นสุขที่ชอบนําสิ่งที่เกิด
ขึ้นมาคิดแทนคนอื่น  จนเมื่อนําข้อมูลและความต้องการของมารดาเด็กไปประสานกับศูนย์สาธารณสุข ที่
รับผิดชอบโดยตรงและไปเยี่ยมบ้านด้วยกัน เมื่อเข้าไปพบว่าพยาบาลเยี่ยมบ้านศูนย์ฯรู้จักชุมชนนี้เป็นอย่างดี
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โดยเฉพาะอาสาสมัครหมู่บ้านเดินตามไปเยี่ยมเด็กด้วยกันกับเรา  เมื่อเข้าไปในบ้านพบเด็กอยู่กับพ่ีชายสองคน
ในห้องกําลังดูโทรทัศน์  สอบถามได้ความว่าพี่ชายตกงานมา อาศัยอยู่กับมารดาและช่วยดูแลน้อง ถามหายาย
ทราบว่าวันนี้ยายออกไปข้างนอกเพ่ือไปขอทานแถวห้างโลตัสใกล้บ้านซึงทําให้มีรายได้ดี วันนี้เราต้องนั่งรอ
มารดาเด็กนานมาก  เมื่อมารดาเด็กมาถึงกําลังพูดคุยเรื่องปัญหาของเด็กและความต้องการของมารดาเด็ก  มี
หญิงสาวเดินเข้ามาในบ้านมือถือหนังสือเล่มเล็กๆ  มารดาเด็กตะโกนไล่หญิงสาวให้ออกไปจากบ้านพร้อมพูดว่า  
“พวกมึงอย่ามายุ่งกันในบ้านกู  อย่ามาหาความเดือดร้อนให้กู ” หญิงสาวไม่สนใจเดินขึ้นไปข้างบนแล้วตะโกน
มาว่า “ กูเอาหนังสือมาคืน  กูไม่อยากมาหรอกลูกมึงเรียกกูมาเอง ” เสียงลูกชายตะโกนมา ว่า “ แม่เงียบไป
เลยไม่ต้องพูด ” มารดาเด็กพูดว่า “มึงท้ังคู่ไม่ต้องมายุ่งกันในบ้านกูๆจะเรียกตํารวจมาจับ ” มีเสียงตอบ
กลับมาว่า  “เดี๋ยวกูกลับเอง ”ขณะที่แม่/ลูกส่งเสียงกันเราทุกคนเงียบกริบได้แต่มองตากันไปมา มารดาเด็กหัน
มาพูดกับเราว่า “ มันมาพ้ียากันห้ามแล้วไม่ ฟัง  ตกงานไม่หางาน ทําๆให้มีภาระเพ่ิม  ”  พูดแล้วก็พาลูกสาวไป
อาบน้ํา  อาสาสมัครฯเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันก่อนตํารวจมาจับคน ที่เพ่ิงมาอยู่ ในชุมชนเนื่องจากมีเด็กอายุประมาณ 
9ปีกําลังจะถูกข่มขืนพอดีคนในหมู่บ้านเห็น ที่ชุมชนนี้มีประวัติบ่อยต้ องช่วยกันดูแลแต่บางครั้งไม่ทัน  ทีมของ
เราต้องปรึกษาเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่ขณะนี้คือต้องพูดคุยกับมารดาเด็กเรื่องการทําหมันให้เด็ก เราช่วยกัน
ให้ข้อมูลมารดาเด็กเก่ียวกับเรื่องที่เกิดขึ้นและข้อมูลการทําหมันและการดูแลหลังทําหมัน  มารดาเ ด็กไม่ตกลง    
เมื่อถามถึงสาเหตุคือมารดาขาดรายได้/ไม่มีใครช่วยดูต้องปรึกษาพ่อเด็กก่อน  พยาบาลเยี่ยมบ้านของศูนย์แจ้ง
ว่าเรื่องรายได้ที่ขาดไปจะปรึกษานักสังคมสงเคราะห์ ให้ช่วยหารายได้ให้ /ติดต่อโรงพยาบาล และประสาน
แพทย์ให้ในการรักษาส่วน  เรื่องแห่งพักพิงของเด็กรอคําตอบจากบ้านสงเคราะ ห์ที่จังหวัดสมุทรปราการโทรฯ
มา  มารดาเด็กพูดอย่างเดียวว่าต้องปรึกษาฯพ่อเด็กก่อนตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ ได้  สุดท้าย เราชมเชยมารดา
เด็กท่ีเป็นคนสู้ชีวิตกับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตและดูแลลูกสาวเป็นอย่างดี     

                   สิ่งที่ได้จากประสพการนี้ทําให้สามารถนําไปเป็นบทเรียนในการให้การปรึกษาแล การแก้ไข
ปัญหาชีวิตเรื่องความอดทนและการต่อสู้ชีวิตการมองชุมชนในเรื่องของการเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 


