เรื่องราวประสบการณที่มีคุณคาของ คุณถนอมศรี ทิพยโพธิ์
ประวัติสวนตัว ทางบานมีฐานะยากจน เพราะวาพอ แมมีอายุเยอะแลวและมีลูกหลายคน หลังจาก
จบชั้น ม.3ก็เริ่มมองหาอนาคตตัวเอง พอมองหาอนาคตตัวเองก็อยากจะรองไห นึกวาจะไมไดเรียนซะแลว
สอบโควตาครูได แตเขาไมไดใหเงินก็เลยสละสิทธิ์ เพราะพอแมไมมีเงินก็ไดไปสอบเรียนตอผูชวยพยาบาล
ซึ่งตัวเองเปนคนเรียนดีมาตลอดตั้งแตประถมศึกษา จนถึงมัธยมสอบไดที่หนึ่งมาตลอด ขณะเรียนผูชวย
พยาบาลแมสงเงินใหเดือนละ 100 บาท จบกลับมายังมีเงินเก็บอีกพันกวาบาท เอาไวซื้อชุดใหม ในวันที่จะ
มาทํางาน ตอนเรียนผูชวยพยาบาลตัวเองไดรับใบประกาศหนาเวทีในฐานะเปนคนทํางานดี ผลการเรียนดี
ประพฤติดี การทํางานมีระเบียบ วันนั้นแมไปรวมงานดวยและไมนึกวาตัวเองเด็กกะโปโลบานนอกคนหนึ่ง
จะได พอไดแลวทําใหหัวใจพองโต
หลังจากจบผูชวยพยาบาล ก็ไดมาบรรจุทํางานที่แผนกER และ ICU ที่โรงพยาบาลนาน ทํางานได3
ปก็ไปสอบเรียนตอพยาบาลเทคนิค ซึ่งเปนนักเรียนทุน ไดทุนเดือนละ 1500 บาท ในสมัยนั้นเงิน 1500 บาท
มีคามากสําหรับตัวเอง หลังจากจบพยาบาลเทคนิคก็มาทํางานที่โรงพยาบาลนาน ได 4 ป ก็สอบไปเรียนตอ
พยาบาลวิชาชีพตอเนื่องที่วิทยาลัยการพยาบาลพุทธชินราช จากนั้นป 2536 ไดแตงงานและยายมาอยูที่
โรงพยาบาลทาวังผา
ในชวงที่อยูโรงพยาบาลนานตัวเองยึดถือคติประจําใจไววา “ไมมีความจน ในหมูคนที่ขยัน” และมี
หลักในการทํางานคือ ทําหนาที่ของตัวเองใหดีที่สุด ในความรับผิดชอบของตัวเองดวยความซื่อสัตย สุจริต
ปรารถนาดีตอผูรับบริการทุกคนและทุกคนที่อยูรอบขาง ในขณะที่ทํางานอยูก็จะพยายามศึกษาหาความรูอยู
เสมอ นอกเหนือจากที่ไดเรียนมาไมวาจะอยูแผนกไหน เพราะตัวเองอยู ER/ICU เปนงานที่ตองการความ
กระฉับกระเฉง คลองแคลววองไว ก็ไดจําคําอาจารยสอน ไววา Nurse Must Alert พยาบาลตอง Alert
พยาบาลตองเปนคนกระปรี่กระเปรา คําๆนี้จึงอยูในหัวตลอดเวลาจนถึงทุกวันนี้
สิ่งที่ตัวเองภูมิใจและประทับใจตอนที่อยู ER รพ.นาน คือ ไดชวยหมอนิวัตติ์ชัย ชวยผูปวยหนุมที่
ตกรถไถ ปอดแตก 2 ขาง ชวยหมอใสเครื่องมือ ใส ICD ภายใน 5 นาที ชวยระบายเลือดในปอดทั้งสองขาง
ปรากฏวาผูปวยคนนี้รอดชีวิต หลังจากหายผูปวยก็ไดไปบวช เรานึกไมถึงวาตัวเอง ตัวแคนี้จะชวยหมอและ
