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ช่วยหนูด้วย.... 

                                                                               อัญชรส ทองเพ็ชร 

หน่วยงานส่งเสริมพัฒนาการวัยทารก 

พยาบาล… ไม่ใช่มีหน้าที่เพียงแค ่เช็ดตัวลดไข้ ท าแผล ฉีดยา หรือการให้ยาเท่านั้น  แต่ต้องให้ก าลังใจ 
มีความเข้าใจ ใส่ใจและดูแลทั้งผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงการสังเกต ทรัพยากร พ้ืนฐาน ที่เขามีอยู่ เพื่อที่จะ
น ามาใช้ประยุกต์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วย  ในกรณีเรื่องที่ดิฉัน จะน ามา เป็นเรื่องเล่านี้ เป็นความภาคภูมิใจ
มากของดิฉัน เรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว มันเป็นภาพที่ดิฉันไม่เคยลืม มันท าให้ดิฉันทราบว่า เด็กผู้บกพร่อง
นั้นไม่ว่าจะบกพร่องทางกายหรือทางสติปัญญา หากบุคคลที่อยู่รอบข้าง ให้ความใส่ใจ ย่อมสามารถท าให้เขา
พัฒนาขึ้นได้ตามศักยภาพสูงสุด   เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น  ช่วงประมาณเดือนเมษายน ปี 2553 เป็นเรื่องของ เด็ก
สมองพิการ วัย 4 ปี ที่ อ าเภอ สามชุก จังหวัด สุพรรณบุรี เนื่องจาก ดิฉันต้องไปฝึกการปฏิบัติการพยาบาลจิต
เวชขั้นสูง ตามหลักสูตรการเรียน ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งอาจารย์ได้ก าหนดให้ไปฝึกงานที่ อ าเภอ
สามชุก เป็นระยะเวลา ประมาณ 4 อาทิตย์  อาทิตย์แรกๆ เป็นการ ส ารวจปัญหาของชุมช นที่ท าโครงการ
เกี่ยวกับสุขภาพจิต และเขียนโครงการ  ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางกลุ่มก็คิดท าโครงการสุขภาพจิตผู้สูงอายุ  
โดยประสานงานต่างๆกับ พยาบาลโรงพยาบาลสามชุก โดยจะมี พยาบาลวิชาชีพ ที่เป็น APN ( พยาบาล
วิชาชีพขั้นสูง ) คอยดูแล  ซ่ึงนอกจากการด าเนินโครงการดังก ล่าวแล้วยังมีงานส าคัญอีกอย่างคือ การลงเยี่ยม
บ้านผู้ป่วยทางจิตเวชในชุมชน พี่พยาบาลวิชาชีพ ที่เป็น APN ก็จะแจก case ให้นักศึกษาคนละ 1 case ที่ต้อง
รับผิดชอบ ซึ่งดิฉันได้ รับผิดชอบศึกษาและวางแผนการพยาบาลเด็กเป็นโรคสมองพิการ มีพัฒนาการล่าช้า 
ดิฉันรู้สึกว่า เอาล่ ะเราจะได้ใช้ความรู้จากท่ีท า งานในการช่วยเหลือ เด็กคนนี้  เริ่มแรกของการปฎิบัติการลง
เยี่ยมบ้านนั้น  เราต้องรู้ปัญหา ของกลุ่มเป้าหมายก่อนไปเยี่ยมบ้าน จากค าบอกเล่าของพยาบาลที่ท างานอยู่  
จากเอกสารต่างๆ โดยอ่านจากเวชระเบียนต่อมา ช่วงเวลาไปเยี่ยมบ้านให้ก าหนดเวลาล่ วงหน้าเพ่ือให้ตัวเรา
และทีมพร้อม  และเม่ือเยี่ยมถึงบ้านต้องพยายามค้นพบสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงจากผู้ปก ครองหรือ
ผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดผู้ป่วยให้มากที่สุด  และ น าผลการเยี่ยมบ้านมาใช้แก้ไขปัญหาทันทีโดยค านึงถึงการแก้ปัญหา
เร่งด่วนก่อน การแก้ปัญหาวิกฤตที่ส่งเสริมคุณภ าพชีวิตของเด็ก ร่วมกับผู้ปกครอง และการส่งต่อข้อมูลให้
พยาบาลที่ดูแล หรือผู้ที่เก่ียวข้อง ร่วมดูแลช่วยเหลือ  ซ่ึง เมื่อไปเยี่ยมบ้าน ดิฉันพบว่าครอบครัว เด็ก เป็น
ครอบครัวที่ แตกแยก เนื่องจากมารดาได้เลิกรากับสามี (ขณะนี้เป็นพ่อเลี้ยงของเด็ก )แล้วมามีความสัมพันธ์กับ
ผู้ชายคนใหม่จนตั้งครรภ์ช่วงที่ตั้งครรภ์ก็ดื่มเหล้ายาดองเป็นประจ า เมื่อคลอดบุตร ( เด็ก )แล้ว ก็ให้มารดา (คุณ
ยาย )กับสามีเก่า เลี้ยง ส่วนตนเองก็ไปประกอบอาชีพรับจ้าง บิดาของเด็กก็นานๆมาหาภรร ยาและไม่ได้
ช่วยเหลือเรื่องเงิน ทองแต่อย่างใด ฐานะยากจน ดูบ้านเรือนโทรมมาก  แต่คุณยายของเด็ก พยายามดูแลเด็ก
