หัวใจของการเยียวยา “ชีวติ ”
การจัดการให้ เกิดการดูแลสุขภาพแบบองค์ รวมและการดูแลแบบผสมผสาน
(Holistic and Comprehensive care) โรงพยาบาลครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
หัวใจของการดูแลสุขภาพของคนไข้ หรือการเยียวยา “ชีวิต” จะต้ องพิจารณาองค์ประกอบ
ทุกอย่างของมนุษย์ ไม่วา่ จะเป็ นร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณเพราะทังหมดล้
้
วนเป็ นปัจจัยสาคัญ
ที่ทาให้ คนไข้ มีสขุ ภาพดี มีความสุข มีชีวิตที่สมดุล และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ซึง่ การดูแลคนไข้ ในรูปแบบนี ้
เรี ยกว่าการดูแลแบบองค์ รวม (holistic)ที่ต้องอาศัยทังการเกาะติ
้
ด การให้ เวลา และการพยายามทา
ความเข้ าใจคนไข้ และครอบครัวรวมทังบริ
้ บทรอบตัวของคนไข้ อย่างลึกซึ ้ง เพื่อเข้ าถึงเหตุปัจจัยอันนามาซึง่
ความเจ็บป่ วยทางกายและทางใจ นอกจากนี ้ยังต้ องให้ ความสาคัญกับการดูแลแบบผสมผสาน
(comprehensive care)ซึง่ ก็คือ ดูแลทุกด้ านครบทังส่
้ งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื น้ ฟู เพราะถ้ าหากขาดซึง่
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึง่ การดูแลสุขภาพก็จะไม่สมบูรณ์
โรงพยาบาลครบุรี จังหวัดนครราชสีมา คืออีกหนึง่ รูปธรรมการดูแลคนไข้ ที่ให้ ความสาคัญกับ
แนวคิดการดูแลแบบองค์รวมและการดูแลแบบผสมผสานเพี่อทาให้ คนไข้ มีสขุ ภาวะที่ดีกว่าที่เป็ นดดยเน้ น
เรื่ องการรับฟั งและทาความเข้ าใจบริ บทของคนไข้ อย่างลึกซึ ้ง
คุณหมอฝน “สกาวเดือน นาแสงกุล” ได้ เปิ ดเผยแนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการ
ดูแลแบบผสมผสาน ว่าดรงพยาบาลครบุรีได้ นาแนวคิดนี ้ไปใช้ ในการดูแลคนไข้ ทงรายบุ
ั้
คคล และกลุม่ ดรค
ดดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเจ้ าหน้ าที่จากที่เคยรักษาเพียงแค่ดรค ไปสูก่ ารรักษาที่ลง
รายละเอียดทังชี
้ วิตของคนไข้ ดดยใช้ วิธีการเยี่ยมบ้ าน การดูสภาพแวดล้ อมและบริ บทของคนไข้ ทงั ้
ครอบครัวและสังคม การรับฟั งเรื่ องราวสุข-ทุกข์ทงทางกายและทางใจของคนไข้
ั้
และครอบครัว

ซึง่ สิ่งเหล่านี ้คือเครื่ องมือสาคัญในการทาความเข้ าใจคนไข้ อย่ างลึกซึง้ จนทาให้ เกิดการเปิ ดมุมมองใหม่
ที่ไม่ใช่เพียงแค่การรักษาอาการของดรคให้ หาย แต่เป็ นการ “ลดทุกข์ และเพิ่มสุข” ให้ กบั คนไข้ เพื่อเยียวยา
ทังชี
้ วิตของเขาให้ ดีขึ ้น แต่กว่าที่จะทาความเข้ าใจคนไข้ ได้ อย่างลึกซึ ้งเจ้ าหน้ าที่ก็ต้องเกาะติดและมีเวลา
ให้ กับคนไข้ มากพอที่จะรั บรู้ และเข้ าใจบริบททัง้ หมดในชีวิตของคนไข้ นอกจากนี ้ยังต้ องมีการ
ทางานเป็ นทีม ดดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ เกิดการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
“การสร้ างสัมพันธภาพ” ก็เป็ นอีกหนึง่ หัวใจสาคัญที่จะทาให้ คนไข้ ยอมเปิ ดเผยรายละเอียดชีวิต
และเปิ ดใจให้ เจ้ าหน้ าที่เข้ ามาดูแลรักษาทังแบบองค์
้