ชวยใหผูปวยรอดชีวิตไดและอีกประสบการณหนึ่งที่ประทับใจตอนทํางานที่ตึก อนุสรณ200 ป เปนหอง
พิเศษมีหลวงปูที่เปนพระเกจิดัง จากวัดศรีบุญเรือง มา admit ซึ่งเปนผูปวยที่ใสเครื่องชวยหายใจ ซึ่งการดูแล
คอนขางที่จะยุงยาก ก็คิดอยูวาตัวเองจะทําไดมั๊ย แตเมื่อผอ.สั่งและไววางใจ เราก็ตองทําใหได ก็ไดดูแล
หลวงปูจนกระทั่งมรณภาพ

สิ่งดีๆที่ไดรับหรือสิ่งดีๆที่เก็บเกี่ยวมีคุณคาและอยากฝากไวกับองคกร
มาทํางานที่รพ.ทาวังผา ในป 36 ทํางานไดไมกี่เดือนคุณหมออภิชาติ ซึ่งตอนนั้นเปนผอ.ได
มอบหมายใหเปนหัวหนางานER และมีเหตุการณที่นาประทับใจ คือผูปวยไปจับปลา ไดปลาหมอมาหนึ่งตัว
ไดอมปลาไวในปาก เพื่อจะจับปลาอีกตัวหนึ่ง ทําใหปลาหลุดไปในคอ งาน ER ไดชวยกันแกไขสถานการณ
เชนการเจาะคอ แตในขณะนั้นหมอไมกลาที่จะเจาะ พี่ปอมเลยใชประสบการณจากการทํางานที่รพ.นานมา
ใหคําแนะนํากับหมอ โดยใชมีดกรีดคอและใสทอตอลงคอ และไดปมหัวใจ คนไขปอดแตก จึงไดชวยหมอ
เจาะปอด เพื่อชวยชีวิตกอน refer รพ.นาน ตนเองรูสึกประทับใจที่ไดชวยผูปวยใหรอดชีวิต ในฐานะที่ตัวเอง
มีประสบการณเยอะกวา ไมไดคิดวาตัวเองจะเกงกวาหมอหรอะนะ
ประสบการณที่ward ผูปวยบานปางสา ไปทํางานที่ภูเก็ต ตกนั่งรานมาเอวหักเปนอัมพาตอัมพฤกษ
มารักษาตอที่ward และผูปวยตองกลับมารักษาซ้ําบอยครั้ง ซึ่งแตละครั้งผูปวยจะตองเสียคาจางรถไปกลับ
เที่ยวละ 200 บาท หลังจากผูปวยออกรพ.ไปแลว ก็ไดปรึกษากับนองๆและทีมเพื่อออกติดตามเยี่ยมบาน เพื่อ
ลดคาใชจายในการเดินทาง ไดออกติดตามเยี่ยมบานพบวาบานของผูปวยอยูบนดอย การเดินทางขึ้นลง
ลําบาก จึงไดแนะนําใหไปตัดไมไผมาทําราว เพื่อจะไดจับเวลาเดินขึ้นลงสะดวก นอกจากนั้นยังไดเอาสาย
case สีแดงมาใหผูปวยและสอนเจาหนาที่อนามัย แตติดขัดที่ไมมี autoclave แนะนําใหใชวิธีการตมแทน
และไดมีการติดตามเยี่ยมบานมาโดยตลอด ในที่สุดผูปวยเดินได ตัวเองดีใจมาก เพราะผูปวยเปนอัมพาตมา 5
ปไมเคยคิดวาจะเดินไดอีกครั้ง
Case ที่ 2 เปนผูปวยอุบัติเหตุรถชน เมียทิ้งมีแตแมที่ดูแล ผูปวยโดนมัดแขนและขาติดไวกับเตียง
เพราะผูปวยจะดึงสาย NG ตลอด จึงไดมีการปรึกษาทีมสหสาขาวิชาชีพ ทั้งโภชนาการ นักกายภาพ พยาบาล
แพทย โดยใหนักโภชนาการสอนทําอาหารใหแมผูปวยเพราะผูปวยไดรับอาหารทางสายยาง และนัก
