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หัวใจสี SHA ที่ไม่เย็นชา
ชีวติ คนเรา เหมือนละครเรือ่ งยาวเรื่องหนึ่ง ทีม่ บี ทบาทของตัวละครมากมายแต่...ละครเรื่องยาว
ทีเ่ รากาลังแสดงอยู่ ใครล่ะ? เป็นผูก้ าหนดบทละคร...ในชีวติ ความเป็ นจริงก็มกั จะมีหลายคนตัง้ คาถามว่า
ใครเป็ น ผู้ล ิข ิต ...แต่ ส าหรับ ผมยอมให้พ ระเจ้า เป็ น ผู้ล ิข ิต ให้บ ททดสอบชีว ิต ที่หนัก หน่ ว ง ท าให้ผ ม
กลายเป็นคนทีเ่ ข้มแข็งทัง้ ร่างกายและจิตใจมากยิง่ ขึน้
หากย้อ นมองกลับ ไปดู เ รื่อ งราวชีว ิต ในอดีต ของผมในปี ท่ีผ่ า นมาหลายๆ คนที่เ คยติด ตาม
บางส่วนของชีวติ ทีผ่ มได้รบั บททดสอบจากพระเจ้า จะเห็นได้ว่าผมได้ใช้ความพยายามและอดทนอย่าง
มากทีไ่ ด้แสดงบทบาทความผูกพันในครอบครัวในการเฝ้าดูแลรักษาพ่อ ซึง่ ปว่ ยเป็นอัมพาตนอนติดเตียง
นานเกือบ 3 ปี จนได้รบั การยอมรับจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ให้เป็ นสุดยอด
Care giver สุดยอดผูใ้ ห้การเยียวยาผูป้ ว่ ยด้วยจิตสานึกแห่งความรักและความดีงาม
และอีกมุมหนึ่งได้ใช้ความรักความผูกพัน ดูแลรักษาแม่ท่ปี ่วยเป็ นอัมพฤตเดินไม่ได้ จึงพยายาม
คิด ค้ น นวัต กรรมเพื่อ สุ ข ภาพ “สายยางมหัศ จรรย์ ” ซึ่ง เป็ น นวัต กรรมการออกก าลัง กาย ใช้ ท า
กายภาพบาบัดทีต่ น้ ทุนต่า เพียงแค่ 105 บาท ให้แม่ใช้ออกกาลังกายและสามารถทากายภาพบาบัดจน
ประสบความสาเร็จให้แม่หายเดินได้เป็นปกติ ส่งผลให้ผมจากเด็กบ้านๆ ดวงใจน้อยๆ ดวงหนึ่ง มีโอกาส
ครัง้ หนึ่งในชีวติ ได้เข้าเฝ้าถวายรายงานนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ “สายยางมหัศจรรย์” ต่อพระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุในงาน HA National Forum ครัง้ ที่ 13 เมืองทองธานี

ภาพถวายรายงานนวัตกรรมสุขภาพ “สายยางมหัศจรรย์”
จากบทบาทของตัว ละครเล็ก ๆ ของผม ที่ไ ม่ ไ ด้ม ีค วามรู้อ ะไรมากมาย ไม่ ใ ช่ แ พทย์ ไม่ใ ช่
พยาบาลแต่ ด้ว ยบทของตัว ละครที่แ สดงกับ บทที่ถู ก ทดสอบจากพระเจ้า ทาให้ไ ด้รบั การยกย่อ งซึ่ง
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เปรียบเสมือนกาลังใจและเป็ นยาชโลมใจอย่างดี ให้หวั ใจของตัวละครน้ อยๆ นี้ได้มโี อกาสแสดงและสู้
ต่อไปแต่มาวันนี้...หัวใจสีชาน้อยๆ ของผมดวงนี้ แทบใกล้สลายอีกครัง้ เมื่อได้รบั บททดสอบใหม่จากพระ
เจ้า...พีส่ าวสุดทีร่ กั ผูท้ เ่ี คยโอบอุม้ น้องชาย ป้อนน้ า ป้อนข้าว รับภาระแทนแม่เมื่อวัยเด็ก ผูท้ เ่ี คยเสียสละ