รวมและแบบผสมผสานอย่างแท้ จริง เพราะการ
เยียวยาความเจ็บป่ วยและความทุกข์ทางใจที่เกิดขึ ้นในชีวิต ตัวคนไข้ เองต้ องยอมรับในดรคและมีความ
ศรัทธาต่อผู้ให้ รักษามากพอที่จะเกิดความต้ องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชีวิตของตนเอง เพื่อนาไปสู่การมี
สุขภาพที่ดีขึ ้น ดังนันหากเจ้
้
าหน้ าที่มีสมั พันธภาพที่ดีตอ่ คนไข้ และครอบครัว การเข้ าไปจัดการดูแลสุขภาพ
อย่างใกล้ ชิดด้ วยวิธีเฉพาะที่เหมาะสมกับคนไข้ ก็จะเป็ นเรื่ องที่ง่ายขึ ้น
อย่างไรก็ตามการทางานสุขภาพจะไม่ได้ จากัดอยูเ่ พียงแค่หมอและเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยบริการ
สาธารณสุขเท่านัน้ เพราะการดูแลแบบองค์รวมและการดูแลแบบผสมผสานในบางบริ บทอาจต้ องการ
ความช่วยเหลือจากภาคีเครื อข่ ายนอกวงการสาธารณสุขด้ วย ซึง่ เครื อข่ายในที่นี ้คุณหมอฝนหมายถึง
“พระสงฆ์ ” ที่เข้ ามาช่วยเสริ มเรื่ องการสร้ างความแข็งแรงให้ กบั สุขภาพทางใจของคนไข้ และญาติในวันที่
ความทุกข์ถาดถมเข้ ามาหาพวกเขาอย่างหนักหนาสาหัส
ดรงพยาบาลครบุรี จะมีพระสงฆ์เป็ นภาคีเครื อข่ายมาช่วยดปรดคนไข้ และญาติดยมในดรงพยาบาล
ดดยจะเข้ ามารับบิณฑบาตในช่วงเช้ าเพื่อเปิ ดดอกาสให้ คนไข้ ได้ สร้ างกุศลเสริมสร้ างความสุขทางใจให้ กบั
คนไข้ สว่ นช่วงบ่ายพระสงฆ์จะเข้ ามาพูดคุย เพื่อรับฟั งความทุกข์ ให้ กาลังใจ และในช่วงเย็นพระสงฆ์จะทา
การนาสวดมนต์เย็นในดรงพยาบาลเพื่อช่วยให้ ญาติคนไข้ มีจิตใจที่สงบมากขึ ้น เป็ นการเยียวยาใจในแบบ
ฉบับของชาวพุทธ

ในส่วนของการดูแลกลุม่ ดรค ทังดรคเบาหวาน
้
มะเร็ง Palliative ดรคหลอดเลือดสมอง และการดูแล
ผู้ป่วยติดบ้ าน/ ติดเตียงดรงพยาบาลครบุรีจะมีการพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องทังที
้ มเจ้ าหน้ าที่และทีมจิตอาสา
ดดยเฉพาะทีมจิตอาสาคุณหมอฝนจะให้ พวกเขาได้ เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ งภายใต้ ขอบเขตที่พวกเขา
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ เช่นการเจาะเลือดดูคา่ น ้าตาลและการวัดความดัน ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดสังคมแห่งการดูแลซึง่
กันและกัน และเพื่อช่วยลดความยากลาบากของคนไข้ และญาติในการเดินทางมารับบริการ ณ หน่วย
บริการสาธารณสุข นอกจากนี ้ยังมีการดูแลแบบผสมผสานด้ วยการบาบัดทางเลือก เช่น การเล่นดยคะ การ
นัง่ สมาธิ เจริญสติ การสวดมนต์ การนวดประคบร้ อน การใช้ ยาสมุนไพร และการนาทางผู้ป่วยเพื่อให้
สามารถเผชิญหน้ ากับความตายได้ อย่างสงบ ซึง่ การบาบัดด้ วยวิธีเหล่านี ้จะเป็ นการบาบัดที่ทาควบคูก่ บั
การรักษาด้ วยวิธีแพทย์แผนปัจจุบนั ซึง่ จะทาให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับการดูแลที่ครบทังทางกายและทางใจ
้
ที่สาคัคคือ เมื่อคนไข้ ทุกข์ น้อยลง ผู้ให้ บริการก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึน้
และนี่คือผลสาเร็จที่แม้ จะวัดค่ าไม่ ได้ แต่ ก็มีคุณค่ าทางใจที่มหาศาล.

