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พยาบาลบางแกผู้ว

ไมม่มมีอะไรแนม่นอนในชมีววิต…. ความททุกขข/ความสทุข…… อยยม่กกับเราไมม่
นาน ผม่านมาผม่านไปเหมมือนสายลม บางสวิสงทมีสเราไมม่คาดควิดกก็เกวิดขขขึ้นได ด้ 
แตม่ละวกันไมม่มมีใครลม่วงรย ด้วม่าจะพบเจอเหตทุการณขใด ลางบอกเหตทุจะมมีหรมือไมม่
เฉกเชม่นชมีววิตใครคนหนขสงทมีสจะมาถม่ายทอดผม่านตกัวหนกังสมือในวกันนมีขึ้

ในเส ด้นทางชมีววิตพยาบาล ได ด้มมีโอกาสดยแลบบาบกัดรกักษาผย ด้ปม่ วยยาเสพ
ตวิดมาเกมือบ ๑๗ ปมี  ครอบครกัวไหนมมีผย ด้ผย ด้ปม่ วยตวิดยาเสพตวิด ครอบครกัวนกั ขึ้น
เจก็บปม่ วยกกันทกั ขึ้งบ ด้าน โรคสมองตวิดยาแตกตม่างจากโรคอมืสนโดยส วิขึ้นเชวิง โรค
อมืสนผย ด้ปม่ วยมมีความททุกขข แตม่ผย ด้ทมีสเปก็ นโรคสมองตวิดยานมีสส วิ ผย ด้ปม่ วยมมีแตม่ความ
สนทุก………. ใครบ ด้างอยากจะเลวิก 

คลวินวิกให ด้การปรขกษาได ด้ให ด้การปรขกษาทางโทรศกัพทขแกม่ผย ด้หญวิงคน
หนขสงชมืสอ ปอ เรมืสองสามมีตวิดยาเสพตวิด ครอบครกัวมมีกวิจการรกับเหมากม่อสร ด้าง 
แตม่ตอนนมีขึ้มมีแตม่หนมีขึ้ส วิน ทะเลาะววิวาทในครอบครกัว ลยกกก็มมีความเครมียดไมม่
ตกั ขึ้งใจเรมียนหนกังสมือ พฤตวิกรรมเปลมีสยน เขาอยากจะผยกคอตายเหลมือเกวินใน
ตอนนมีขึ้ ฉกันรมีบนกัดเขามา รพ. มาตอนนมีขึ้เลยนะ

ผย ด้หญวิงทมีสนกัสงตรงหน ด้าพยาบาลขณะนกั ขึ้น อายทุประมาณ ๓๐ปมี  สภาพ
อม่อนเพลมีย สมีหน ด้าเศร ด้าหมอง ดยเธออม่อนล ด้าเหลมือเกวิน เมมืสอพบกกันนบขึ้าตาเธอ
ไหลพราก ฉกันจกับมมือ เงมียบ มมีแตม่เสมียงสะอมืขึ้น เมมืสอเธอสงบลง พยาบาลเอม่ย
ถาม “มมีอะไรให ด้พมีสชม่วยไหม” เธอสะอมืขึ้นอมีกครกั ขึ้ง แล ด้วขอร ด้องให ด้พยาบาล
ชม่วยเรมืสองสามมีเธอตวิดยาเสพตวิด คบาบอกเลม่าปนเสมียงสะอมืขึ้นดกังแผม่วมาเปก็ น
ระยะๆ

ชมีววิตเธอบอกเหมมือนนวิยาย สามมีทบางานรกับเหมางานกม่อสร ด้าง คทุมคน
งานประมาณ ๒๐ คน ตกัวเธอเองเปก็ นคนบรวิหารเรมืสองเงวินชม่วยสามมีทบางาน
ในททุกสวิสงทมีสชม่วยได ด้ ชมีววิตมมีความสทุข งานมมี เงวินมา ครอบครกัวมมีความสทุข  
ประสาพม่อแมม่ลยก๒คนมมีรถ มมีบ ด้าน มมีเงวินฝากทมีสรม่วมกกันเกก็บหอมรอมรวิบ ชม่วง
สองปมีทมีสผม่านมาสามมี มมีพฤตวิกรรมเปลมีสยนไปเรวิสมกลกับบ ด้านไมม่ตรงเวลา ใช ด้



