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เมื่อกล่าวถึงโรงพยาบาล เรามักนึกถึงแพทย์และพยาบาลเป็นหลัก อาจจะรวมถึง

เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการต่างๆ และเจ้าหน้าที่บริหาร แต่อาชีพที่มักไม่ถูกนึกถึงคืออาชีพผู้

ช่วยพยาบาล คนส่วนใหญ่เมื่อต้องใช้บริการโรงพยาบาลก็มักจะพิจารณาความสามารถใน

การวินิจฉัยโรคของแพทย์เป็นหลัก แต่เมื่อพิจารณาว่างานหลักอีกครึ่งหนึ่งของโรงพยาบาล

นอกเหนือไปจากการวินิจฉัยและรักษาโรค คืองานดูแลรักษาผู้ป่วยซึ่งผู้ช่วยพยาบาลเป็น 

ผู้มีหน้าท่ีส�าคัญในส่วนหลัง จึงออกจะเป็นเรื่องน่าสนใจใคร่รู้ว่าเหตุใดงานที่เป็นส่วนส�าคัญ

ขององค์กรจึงเป็นงานท่ีถูกมองข้าม ซึ่งเท่ากับเป็นการมองข้ามงานหลักอีกครึ่งหนึ่งของ

โรงพยาบาล นั่นก็คือการดูแลผู้ป่วยในชีวิตประจ�าวัน เป็นเหตุให้ผู้ช่วยพยาบาลไม่ได้ถูก

ให้ความส�าคัญเท่ากับงานอื่นๆ ในโรงพยาบาล และมักถูกมองว่าเป็นงานที่ไม่จ�าเป็นต้อง

ใช้ทักษะหรือความสามารถพิเศษเหมือนกับอาชีพอื่น งานศึกษานี้ต้องการช้ีให้เห็นว่า งาน 

ผู้ช่วยพยาบาลมีลักษณะพิเศษท่ีไม่ถูกมองเห็นในประเด็นต่อไปน้ี 

1)  งานผู้ช่วยพยาบาลจ�าต้องอาศัยวินัยในการแบ่งแยกงานออกเป็นหน่วยย่อยจนถึง

ระดบันาท ีและผูช่้วยพยาบาลจ�าเป็นต้องเคร่งครดักับตารางการท�างานทีว่่านีเ้พ่ือ

ให้การ “ดูแล” ผู้ป่วยในวอร์ดด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น 

2)  งานผูช่้วยพยาบาลต้องอาศยัการท�างานเป็นทมีเวร์ิคอย่างเข้มข้น มเิช่นนัน้ ภารกจิ

ประจ�าวันอย่างการเช็ดตัวผู้ป่วย เดินยา เดินเอกสาร หรือการท�าความสะอาด

เครื่องมือให้พร้อมใช้จะด�าเนินไปไม่ได้เลย 

3)  งานผู้ช่วยพยาบาลเป็นงานที่เส้นแบ่งของงาน (การ “ดูแล”) ผู้ป่วยกับกิจวัตรนอก

เวลางาน (ดูแลลูกหรือครอบครัว) พร่าเลือนมาก ด้วยเหตุผลทั้งลักษณะงานท่ี

เป็นการดแูลรกัษาเหมอืนกนั งานผูช่้วยพยาบาลยังเป็นงานท่ีต้องหมุนไปทกุเวลา

และตลอดกาล ยากที่จะก�าหนดวันหยุดที่ชัดเจนในรอบสัปดาห์ การจัดการกับ

ชีวิตนอกเวลาการท�างาน จ�าต้องถูกน�ามาสัมพันธ์กับชีวิตการท�างานอย่างแยก

กันไม่ออก เห็นได้จากการเวียนกะ ที่ต้องด�าเนินไปตลอด 24 ชั่วโมง และวันหยุด

ท่ีก�าหนดให้ไม่เกินสัปดาห์ละ 2 วัน การจัดการกิจธุระส่วนตัวจะต้องอาศัยสาย

สัมพันธ์กับผู้ช่วยพยาบาลในทีมเพื่อขอแลกเวร โดยผู้ช่วยพยาบาลในทีมเดียวกัน
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รูส้กึเป็นหน้าทีร่บัผดิชอบของทมีทีจ่ะต้องจัดการให้มีการดูแลรกัษาผูป่้วยให้มีความ

ต่อเนื่องและราบรื่น 

ท้ายสุดงานชิ้นน้ีศึกษาลักษณะตอบโต้ระหว่าง “เนื้อหาการท�างาน” ในตัวเอง กับ 

“ตัวตน” ของผู้ช่วยพยาบาลที่มีลักษณะตอบโต้กัน กล่าวคือ ลักษณะงานที่เป็นการดูแล

รักษาแบบใกล้ชิด ชนิดที่ผู้ช่วยพยาบาลเองกล่าวว่า “แม้แต่ญาติก็ยากที่จะท�างานแบบนี้