กายภาพสอนฝกเดิน หลังจากออกจากโรงพยาบาลแลวไดอยูกับแม หลังจากนั้นไดออกเยี่ยมบานกับคุณยุทธ
ไปดูพื้นบานไดชวยเทพื้นบาน ทําราว เพื่อใหผูปวยไดหัดเดิน ผูปวยสามารถเดินไดมีชีวิตจนกระทั่งทุกวันนี้
ถาในสมัยนี้ก็เรียกวาการบริการดวยหัวใจของความเปนมนุษย ซึ่งในสมัยนั้นเราก็ไมรูจักหรอก แตก็ไดทํา
เพื่อจะใหเขาดีขึ้น รูสึกประทับใจที่เราทําแลวทําไดดี ทําใหคนไขหายได นี่คือความประทับใจที่ไดดูแล
คนไขมา
ในการทํางานที่กลุมเวชฯกับกลุมการพยาบาลแตกตางกันโดยสิ้นเชิง ถือวากลับลําเลย ตัวเองไมมี
ประสบการณเรื่องของชุมชน และมีเวลาตัดสินใจเพียงสามวันเทานั้น ที่จะมาอยูกลุมเวชฯ เมื่อรูแลววา
จะตองมาอยูกลุมเวชฯก็ไดไปหาหนังสือเกี่ยวกับพยาบาลชุมชนมาอานกอนและก็นึกไปถึงเรื่องจิตปญญา
ครอบครัว สมัยที่เรียนพยาบาลอาจารยเคยสอนวาเราจะตองไดใชและตองดูแลตั้งเกิดจนตาย ก็เลยนึกถึงจิต
ปญญาครอบครัวก็ไดเอาตรงนี้มาใช โดยนึกถึงเด็กแรกเกิด – 5 ป ขวัญใจของลูกคือเรา เราสามารถเอามา
ใชไดกับครอบครัวได ก็อยากจะฝากไวกับนองๆใครที่มีลูกวัยนี้เพราะเปนชวยเหลือตัวเองบได อะหยังกะปอ
แมๆ พออายุ6-7 ป พระเอกของเปนคือคุณครู สังเกตวาเปนจะเชื่อคุณครูเวลาคุณครูวาอะไรก็จะเชื่อหมด พอ

ถึงวัยรุน ถึงมัธยม พระเอกของเขาคือเพื่อน เขาวัยผูใหญพระเอกนางเอกก็คือแฟนหรือสามี ใครที่ยังมีลูกเล็ก
อยู ตองคอยสอนดีๆเพราะเด็กเปนเหมือนผาขาวอยู ถาเราอยากใหลูกเปนแบบไหน เราตองเปนตนแบบ
ใหกับลูกอยาไปโกหกลูก ถาหากเราโกหก พอเขาโตขึ้นมาเขาก็จะโกหกเรา ฉะนั้นเราตองเปนตนแบบที่ดี
ใหกับลูก เมื่อกอนพี่ซักผาเองลูกก็จะมากวน พี่ก็หากะละมังเอาผาผืนเล็กใสไปใหลูกเลน พอกวาดบานก็มา
แยงไมกวาดก็ซื้อไมกวาดอันเล็กใหชวยกันทํา พอโตมาเขาก็จะชวยเราอันนี้คือผลสะทอนที่ตัวเองไดทํามา
และก็เปนประสบการณที่ควรบอกตอ และเด็ก 0-5 ป ควรตองไดอยูกับพอแม เพราะพอแมจะไดเปนตนแบบ
ทุกวันนี้ที่ตัวเองรับผิดชอบเรื่องของเด็ก เชนการตรวจพัฒนาการเด็ก ก็ใชหลักจิตปญญา การใหความรู เรื่อง
ของการใหคําปรึกษาคูหนุมสาวกําลังจะแตงงาน พอจะมีลูกก็ตองใหความรู นอกจากนั้นยังใหความรูแก
นักเรียนและนําเอาความรูมาใชดูแลผูปวย มีความภาคภูมิใจที่ตัวเองไดใชความรูและประสบการณจนหมด