งานพัฒนาการเด็กแบบองค์ รวมและผสมผสาน
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ปัญหาสุขภาพของประชากรในประเทศไม่ได้ มีเพียงแต่ปัญหาของผู้สงู วัยหรื อวัยทางาน แต่ปัญหา
ที่ต้องให้ ความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือเรื่ อง พัฒนาการเด็ก ซึง่ เด็กที่มีปัญหาด้ านพัฒนาการ เช่น
ซนอยูไ่ ม่นิ่ง ไม่มีสมาธิ ไม่รับฟั งคาสัง่ ก้ าวร้ าว พูดช้ า พฤติกรรมเหล่านี ้จะส่งผลต่อการเรี ยนรู้ หากปล่อยไว้
ดดยไม่ได้ รับการแก้ ไขออย่างถูกต้ องทันท่วงทีเด็กๆเหล่านันก็
้ จะ อยู่ปรับตัวเข้ ากับสังคมได้ ยาก
ปัจจุบนั จะพบเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการช้ าจานวนมากขึ ้น ทังสาเหตุ
้
ที่เกิดจากกรรมพันธุ์และ
สภาพแวดล้ อม ซึง่ สาเหตุจากสภาพแวดล้ อมมีความน่าเป็ นห่วงอย่างมาก เนื่องจากสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไป พ่อแม่ต้องออกไปทางานนอกบ้ าน ทิ ้งลูกไว้ ให้ ตายาย หรื อญาติ ทาให้ เด็กไม่ได้ รับการเอาใจใส่
หรื อเอาใจใส่เกินไป คือ ถูกตามใจ หรื อเลี ้ยงด้ วยเทคดนดลยี ทีวี ดทรศัพท์ สิ่งเหล่านี ้ก็จะสงผลให้ เด็กสมาธิ
สันปั
้ ญหาพัฒนาการช้ า ยิ่งรู้เร็วก็ยิ่งแก้ ไขได้ เร็ ว ดดยเฉพาะเด็กแรกเกิดไปถึง 5 ขวบปี แรกที่เป็ นช่วงวัยที่มี
ความสาคัญอย่างมากต่อการกระตุ้นและเสริมพัฒนาการรวมทังการเรี
้
ยนรู้และเจริญเติบดตในทุกด้ าน
อาเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี เป็ นหนึง่ พื ้นที่ที่การทางานพัฒนาการเด็กตังแต่
้ แรกเกิด
จนถึงปฐมวัย ที่มีผลงานรูปธรรมชัดเจน ดดยทางานร่วมกันกับเครื อข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครอง และ บุคคลที่
เกี่ยวข้ อง เช่นครูปฐมวัย, ผู้ดแู ลเด็ก, ครูพี่เลี ้ยง, พยาบาล, เจ้ าหน้ าที่บคุ ลากรสาธารณสุข
นภาพร ทองสุวรรณ อายุ 47 ปี พยาบาลวิชาชีพชานาญการ นอกจากเธอจะมีบทบาทอย่างมากใน
การทางานด้ านพัฒนาการเด็กที่เดิมบางนางบวช เธอยังเข้ าใจการเป็ นแม่ของลูกที่มีพัฒนาการช้ าเป็ นอย่าง
ดี ลูกสาวคนดตของเธอมีอาการดาวน์ซินดดรม ทาให้ เธอประสบปัญหาในการเดินทางจากจังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อพาลูกสาวมากระตุ้นพัฒนาการที่กรุงเทพฯ เพราะ 15 ปี ที่แล้ วการกระตุ้นพัฒนาการเด็กมีเพียงใน
ดรงพยาบาลใหญ่เท่านัน้ จนเมื่อปี 2554 เธอตัดสินใจเข้ ามาทางานในดครงการสายใยรัก เพราะเข้ าใจพ่อ
แม่ที่ประสบปั ญหาเช่นเดียวกับเธอและอยากให้ ที่อาเภอเดิมบางนางบวช เกิดศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กที่
มีคณ
ุ ภาพในดรงพยาบาลชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตของเด็กทุกคนในอาเภอ
ดดยเริ่มทางานตังแต่
้ ปี 2554 -2555 ด้ วยการสร้ างเครื อข่ายประเมินพัฒนาการเด็ก เพื่อค้ นหาเด็ก
