
รายละเอียดการน าเสนอ 
มหกรรมวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

1.แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
 ประเภท Oral Presentation 

1.1( /  ) เรื่องเล่า 1.2(   ) CQI (Clinic)   1.3(   ) CQI (Non-Clinic)   1.4 (   ) R2R   1.5(  ) วิจัยฉบับสมบูรณ์ 
2.ประเภท Poster Presentation 

2.1(   )นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 2.2(   ) CQI (Clinic)   2.3(   ) CQI (Non-Clinic)    2.4.(   ) R2R    
2.5(   ) วิจัยฉบับสมบูรณ์ 

3.ประเภทน าเสนอแสดงภาพถ่าย 
 1.(   ) ในชุมชน   2.(   ) ในสถานบริการ  
4.ประเภทน าเสนอ ฉายภาพยนตร์ 
 1.(   )หนังสั้น  
5.ประเภทหน่วยงาน 
 1.(   ) รพ.สต./ศสม. 2.(  / ) รพช. 3.(   )รพท./รพศ.  4.(   )สสอ./สสจ.  
6.การน าเสนอผลงาน 
 6.1(  ) ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน  6.2(   )เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด)  
 6.3( /  ) ผลงานที่เคยได้รับรางวัลของ รพ.สต – ศสม.สสจ / รพช/ สสอ./สสจ. 
  1) (  / ) ชนะเลิศ  2) (   ) รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   3) (   ) รอง ชนะเลิศอันดับ  2    4 (   ) ชมเชย  
7.ชื่อเรื่อง ปิดเครื่องเพ่ือเปิดใจ 
8.ทีมน าเสนอผลงานวิชาการ 
1.ชื่อ –สกุล ภก.พัชรมณฑน์   พัชรยุทธิ ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ 
9.หน่วยงาน  
1)(   ) รพ.สต./ศสม.        2)(  / ) รพช.          3) (   ) สสอ./สสจ.   อ าเภอ  เขาชัยสน 
10.เบอร์โทร  093-5764275                                   E-mailnongnooxxv@gmail.com 
11.เนื้อหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่อง “ปิดเครื่องเพ่ือเปิดใจ” 

“หมอมาแล้ว หมอมาแล้ว หลีกทางให้หมอเข้าไปด้วย” ชายวัยกลางคนก่ึงออกค าสั่งกึ่งบังคับให้ฝูงชนด้านหน้าหลีกทาง 
ผู้คนที่บ้างจับกลุ่มคุยกันบ้างนั่งนิ่งๆ สูบบุหรี่แบบไม่สนทนากับใคร เริ่มลุกจากเก้าอ้ีที่นั่งพร้อมกับขยับขยายเก้าอ้ีให้เป็นทางเดิน
เล็กๆ พอที่จะให้ทีมของพวกเราเดินเข้าไปได้ พวกเรายกมือไหว้ทักทายกับทุกคน แล้วค่อยๆเดินผ่านกลุ่มคนเหล่านั้นไป ฉัน
สังเกตสีหน้าของกลุ่มคนเหล่านั้นดูพวกเขาเศร้าๆ แววตาหมองหม่น และไม่พบพานรอยยิ้มจากใครแม้แต่คนเดียว กลุ่มผู้ชายที่นั่ง
จับกลุ่มกันนั้นในมือคีบบุหรี่ที่ติดไฟควันโขมงแทบจะทุกคน บรรดาหญิงสาวสีหน้ายิ่งหม่นหนักดวงตาบางคนแดงก่ า หลายๆ คน
ถือผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กๆ ไว้ในมือ บางคนที่นั่งเหม่อลอยมองไปไกลๆ แล้วหยิบผ้าผืนน้อยมาซับท่ีดวงตา  

 พวกเราค่อยๆ เดินแบบรีบๆ ตรงไปยังประตูบานเล็กๆ ที่เปิดกว้าง ทันทีท่ีก้าวย่างเข้าไปในบ้านทุกคนที่นั่งอยู่ ณ ที่นั้นก็
ช่วยกันเขยิบเปิดทางให้ ภาพเบื้องหน้าฉันคือหญิงสูงวัยที่ร่างกายไม่ได้ซูบผอม นอนนิ่งๆ หลับตาพริ้ม ร่างกายแทบไม่ไหวติง บน
ขอบหน้าต่างเลยศีรษะของผู้หญิงคนนั้นมีเทียนไขสีทองแท่งเล็กๆ ส่งแสงวูบวาบตามแรงลม ธูปก้านน้อยที่เหลือครึ่งก้านแปล่ง
ประกายแสงสีแดงยามลมพัดผ่าส่งกลิ่นไปทั่ว มีพระพุทธรูปองค์เล็กๆ วางไว้อย่างสงบนิ่ง รอบๆตัวเธอรายล้อมไปด้วยบรรดา
หญิงสูงวัยที่วัยไล่เลี่ยกันบ้างนั่งจับกุมมือเธอไว้ บ้างจับล าตัว บ้างจับบริเวณเท้า ทุกคนอยู่ในอาการเงียบสงบดวงตาแดงก่ า ไม่มี
ใครพูดอะไรกับใคร ตอนนี้ทุกๆ สายตาจับจ้องมาที่กลุ่มพวกเราที่ก าลังทิ้งกายลงนั่งข้างๆ  