ทายที่สุดก็ดูแลแมของตัวเอง และก็พบวิกฤติในชีวิตอยู 3 ครั้ง ครั้งแรกป 40 ลูกได 4 ขวบปวยเปนโรคคาวา
ซากิหรือโรคหัดญี่ปุน มีอาการไขสูง39-40 องศา กินยาเทาไหรก็ไมลด หมออภิชาติสงสัยวาจะเปนโรคคาวา
ซากิ ซึ่งเปนหมอคนแรกที่วินิจฉัย ก็ไดสงตัวไปรพ.นาน เมื่อตรวจเลือดและx-ray หมอบอกวาใหทําใจดีๆ
และถามวาจะไปรักษาที่เชียงใหมหรือวากรุงเทพฯ พี่หูอื้อไปเลย เพราะตองไปรักษาที่โรงเรียนแพทยเทานั้น
ตัวเองก็ไดตอบไปวาจะไปรพ.รามาฯกรุงเทพฯไดโทรหา หมออภิชาติ ใหคุณบุญชาญขับรถของโรงพยาบาล
ไปสงถึงรพ.รามาฯ และหมออภิชาติ ก็โทรหาหมอคณิต เพราะรูจักกับหมอวสันต ซึ่งหมอวสันตคอยอํานวย
ความสะดวกใหทุกอยาง ทั้งพาไปหาอาจารยแพทยจัดการเรื่องหองพิเศษ เพื่อจะไดดูแลลูกอยางใกลชิดขณะ
เดินทางไปถึงอยุธยาตัวเองตกใจมาก เพราะลูกเดินเองไมได เมื่อถึงรพ.รามาฯลูกไดรับยา
“Immunoglobulin”เข็มแรก อาการไขลดลง พูดไดปกติ แตตองฉีดถึง 3 เข็มๆละ 10,000 บาท ตัวเองดีใจที่ลูก
หายเปนปลิดทิ้ง อยูมาอีก 6เดือน สามีประสบอุบัติเหตุรถชน เกือบเปนอัมพาต แตดวยบุญที่ตัวเองทําดีมา
ตลอด ทําใหสามีไมเปนอัมพาต วิกฤติที่3 แมไมสบาย แตก็ไดดูแลแมมาตลอดจนแมมาเสียชีวิต
การแทง IV ในเด็กคือการแทงเด็กก็ลองนึกถึงเด็กวาเด็กจะดิ้นและรองไห ตัวเองก็ไดศึกษาจาก
ตําราหนังสือ anatomy โดยดูเสนเลือดวามันอยูตรงไหน เสร็จแลวก็มาคลํากับเสนเลือดตัวเองเปนหลักและ
ไดนําไปใชกับลูกชายของตัวเอง ตอนที่ไปรักษาที่รพ.รามาฯ ตอนนั้นเปนเวลาตี4 พยาบาลเอาลูกไปแทง
แทงยังไงก็ไมได ก็เลยแสดงตัวตนวาพี่เปนพยาบาลเหมือนกัน พี่ขอแทงใหลูกพี่เองไดไหม นองเขาก็บอกวา
เอาซิ เอาซิ พอมาแทงใหลูกครั้งเดียวก็ได นี่คือจากทฤษฎีและประสบการณที่เราไดเรียนมาแลวมาฝกปฏิบัติ
อยากฝากไววาถาไดรับมอบหมายงานอะไรก็ขอใหไปศึกษาคนควาเพิ่มเติม ทุกครั้งที่พี่ไดยายแผนก พี่ก็ได
ไปคนควาศึกษาตําราอยูตลอดเวลา
มันคงเปนโอกาสและความโชคดีของเราที่เกิดมาเปนลูกชาวนา ทําใหเราตองตอสู ขยัน เพราะขยัน
แลวจะทําใหไมอด พอแมสอนมา ตัวเองเปนคนไมอิจฉาใคร ถาใครไดดีก็ยินดีดวย ใครมีอะไรเราไมมีก็ชาง
มันเถอะ เชน สรอย แหวน เงินทอง ตัวเองจะไมคอยมี หรือมีเหมือนกันแตก็ไมใส จะมีก็แตนาฬิกา เพราะเรา