ในชุมชนที่มีพฒ
ั นาการล่าช้ าให้ ได้ มากที่สดุ สิ่งที่ทาควบคูก่ นั ไปก็คือพัฒนาบุคลากร รพ.สต. ครูพี่เลี ้ยง
ศูนย์เด็กเล็ก จนเกิดนวัตกรรมและจิตอาสา ที่เข้ ามาช่วยประเมินพัฒนาการเด็ก เน้ นการลงชุมชนรวบรวม
ความคิด ปัญหา และนาไปสู่ระบบส่งต่อเด็ก ต่อมาในปี 2556 มีการขยายผลต่อด้ วยการจัดเวทีอนามัยแม่

และเด็ก มีการดึงเอาเจ้ าหน้ าที่ รพ.สต. ผู้ปกครอง ผู้ดแู ลเด็ก และแม่วยั ใส เข้ ามา ทาให้ ร้ ูได้ รับรู้วา่ ปัญหา
ในชุมชนมากยิ่งขึ ้น นอกจากนันก็
้ ยงั ได้ แนวร่วมที่จะเข้ ามาทางานมากยิ่งขึ ้น
ในระยะแรกของการทางานมักพบปัญหาได้ ข้อมูลที่ไม่เป็ นจริงทังจากที
้
่พอ่ แม่ให้ คาตอบที่เป็ นจริง
อาจเกิดจากยังไม่เห็นปัญหา และรักลูกจากไม่ยอมรับความผิดปกติของลูก อีกหนึง่ ปั ญหาคือ เจ้ าหน้ าที่
ประเมิน และคัดกรองประเมินไม่ตรงมาตรฐานหรื อตรงตามแบบประเมิน ทาให้ ในปี 2557 จึงมุง่ เน้ นในการ
อบรมประเมินพัฒนาการอนามัย เป็ นการฟื น้ ฟู ปรับองค์ความรู้ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ รพ.สต. เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์ให้ มี
การทางานแบบเดียวกันกับดรงพยาบาลอาเภอ และมีการติดตามการประเมินอย่างต่อเนื่อง ทังมี
้ การลงไปดู
ในพื ้นที่ การจัดประชุมเปิ ดเวทีให้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา สร้ างให้ เกิดเครื อข่ายระหว่าง
คนทางาน ไม่วา่ จะเป็ นทีมพยาบาล และเจ้ าหน้ าที่รพ.สต. รวมทังอสม.
้
ที่สามารถสื่อสารและปรึกษา
ปัญหาได้ ทนั ท่วงที ทาให้ เกิดการประเมินรวดเร็ วการคัดกรองแม่นยาและส่งต่อเด็กพัฒนาการล่าช้ าเข้ าสู่
ระบบบริการ
งานพัฒนาการเด็ก มี 3 ด้ าน คือ ประเมิน ประเมินให้ รวดเร็ว , คัดกรอง เพื่อให้ เกิดการส่งต่อ และ
กระตุ้น “การกระตุน้ พัฒนาการ ทีส่ ่วนใหญ่จะมี ทีโ่ รงพยาบาลใหญ่ ๆ แต่ในชนบท ในโรงพยาบาลเล็ก ๆ
ไม่มี ตัวเองต้องพาลูกมาทาใน กทม. ซึ่ งเป็ นภาระหนัก” สาหรับชาวบ้ านที่อยูใ่ นชนบท ปี 2559 เป็ นปี แรกที่
สามารถเปิ ด คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ ในดรงพยาบาลชุมชน เพื่อลดภาระการดูแลของพ่อแม่ผ้ ปู กครองลง
ได้ ทังยั
้ งเป็ นพื ้นที่ให้ การเรี ยนรู้ตอ่ เนื่องของภาคีร่วมดูแลเด็กได้ ครบวงจรด้ วย
แม้ วนั นี ้จะผ่านการทางานมาแล้ ว 5 ปี แต่นภาพรยังมองว่า งานยังคืบหน้ าไปไม่มากเพราะงาน
ดูแลเด็กไม่มีคาว่าอยู่ตวั จะต้ องมีการปรับวิธีการใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา
“การดูแลเด็กไม่มีคาว่าอยู่ตวั หรื อจบการดูแล แต่ต้องมี การปรับกันตลอดเพือ่ ให้เขาดูแลตัวเองได้
อยู่ในสังคมได้ ซึ่ งต้องใช้จิตวิ ทยาพอสมควร พยาบาลทุกคนทางานพัฒนาการเด็กได้ แต่ต้องอาศัยความ
เข้าใจ เข้าใจในปัญหา ทีเ่ ลือกลงมาทางานนีแ้ ละอยากผลักดันไปให้สาเร็ จเพราะเรามี ประสบการณ์ตรง