 ฉันพยายามควบคุมสติของตัวเองไว้ให้มากที่สุด ควบคุมความตื่นตระหนกกับภาพเบื้องหน้า ท าสีหน้าให้สงบนิ่งที่สุด 
เพ่ือให้สถานการณ์ตรงหน้าดีที่สุด ตอนนี้สายตาของฉันจับจ้องไปที่ เครื่องฉีดยาแบบอัตโนมัติที่วางอยู่ข้างๆ ล าตัวของป้า ฉันต้อง
ยอมรับว่านี่คือประสบการณ์ครั้งแรกของเภสัชกรอย่างฉันที่ได้เห็น SYRING DRIVER ปักคาอยู่ที่ท่อนแขนของคนไข้และอยู่ใน
สภาวะการใช้งานจริง ภาพของการเรียนหลักสูตรการดูแลแบบประคับประคองระยะสุดท้าย โดยแพทย์หญิงศรีเวียงผุดขึ้นมา
แบบแจ่มชัด จากวันนั้นจนวันนี้ผ่านมาเกือบ 8 เดือน ฉันไม่เคยได้สัมผัสเคสจริงๆ เลย วันนี่ฉันจะท าให้ดีที่สุดให้สมกับที่ญาติๆ 
ผู้ป่วยรอคอยพวกเรา 

 พี่พยาบาลอีกคนท าหน้าที่ตรวจสอบสัญญาณชีพ แล้วหันมาสบตากับพวกเราที่เหลือแบบส่งสัญญาณ พวกเราที่เหลือ
ทั้งหมดเข้าใจในทันทีว่าตอนนี้ผู้ป่วยไม่มีสัญญาณชีพแล้ว ญาติผู้ป่วยที่นั่งอยู่อีกฟากเริ่มสงสัยแล้วก็เอามือไปจับชีพจรคนไข้ แล้ว
อุทานดังลั่นว่าคนไข้ไม่มีชีพจรแล้ว ท าให้บรรดาญาติๆ ที่อยู่ในห้องแคบๆ ห้องนั้นกรูกันเข้ามา รวมถึงญาติบางส่วนที่รอด้านนอก
ก็เข้ามาออกันมากข้ึน บรรยากาศในตอนนั้นช่างเป็นความวุ่นวายที่เงียบสงบที่สุด ฉันเพิ่งจะเห็นความวุ่นวายที่เงียบที่สุดก็ครั้งนี้ 
ฉันเพ่ิงจะเห็นการร้องไห้ที่เงียบที่สุดก็วันนี้ พวกเราเองก็เริ่มจัดกระบวนเพื่อตั้งรับกับสิ่งที่ก าลังจะเกิดขึ้น  

 พี่พยาบาลคนที่ตั้งสติได้ก่อนเสนอเรื่องการสวดมนต์ เพื่อให้คนไข้ไปอย่างสงบ แต่ทุกคนที่อยู่ ณ ที่นั้นตอนนี้ไม่มีใคร
พร้อมที่จะสวดมนต์ ทุกคนก าลังอยู่ในอาการช๊อค ฉันตั้งสติได้ก็ขันอาสาว่าจะเปิดบทสวดมนต์จากโทรศัพท์ไห้ ฉันรีบค้นหาบท
สวดมนต์ในยูทูปแล้วก็เปิดเสียงสวดมนต์แบบกลางๆ ไม่ให้ดังมาก แล้รีบเอาโทรศัพท์ไปวางไว้ใกล้ๆ ศีรษะของคนไข้ พวกเราทุก
คนสงบนิ่งที่สุด ทุกอย่างค่อยๆ ด าเนินไปท่ามกลางบทสวดมนต์จากโทรศัพท์พวกเราทุกคนก็สงบนิ่งและส่งใจไปให้ป้า ฉันมองดู
ป้าตอนนี้ป้านอนสงบนิ่งใบหน้าดูผ่อนคลายมือ แขน ขา ของป้าทุกอย่างดูพร้อมเพรียงกันสงบ หน้าอกไม่มีการกระเพ่ือมไดๆ 
ญาติๆ ผลัดกันเอื้อมมือมาแตะตามแขนขาป้าเบาๆ  

 เมื่อทุกอย่างเริ่มผ่อนคลาย พวกเราก็เริ่มท าหน้าทีพูดคุยกับญาติๆ เพื่อให้ยอมรับกับการจากไปแบบสงบของป้า พี่
พยาบาลบอกกับญาติๆ ว่าตอนนี้ไม่สามารถจับชีพจรของป้าได้แล้ว ป้าคงก าลังจะจากไปอย่างสงบ ป้าได้สั่งไว้ไหมว่าถ้าป้าจากไป
จะใส่ชุดอะไร อย่างไร ตอนนี้ถ้าป้าสั่งอะไรไว้ หรือใครจะกล่าวลาป้าก็รีบๆ นะคะ ญาติๆ ทุกคนต่างด าเนินการเปลี่ยนเสื้อผ้า
ให้กับป้า และผลัดกันเข้ามาล่ าลาป้า ฉันจ าได้ดีในวันนั้นคนที่ไม่ยอมเข้าใกล้ป้าเลยคือคุณลุงสามีของป้า จนญาติๆ ต้องช่วยกัน
ปลอบโยนแล้วพาลุงมานั่งข้างๆ ป้า ลุงไม่มีค าพูดไดๆ ลุงไม่ร้องไห้ ไม่มีน้ าตาออกมาจากดวงตาที่แดงก่ าคู่นั้น จะมีก็เพียงแววตาที่