ให้น้องชายคนนี้ได้ทุกอย่างแม้แต่เสียสละให้โอกาสเรียนหนังสือ ได้ประสบอุบตั ิเ หตุจากรถที่ล้อยาง
ระเบิดเสียหลักแล้วพุ่งชนพีส่ าวอย่างรุนแรงจนพีส่ าวมีอาการสาหัส....พีส่ าวต้องโชคร้ายซ้าสองหลังจาก
ก่อนหน้าถูกรถชนประมาณ 1 เดือนได้หย่าร้างกับสามี ครอบครัวอยูใ่ นภาวะวิกฤติ ไม่มผี ดู้ แู ลรับผิดชอบ
หัวใจสีชาอันบอบช้าครัง้ แล้ว ครัง้ เล่าจากบทละครที่ได้รบั ในชีวติ ต้องก้าวเข้ามาโอบอุ้มพี่สาว
เข้ารับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในห้องอุบ ัตเิ หตุ - ฉุ กเฉิน โรงพยาบาลสตูล ภาวะจิตใจผมสับสนบอก
ไม่ถูกว่า...ทาไมจะต้องมาเจอเหตุการณ์รา้ ยบ่อยๆ จนดวงใจดวงนี้แทบต้านไม่ไหว...แพทย์และพยาบาล
ออกมาพูดคุยกับผมบอกทาใจโอกาสทีจ่ ะรอดเหลือน้อยมาก เพราะเกร็ดเลือดเหลือไม่ถงึ 10 % เบือ้ งต้น
ทีพ่ บกระดูกแตกหัก ทุกส่วนไม่ว่า แขน ขา เอว หลัง ช่องท้องภายในตับแตก ม้ามแตก แพทย์ต้องผ่าตัด
ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน...หัวใจสีชาดวงน้อยใกล้สลาย...ร้องให้โฮออกมาเสียงดังลันอย่
่ างลืมตัหน้าห้อง
อุบตั ิเหตุ - ฉุ กเฉิน โรงพยาบาลสตูล ในสายตาผู้คนมากมายที่ยนื มุงดูอยู่ และร่ว งลงไปกับพื้น ...ผม
ท างานในจุด นี้ ม านานแต่ ผ มเพิ่ง มารู้ซ้ึง วัน นี้ เ อง ถึง ความรู้ส ึก ของญาติค นไข้ ที่ม ายืน อยู่ห น้ า ห้อ ง
อุบตั เิ หตุ - ฉุกเฉินว่าเขามีความรูส้ กึ เช่นไร...เขาทุกคน...รูส้ กึ ไม่ต่างกันกับผม ณ เวลานี้
ด้วยความรักความผูกพัน ของผู้บริหารมีต่อบุคลากรไม่ว่าระดับใด...ผู้อานวยการโรงพยาบาล
สตูลได้รบั ข่าวร้ายของผม ได้เดินทางมาดูแลและเข้าร่วมผ่าตัดช่วยเหลือพีส่ าวด้วยตัวเอง ทาให้ผมตัง้ สติ
ได้มากขึน้ เพราะมีความมันใจในความรั
่
กความผูกพันที่ผู้ อานวยการมีต่อลูกน้องเช่นกัน ...จากการต่อสู้
เพื่อยือ้ ชีวติ อีกหนึ่งดวงไว้ ก็ประสบความสาเร็จในระดับหนึ่ง โรงพยาบาลสตูลได้ส่งต่อพีส่ าวเข้ารักษาต่อ
อย่างเร่งด่วน ในห้องไอซียู โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (มอ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งอยู่ไกลกว่าที่
บ้านและทีท่ างานเกือบ 120 กิโลเมตร ทาให้ผมนึกย้อนถึงในอดีตเมือ่ ไม่นานทีผ่ มต้องไปยืนเฝ้าหน้าห้อง
ไอซียูโรงพยาบาลตรัง เพื่อรอรับพ่อกลับบ้านในวันนัน้ ก่อนที่พ่อต้องเป็ นเจ้าชายนิ ทราเกือบสามปี ...