พ่อ แม่อยู่กบั ลูกไปไม่ได้ตลอดเพราะอย่างนัน้ เราต้องเลี ย้ งเขาให้เขาดูแลตัวเองได้อยู่ร่วมกับสังคมได้ งานที ่
เราทาเราไม่ได้ช่วยแค่เด็กแต่เราช่วยพ่อแม่ดว้ ย เพราะพ่อแม่ส่วนใหญ่ทีเราประเมิ นมาลูกเขามี พฒ
ั นาการ
ล่าช้า จะปฏิ เสธเป็ นอันดับแรก ถ้าเด็กทีไ่ ม่ได้มีพฒ
ั นาการล่าช้าจากสาเหตุพนั ธุกรรม และเกิ ดจาก
สภาพแวดล้อมจะค่อนข้างยอมรับยากส่วนใหญ่จะปล่อยให้เกิ ดปัญหาพฤติ กรรมเยอะๆก่อนค่อยกลับมา
หาเรา งานพยาบาลจะดูติดตามพฤติ กรรมเด็กตัง้ แต่เกิ ด พอพ้นวัยไปก็จะเป็ นภาระของครู ของโรงเรี ยน ซึ่ง

ทีเ่ ดิ มบางนางบวช ก็มีการลงไปทางานกับโรงเรี ยน ครู และเจ้าหน้าที ศ่ ูนย์เด็กเล็กด้วยเช่นกัน งานทีเ่ ราทา
อาจจะยังไม่เห็นผลเป็ นรู ปธรรมหรื อเป็ นความเปลี ย่ นแปลงต่อสังคมที ช่ ดั เจน”
“จากประสบการณ์ ส่วนตัวมองว่า งานด้านประเมิ น ทาได้ 100 % เพราะทางานตามเครื ่องมื อ
อย่างเต็มที ่ ส่วนงานในระบบส่งต่อยังทาได้เพียง 10 % ซึ่งน้อยมาก อาจเพราะคนทางานยังไม่เห็น
ความสาคัญของงานด้านพัฒนาการและบุคลากรแต่ละคนก็มีภาระงานที ่หนักอยู่แล้ว ส่วนการกระตุน้ เพือ่
ปรับพฤติ กรรม เราทาได้เพียง 2 % เท่านัน้ เพราะมี พ่อแม่ไม่ถึง 50 % ที พ่ าลูกเข้ามาปรับพฤติ กรรม”
แม้ วา่ จะมีความท้ าทายในเรื่ องความครอบคลุมการดูแลเด็กได้ ทงหมด
ั้
แต่ระบบงานทังในคลิ
้
นิก
และเครื อข่ายการทางานที่ตระหนักในปัญหาและความต้ องการของเด็ก ครอบครัวและชุมชนได้ ถกู เตรี ยม
ความพร้ อมและมีประสบการณ์ที่สงั่ สมมาต่อเนื่องเป็ นอย่างดี ทาให้ ทีมงานในระบบบริการและครอบครัว
ชุมชนมีบทบาทการทางานที่เข้ มข้ นมากขึ ้นซึง่ เป็ นทังกลไกและความหวั
้
งต่อการดาเนินงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็กในพื ้นที่
งานพัฒนาการเด็กเป็ นกรณีหนึง่ ที่สะท้ อนความคิด ความเข้ าใจและบทบาทของเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุขต่อประเด็นงานบริการปฐมภูมิที่มงุ่ เน้ นการดุแลแบบเป็ นองค์รวมและผสมผสานการดูแลได้
อย่างต่อเนื่อง งานพัฒนาการเด็กไม่ได้ แก้ ไขเฉพาะพฤติกรรมได้ ดดยตรง แต่ต้องเข้ าใจชีวิตและ
สภาพแวดล้ อมของเด็กและคนที่เกี่ยวข้ อง ต้ องเข้ าใจบริ บทของพ่อแม่ ผู้เลี ้ยงดู สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของครอบครัวนันๆ
้ เพื่อประเมินการให้ คาแนะนา เข้ าถึง สร้ างการยอมรับ เชื่อใจ เข้ าใจปัญหา ร่วมกันดูแล
และออกแบบงานทังระบบ
้
เพื่อให้ เกิดส่งต่อเด็กที่มีปัญหาเข้ าระบบได้ อย่างเหมาะสม และ เข้ าสู่
กระบวนการการกระตุ้นพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เด็กก็จะสามารถกลับมามีพฒ
ั นาการที่สมวัยได้ ซึง่ จะ
ส่งผลดีตอ่ เด็ก ต่อครอบครัว และต่อสังคมได้ ทงระยะสั
ั้
นและระยะยาว.
้