จม่ายเงวินมากผวิดปกตวิ พฤตวิกรรมก ด้าวร ด้าว ทบาลายข ด้าวของ ทบาร ด้ายเธอเมมืสอ
ถยกขกัดใจ มมีครกั ขึ้งหนขสงสามมีจะออกจากบ ด้านเมมืสอเพมืสอนโทรศกัพทขมาชวน เธอ
ดขงแขนสามมีไมม่ให ด้ไป แตม่สามมีดขงแขนเธอจนแขนหลทุด เจก็บปวดมาก มา
โรงพยาบาลเธอให ด้ประวกัตวิวม่าหกล ด้ม เพราะกลกัวสามมีจะเดมือดร ด้อนและเธอ
ยกังปกปด้องเขาอมีกหลายตม่อหลายครกั ขึ้ง เชม่นควิขึ้วแตก ศมีรษะโน เธอให ด้ประวกัตวิ
ทมีสห ด้องฉทุกเฉวินวม่าเธอล ด้มลงเองทกั ขึ้งส วิขึ้น ได ด้ให ด้การปรขกษาในสถานการณขยา
เสพตวิด พยดคทุยให ด้กบาลกังใจ ฝขกเทคนวิคการพยดเพมืสอชกักชวนสามมีมาบบาบกัด 
และตกัวเธอเองกก็ขขขึ้นทะเบมียนเปก็ นผย ด้ปม่ วยซขมเศร ด้ารายใหมม่ในวกันนกั ขึ้น  

หนขสงเดมือนตม่อมา เธอมาหาพยาบาลอมีกครกั ขึ้งโดยสามมีมาด ด้วย เธอเลม่า
วม่าสามมีมมีสภาพดยแยม่ลงกวม่าเดวิม รม่างกายซยบผอม ไมม่นอน หวาดระแวง พยด
คนเดมียว งานการไมม่ทบา เครมืสองมมือทบางานหายไปทมีละช วิขึ้นๆ เงวินขาดมมือ 
จนไมม่มมีเงวินจม่ายเงวินเดมือนลยกน ด้อง เธอได ด้พยายามพยดคทุย จยงใจให ด้มาโรง
พยาบาลโดยออกอทุบายวม่ามาหายานอนหลกับ ผย ด้ปม่ วยยอมมารกักษา จาก
การพบกกันครกั ขึ้งแรก แววตายกังไมม่ไว ด้ใจ ดยหวาดระแวง สายตายกังแขก็งกร ด้าว 
แตม่ยกังพยดคทุยรย ด้เรมืสอง หลกังจากได ด้แนะนบาตนเองกกันเสรก็จแล ด้ว

ได ด้คกัดกรองผย ด้ปม่ วย พบวม่าสถานะคมือผย ด้ตวิด พยดคทุยหาแรงจยงใจ เพมืสอตกั ขึ้ง
เปด้าหมายและประเมวินขกั ขึ้นตอนการเลวิกยา ผย ด้ปม่ วยบอกวม่าอยากเลวิก สงสาร
เมมีย สงสารลยก “อยากเลวิกแตม่อดใจไมม่ไหวเลย ทบาอยม่างไรดมี”ได ด้สม่งผย ด้ปม่ วย
ไปพบแพทยข รกับยาเพมืสอบรรเทาอาการถอนพวิษยา นกัดหนขสงสกัปดาหขมาดย
อาการผย ด้ปม่ วยอาการดยแยม่ลงกวม่าเดวิม อม่อนเพลมีย หงทุดหงวิด ประเมวินคะแนน
มมีความควิดอยากฆม่าตกัวตายสยง พยาบาลนบาอาการผย ด้ปม่ วยปรขกษากกับแพทยข
เพมืสอหาทางเลมือกในการรกักษาทมีสดมีทมีสสทุด ได ด้สม่งผย ด้ปม่ วยไปบบาบกัดทมีสโรง
พยาบาลธกัญญารกักษขสงขลา ใช ด้เวลาในการบบาบกัดแบบผย ด้ปม่ วยใน ๔๕ วกัน