ระยะเวลาผ่านไป...ผมรับพี่สาวออกจากโรงพยาบาลมารักษาตัวทีบ่ ้าน ซึ่งก็ไม่แตกต่างอะไรกับในวันที่
ผมไปรับพ่อกลับบ้านในวันนัน้ ทีต่ ้องนอนติดเตียงตลอดเวลาและอีกครัง้ ทีผ่ มต้องมานัง่ ปลอบใจตัวเอง
อีก ว่า...นี่ค ือ โอกาสที่ผมจะได้ต อบแทนบุญ คุ ณพี่สาวอีกครัง้ หนึ่ง ที่เ คยเสียสละเพื่อ น้ อ งชายคนนี้มา
มากมาย
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ภาพชีวิตประจาวันในการเฝ้ าดูแลพี่สาวในการทาแผล และทากายภาพบาบัดด้วย
“สายยางมหัศจรรย์”
ในวันนี้ ...ผมต้อ งรับภาระหนัก กว่ าเดิมหลายเท่า ตัว เพราะนอกจากพี่ส าวที่อ ดีต สามีไ ม่ม า
รับผิดชอบดูแลเพราะถือว่าเลิกรากันไปแล้วนัน้ ผมกลับต้องรับภาระหลาน คือ ลูกของพี่สาวอีก 3 คน
ซึง่ ไม่มใี ครมาดูแลรับผิดชอบอีกเช่นกัน...ในส่วนคู่กรณีทข่ี บั รถชนพีส่ าวก็ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่อย่าง
ั ่ ได้ ถึงแม้บางครัง้ หัวใจ
ใด ผมต้องต่อสูก้ บั ความรับผิดชอบทุกด้านในการทีจ่ ะต้องพาทุกชีวติ ไปถึงฝงให้
ของผมดวงนี้กาลังจะอ่อนแรงลงก็ตาม...และทุกวันนี้นวัตกรรมสุขภาพ “สายยางมหัศจรรย์” ได้กลับเข้า
มามีบทบาทอีกครัง้ ในการดูแลพี่สาวด้วยความภาคภูมใิ จและเอาใจใส่อย่างดี ไม่ได้คดิ ว่าเป็ นภาระแต่
อย่างใดแต่มนั เกิดมาจากความรักความผูกพันที่ม ีคุณภาพของครอบครัวที่ออกมาจากใจ เริม่ ต้นจาก
ความรักความผูกพันจากผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสตูล ทีเ่ ข้ามาเติมเต็มชีวติ ทาให้ครอบครัวผมใหญ่ขน้ึ
แข็งแกร่งมากขึน้ มีความผูกพันมากยิง่ ขึน้ เพราะทุกภารกิจการกระทา ได้อยู่ในสายตาของลูกและหลาน
อีก 3 คนทีก่ าลังมองดูผมอยู่...อีกครัง้ สาหรับการปลูกฝงั ความรูส้ กึ ดี ๆ ทีไ่ ม่ได้มอี ยูแ่ ค่ในตาราเรียน
จากบทละครตัว น้ อ ยๆ ในหัว ใจสีชาของผู้ชายคนนี้ท่พี ระเจ้าลิขติ ให้มา ถึงเวลาต้อ งกลับมา
ทบทวนเพื่อนาประสบการณ์ทเ่ี ป็ นวิกฤติของชีวติ เปลีย่ นให้เป็ นโอกาสในการนาเข้าสู่สงั คม จึงทาให้คดิ
ได้ว่าทุกวันที่มาทางาน มีโอกาสพบปะญาติพ่นี ้องของคนไข้ ที่มายืน นัง่ หน้าห้องอุบตั ิเหตุ - ฉุ กเฉิน
เต็มพืน้ ทีท่ ุกคน ณ จุดนี้มภี าวะจิตใจไม่ต่างจากผมในวันนัน้ ...ทีล่ มื ตัวร้องให้โฮออกมาแล้วร่วงลงไป มา
วันนี้...ผมรูแ้ ล้วว่าในหัวใจทุกคนเป็นอย่างไร ทุกคนต้องการความหวัง หวังทุกสิง่ ทุกอย่างทีโ่ รงพยาบาล
และเจ้าหน้าทีท่ ุกคนจะช่วยอะไรเขาได้บา้ ง...ผมเริม่ เก็บความรูส้ กึ ของทุกคนทีอ่ ยู่ในจุดดังกล่ าว ซึง่ อ่าน
ได้จากสีหน้า ท่าทางและแววตาแล้วเข้าพบปะพูดคุยอาสาเข้าไปติดตามช่วยเหลือ เพื่อให้ความรูส้ กึ เขา
หน่วยงานผูป้ ว่ ยนอก โรงพยาบาลสตูล

4
เหล่านัน้ ผ่อนคลายลงไป ให้เขาไม่รสู้ กึ โดดเดีย่ ว มีความรูส้ กึ ดีๆ มีความอบอุ่น ผูกพันกับเจ้าหน้าทีแ่ ละ
องค์กรซึง่ เปรียบเสมือนญาติคนหนึ่งที่เขาไว้วางใจ ควบคู่กนั ไปกับการปฏิบตั งิ านของศูนย์เปล ทีม่ ใิ ช่
เพียงแค่ เ ข็นคนไข้เ พีย งอย่างเดียวแต่ เรา...ศูนย์เปลโรงพยาบาลสตูล เราจะเข็นหัว ใจทุกดวงให้ถึง
จุดหมายปลายทาง
ขอบคุณใจทุกดวงทีใ่ ห้โอกาสหัวใจน้อยๆ สีชาดวงนี้ ได้มโี อกาสเพิม่ บทบาทใหม่ในตัวละครเดิม
อีกครัง้
การติ ดต่อกับทีมงาน
นายอุสมาน เบ็นกาเสม
งานศูน ย์เ ปล หน่ ว ยงานผู้ป่ ว ยนอก โรงพยาบาลสตูล 55/1
ถ.หัตถกรรมศึกษา ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทรศัพท์: 087-479-7273
E-mail:qmcsatun@hotmail.com
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