ตามศักยภาพ ซึ่งไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการ การดูแลสุขภาพเด็กท่ีเหมาะสม  เมื่อดิฉันพบ
กับเด็ก ก็เริ่มสร้างสัมพันธภาพกับเด็ก  จากนั้นประเมิน พัฒนาการเด็ก ทั้ง 5 ด้านตามคู่มือ DSI ซึ่งพบว่าเด็ก
พัฒนาการล่าช้าทั้ง 5 ด้าน จากนั้นดิฉัน น าผลการประเมินที่ได้มาว างแผนการช่วยเหลือเด็ก โดยสังเกต จาก 
resource บริเวณ บ้านที่เด็กอาศัยอยู่  แต่เรื่ องที่ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจมากคือ  เรื่องท่ีดิฉันแนะน าการฝึกด้าน
กล้ามเนื้อมัดใหญแ่ก่ผู้ดูแลเด็ก เนื่องจากเด็กมีปัญหาในการเคลื่อนที่  เด็กเคลื่อนตัวโดยการใช้ฝ่ามือทั้งสองข้าง
และเข่ากระเถิบไป  ดิฉันสังเกตเห็นผิวที่เข่าเด็กลักษณะด้าน ถลอกและคล้ าพอควร จึงคิดว่าเป็นปัญหาที่วิกฤต
ของเด็ก เพราะเรื่องการรับประทานอาหารเด็กสามารถรับประทานอาหารได้เองโดยการใช้มือหยิบอาหารเข้ า
ปากได้ ทันทีที่คิดถึงอุปกรณ์ การฝึกเด็กในท้องที่ท่ีห่างไกล ดิฉันสังเกตเห็น มีกอไผ่รอบๆบริเวณบ้านมาก
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พอควร  จึงแนะน า ผู้ปกครองเรื่องการท าอุปกรณ์ ฝึกการทรงตัวเดิน ลักษณะราวคู่ ส าหรับให้เด็กจับราวเดิน
โดยมีผู้ปกครองช่วยประคองตัวเด็กเดิน  ดิฉันวาดรูปการท าอุปกรณ์ ให้ผู้ปกครอง (สามีเก่ามารดาผู้ป่วย ) ดู
พร้อมอธิบายการฝึก  จากนั้น  2  อาทิตย์ให้หลัง ดิฉันไปเยี่ยม ดิฉันรู้สึกดีใจมากท่ีเห็นเด็กเดินจับราวได้เอง
ประมาณ 3-4 ก้าว  จากเด็กที่ยืนไม่ได้ เคลื่อนตัวโดยลักษณะใช้ ฝ่ามือท้ัง 2 ข้างกับเข่า ค่อยๆกระเถิบตัวไป    
พ่ีพยาบาลวิชาชีพ (APN)ที่ดูแลดิฉันก็พึงพอใจมาก  พวกเราถ่ายรูปไว้พอควร  ผู้ปกครองบอกว่าฝึกทุกวันๆละ 
2-3 รอบ และยังบอกว่าเด็กดูอารมณ์ดีข้ึน  ผู้ปกครอง บอกกับดิฉันว่าถึงเด็กจะไม่ใช่ลูกตนเองแต่ก็รักและรู้สึก
ผูกพันกับเด็ก  ตนเองก็มีความสุขมากที่ฝึกเด็กตามค าแนะน าของดิฉันแล้วเด็กท าได้ขนาดนี้ ดิฉันจึงบอกกับเขา
ว่า “คุณมีความสามารถท่ีดีในการฝึกเด็ก ประกอบกับความรักท่ีคุณมีให้ ท าให้คุณฝึกเด็กได้อย่างสม่ าเสมอไม่
รู้สึกเบื่อ พัฒนาการเขาจึงดีขึ้นได้ ดังที่เราเห็น”  ผู้ปกครองถามว่าดิฉันจะมาเยี่ยมอีกวันไหน  ขอเบอร์โทรศัพท์
ได้ไหม  ดิฉันบอกว่า ดิฉันต้องกลับกรุงเทพฯแล้วเนื่องจากจบการฝึกงานแล้ว (ดิฉันได้แจ้งแก่ผู้ปกครองแล้วแต่
วันแรกที่เยี่ยมถึงก าหนดการลงเยี่ยม และวันสิ้นสุดการเยี่ยม ) แต่ดิฉันได้ส่งต่อให้พยาบาลวิชาชีพที่ดูแลพ้ืนที่
ดูแลต่อเนื่องแล้ว  ไม่ต้องกังวลซึ่งถึงแม้จะกลับไปแล้วแต่ดิ ฉันยังคงติดต่อกับพ่ีพยาบาลโรงพยาบาลสามชุกอยู่   
ที่สุดดิฉันรู้สึกภูมิใจว่าได้ใช้องค์ความรู้ที่ท างานมาให้เกิดประโยชน์กับบุคคลที่ขาดโอกาส  บุคคลที่อยู่ในพ้ืนที่ ที่
ห่างไกลความเจริญ และท่ีส าคัญเด็กดีข้ึนจริงๆ ซึ่งแน่นอนว่าคุณภาพชีวิตของเด็กคนนี้ต้องดีขึ้น เข าสามารถไป
ที่ไหนได้ตามความต้องการ  ได้เห็นโลกที่กว้างข้ึน ได้มีความภาคภูมิใจ มีความเชื่อม่ันในตนเอง ที่จะท าสิ่งต่างๆ                                                                                                             

ในการน าเสนอผลการฝึกงาน  ต่อท่านผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามชุก เมื่อถึงช่วงที่ดิฉันน าเสนอเรื่อง
ของเด็กคนนี้ ท่านผู้อ านวยการพึงพอใจมาก ซักถามดิฉันมากมายและขอติดต่อดิฉันไปเป็นวิทยากรให้ที่
โรงพยาบาลสามชุก ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากทีเดียว  มันท าให้ดิฉันมีความสุขในการท างานและมีก าลังใจ
ในการท าหน้าที่นี้ต่อไป 

        

 