ออกจากโรงพยาบาลได ด้ ๑๐ วกันกก็กลกับไปเสพยาอมีก โดยบอกวม่ามมี
คนเอามาให ด้ทมีสบ ด้าน มกันไมม่ใชม่เรมืสองงม่ายเลยทมีสจะทบาให ด้คนในครอบครกัวหมด
ความกกังวล สวิขึ้นหวกังในการหาทางออก และยวิสงยากไปอมีกเมมืสอผย ด้เสพไมม่
เปลมีสยนแปลงพฤตวิกรรมมากนกัก ซ ขสงครกั ขึ้งนมีขึ้เปก็ นความเตก็มใจในการบบาบกัด
ของเขา และเตก็มใจทมีสจะเลวิกเสพเอง แตม่พฤตวิกรรมยกังไมม่เปลมีสยน ภรรยา
ทบาอยม่างไร มาขอรกับการปรขกษาอมีก  พยาบาลได ด้กระตทุ ด้นให ด้เขาได ด้ระบาย



พยดคทุยปกัญหาทมีสเกวิดขขขึ้นอยม่างตรงไปตรงมาโดยไมม่ตกัดส วินผวิดถยก และเปวิด
โอกาสให ด้เขามาหาได ด้ททุกเมมืสอ เพมืสอให ด้เขามมีพมืขึ้นทมีสปลอดภกัยในการพยดคทุย 

พยาบาลได ด้ยกตกัวอยม่างคบาพยดของผย ด้ใหญม่ทม่านหนขสงวม่าคนตวิดยา
เหมมือนผมีเข ด้าผมีออก เมมืสอไมม่ได ด้ใช ด้ยากก็คมือคนแตม่พอใช ด้ยากก็แปลงรม่างเปก็ นผมี 
พอเสพจนตวิดแล ด้วคมือผมีส วิงรม่าง ใช ด้หรมือไมม่ใช ด้อาการไมม่แตกตม่าง แนะนบา
เรมืสองการฝขกควบคทุมอารมณขปด้องกกันผมีเข ด้าส วิง ตอนนมีขึ้ฝขกนกัสงสมาธวิเพมืสอลด
อาการอยากยา ฝขกสมองให ด้ควิดตม่างจากเดวิม หาววิธมีการการตวิดเบรกใน
สมองตามความเหมาะสม จากการโทรศกัพทขสอบถาม อาการอยากยา
ททุเลา อารมณขสงบลง ได ด้ให ด้กบาลกังใจ เสรวิมแรงให ด้ผย ด้ปม่ วยทบาตม่อไป ปกัจจทุบกัน
ผย ด้ปม่ วยยกังคงบบาบกัดรกักษาอยยม่อยม่างตม่อเนมืสอง

ในเมมืสอววิธมีการบบาบกัดผย ด้ตวิดยา ต ด้องใช ด้ศาสตรขและศวิลปข ในการบบาบกัด
รกักษา ไมม่มมีว วิธมีการใดสบาเรก็จรยป ไมม่มมียารกักษาให ด้หายขาด การประยทุกตขใช ด้
ววิธมีการตม่างๆจขงเปก็ นเรมืสองจบาเปก็ นและเปก็ นทางเลมือกให ด้ผย ด้ปม่ วยและญาตวิ 
กบาลกังใจในการกระตทุ ด้น หาแรงจยงใจให ด้เขาปรกับเปลมีสยนพฤตวิกรรม ขอเปก็ น
กบาลกังใจให ด้ผย ด้รม่วมชะตากรรมททุกคนให ด้ค ด้นหาเปด้าหมายและแรงจยงใจเรก็วๆ
เพมืสอจะสามารถลมืมและเลวิกยาได ด้ให ด้ยาวนานทมีสสทุด ………………ขอเปก็ น
กบาลกังใจให ด้คม่ะ