มุ่งม่ัน แววตาที่มองหน้าป้าที่นอนสงบนิ่งอยู่เบื้องหน้าโดยไม่ไหวติง มองเหมือนก าลังจะบอกอะไรบางอย่าง จากแววตาคู่นั้นฉัน
คิดว่าลุงคงก าลังให้ค ามั่นสัญญา กล่าวขอโทษ และล่ าลาป้าไปพร้อม ๆ กัน มือของลุงจับมือป้าไว้ไม่ยอมคลาย  

 ลูกๆ ของป้าพร้อมทั้งเขยสะใภ้ ผลัดกันเข้ามากราบไหว้อ าลาแม่ ตอนนี้บางคนมีน้ าตาเอล้นดวงตาจนต้องใช้ผ้าผืนเล็กๆ 
มาซับน้ าตา มีเสียงสะอ้ืนเล็ดลอดมาบ้างแต่แผ่วเบาอย่างที่สุด ทุกคนพยายามสะกดกลั้นและควบคุมอารมณ์ของตัวเองเพ่ือให้แม่
ไปอย่างสงบสุข พวกเราถอยห่างออกมาจากร่างของป้าเพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มากล่าวอ าลากับป้า นี่เป็นครั้งแรกของเภสัชกร
สายพาลิเอตีพอย่างกันที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ความตายก าลังคืบคลายมาอย่างช้า ๆ ภาพเบื้องหน้าช่างเป็นภาพที่ขัดแย้งกัน
อย่างสิ้นเชิง ป้าที่นอนสงบนิ่งไม่ไหวติง กับญาติๆ รอบข้างที่ทุกคนดูทุกข์ทรมานและไม่สมารถสงบนิ่งแม้นจะพยายามสะกดกลั้น
อย่างเต็มก าลังก็ตาม พวกเราทั้งสามคนได้แต่นั่งนิ่งๆ จนไม่มีการเคลื่อนไหวจากญาติๆ บทสวดมนต์จากโทรศัพท์ยังคงท าหน้าที่
น าทางป้าไปสู่ภพภูมิที่สงบตามความเชื่อของทุกคน 

 พี่พยาบาลบอกกับทุกคนว่าตอนนี้ป้าคงไปสงบแล้ว ป้าคงจากไปแล้วและเป็นการจากไปอย่างสุขสบาย ตอนนี้ถ้าจะขอ
ถอนเข็มฉีดยาออกทุกคนจะว่าอย่างไรบ้าง ญาติๆ เริ่มมองหน้ากัน “ถอดตะหมอ” คุณลุงสามีของป้าตัดสินใจ นั่นเป็นเสียงของ
คุณลุงเพียงประโยคเดียวที่ฉันได้ยินในวันนั้น พี่พยาบาลหันมาส่งสัญญาณกับฉันเพื่อให้ฉันปิดเครื่องฉีดยาอัตโนมัติกระบอกนั้น 
ครั้งแรกของฉันกับการสัมผัสเครื่องฉีดยาอัตโนมัติแทนท่ีจะเป็นการเปิดเครื่องเพ่ือท าให้คนไข้หายปวดหายเจ็บ แต่กลับกลายเป็น
ครั้งแรกของฉันคือการปิดเครื่องหลังจากท่ีคนไข้จากลาไปแล้วอย่างสงบ ฉันค่อยๆ เดินเข่าเข้าไปใกล้ๆ เครื่องฉีดยาอัตโนมัติแล้ว
ยกมือขึ้นไหว้ขอขมาป้า พร้อมทั้งจ้องมองตาคุณลุงที่นั่งจับมือป้าไว้แน่นอีกฟาก แล้วฉันก็ก้มศีรษะเบา ๆ ให้คุณลุง คุณลุงพยัก
หน้า มือทั้งสองของฉันค่อยๆ ประคองเครื่องฉีดยาอัตโนมัติมาก าไว้ในมือ แล้วกดปิดเครื่อง  

 พวกเราอยู่พูดคุยกับญาติๆ ของป้าอีกประมาณ 10นาที ทุกคนยอมรับกับการจากไปอย่างสงบของป้า ฉันเองก็ได้เรียนรู้
ว่าในนาทีที่เศร้าที่สุด การมีหมออยู่ใกล้ๆ ท าให้ทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดี และนี่คือบทบาทหน้าที่ของทีมพาลีเอตีพที่จะช่วย
ให้คนไปไปอย่างสงบคนอยู่อยู่อย่างไม่รู้สึกผิด และยอมรับการจากลา  

  

 