ไวดูเวลา ไมไดขี้เหนียว แตใชหลักการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเอง ดูแลเรื่องอาหารการกิน ก็สามารถ
ควบคุมน้ําหนักได โดยจะมีการประมาณขาวใหกับตัวเอง เชนจะกินขาวก็ปนขาวมา 1 ปน ถาหมดก็หมดแค

ไหนแคนั้น กินเสร็จก็รีบกินน้ําตามทันทีแลวมันจะอิ่ม แตถามีผลไมก็จะกินตามนั้น และพอกินมื้อเย็นเสร็จก็
จะรีบอาบน้ําแปรงฟนก็จะไมแตะอาหารอื่นอีก
เคยศึกษาเหมือนกัน คือใชหลักพรหมวิหาร4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา คือการอยูรวมกัน เชน
นองๆที่อยูดวยกันไมเคยคิดวาเราเปนหัวหนา เราก็จะคิดวาเปนเพื่อนรวมงาน เราในฐานะที่เปนหัวหนา เปน
ผูมีประสบการณ เราก็จะคอยสอน คอยชี้ คอยแนะ เวลานองๆมีปญหาพี่ไมเคยเอาเขาที่ประชุมใหญ พี่จะ
เรียกนองมาคุยเอง เรามาสอนกันเองในฐานะที่เราเปนพี่นองกัน เชนพยาบาลเราเปนพยาบาลก็ไมควรให
หมอมาสอน เราพยาบาลก็สอนกันเอง บอกกันเอง เตือนกันเองในฐานะที่เปนลูกนอง ก็ทําหนาที่ของตัวเอง
ใหดีที่สุด ตามที่ไดรับมอบหมาย แยกแยะบทบาทของตัวเองใหได
ความพรอมเพรียงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสามัคคี ยึดถือรพ.เปนเหมือนบานหลังที่ 2 เราตอง
รักรพ.ที่สําคัญไมวาจะมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นในที่สุดแลวเจาหนาที่ตองมีความสามัคคีกัน

ถอดบทเรียนเรื่องราวประสบการณที่มีคุณคาของ คุณถนอมศรี ทิพยโพธิ์

1. ความขยัน หมั่นเพียร ความซื่อสัตย สุจริตมีความปรารถนาดีตอผูอื่นและการศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมอยูเสมอ จะนํามาสูความสําเร็จในการทํางาน “Nurse must alert” การเปนพยาบาลจะตองมี
ความคลองแคลววองไว กระปรี่กระเปราอยูเสมอ

2. ความไววางใจจากหัวหนางานหรือจากผูใหญ จะทําใหผูปฏิบัติงานมีแรงใจและกําลังใจในการ
ทํางาน

3.
4.
5.
6.

การแทง IV ในเด็ก โดยดูเสนเลือดวามันอยูตรงไหน เสร็จแลวก็มาคลํากับเสนเลือดตัวเองเปนหลัก
คนเราเลือกเกิดไมได แตเลือกที่จะทําหรือเปนคนดีได
การทํางานควรใชหลักพรหมวิหาร4 คือเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
เราตองรักรพ.ที่สําคัญไมวาจะมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นในที่สุดแลวเจาหนาที่ตองมีความสามัคคีกัน