เป็นเวลานานๆ” มีส่วนท�าให้ผู้ช่วยพยาบาลมองงานของตนว่าเป็นการอุทิศตัวไปพร้อมๆ 

กับการถ่อมตัวว่า “เรียนน้อย” จึงต้องท�าประโยชน์ด้วยการเสียสละ ในทางกลับกัน ผู้ช่วย

พยาบาลก็มีวิธีธ�ารงตนเองให้อยู่ในอาชีพด้วยมองความสัมพันธ์ของตัวเองกับงานและกับ 

ผู้ป่วยว่า “เสมือนดูแลญาติผู้ใหญ่”

ท�าความรู้จักผู้ช่วยพยาบาล

เพื่อให้สามารถเข้าถึงโลกในการท�างานของผู้ช่วยพยาบาลได้นั้น ผู้วิจัยอาศัยการ

แนะน�าจากป้าซึ่งเป็น “คนใน” คือท�างานเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่ในตึกศัลยกรรมพิเศษของ

โรงพยาบาลที่เป็นพื้นท่ีศึกษา โดยเลือกลงสนามวันแรกในวันที่ป้าของผู้วิจัยเข้าเวร และ

เลือกท่ีจะสัมภาษณ์ในเวรเช้า เพราะมีจ�านวนผู้ช่วยพยาบาลที่เข้าท�างานเยอะกว่าเวรอื่นๆ  

ผู้ช่วยพยาบาลท้ัง 4 คน ท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในงานศึกษานี้ล้วนแต่เป็นผู้ช่วยพยาบาลที่

ผู้วิจัยท�าความรู้จักในวันแรกของการลงสนาม1 แต่ความคุ้นเคยระหว่างกันเกิดข้ึนเม่ือการ

สัมภาษณ์ในขั้นต่อๆ มาด�าเนินไป จนกระทั่งได้รับความไว้วางใจให้สังเกตการณ์อย่างใกล้

ชิดในระหว่างการท�างานได้ แต่เป็นการท�างานในเวรเช้าที่ไม่ข้องเกี่ยวกับการเข้าไปดูแล 

ผู้ป่วย เพียงแต่สามารถเดินตามสังเกตการณ์ระหว่างการเดินลงไปรับยาหรือเดินส่งเอกสาร 

ช่วงเวลานี้ท�าให้มีช่องว่างที่จะพูดคุยกับผู้ช่วยพยาบาลได้ จนเกิดความคุ้นเคยเพียงพอที่จะ

ติดตามเข้าไปร่วมในการเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่ผู้ช่วยพยาบาลได้

1 ในบทความนี้ จะอ้างอิงถึงผู้ให้ข้อมูลโดยใช้นามสมมติทั้งหมด.
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ในการศึกษาครั้งน้ีข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาจากผู้ให้ข้อมูลจ�านวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณเอ ๋

คณุตุก๊ คณุน้อง คณุดาว  ซึง่ผูใ้ห้ข้อมลูแต่ละคนเป็นตวัแทนของคนต่างสถานะได้เป็นอย่างดี  

โดยผู้วิจัยจะอธิบายถึงลักษณะท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้เบื้องต้นก่อน เพ่ือที่

จะได้ท�าความเข้าใจถึงข้อมูลที่ผู้วิจัยจะท�าการอธิบายในส่วนต่อไปได้อย่างชัดเจนข้ึน

คณุเอ๋ อาย ุ53 ปี สถานภาพโสด ท�างานเป็นผูช่้วยพยาบาลมาเป็นเวลา 32 ปี โดยเริม่

ท�างานในตกึสามญัผูห้ญงิ (อนาถา) เมือ่ปี พ.ศ. 2525 ทีค่ณุเอ๋เริม่ท�างาน ตกึดงักล่าวเป็นที่

รองรบัผูป่้วยทีเ่ข้ามารกัษาในโรงพยาบาลทกุแผนก ยกเว้นแผนกสตูนิรเีวช ในการท�างานตกึ

ดังกล่าวเป็นงานที่หนักมาก เนื่องจากจ�านวนผู้ป่วยมีมากกว่า 60 คนข้ึนไป คิดเป็นสัดส่วน

ระหว่างจ�านวนผู้ป่วยกับผู้ช่วยพยาบาลและพยาบาล 4 ต่อ 1 นอกจากนี้ ลักษณะอาการ

หลากหลายจึงท�าให้ต้องเรียนรู้วิธีการดูแลผู้ป่วยอย่างละเอียด และจะต้องท�างานให้เสร็จ

อย่างรวดเร็ว เพราะเป็นตึกที่มีผู้ป่วยย้ายเข้าและย้ายออกจ�านวนมาก การท�างานจึงเต็มไป

ด้วยความวุ่นวายและถูกบีบด้วยเวลาอยู่ตลอดเวลา คุณเอ๋ย้ายมาท�างานที่แผนกศัลยกรรม

พิเศษต้ังแต่ปี พ.ศ. 2539 ที่พักอาศัยปัจจุบันของคุณเอ๋อยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลมาก คิด

เป็นระยะทางไม่ถึง 10 กิโลเมตร จึงใช้เวลาเดินทางในแต่ละวันประมาณ 15 นาที โดย

ขับรถจักรยานยนต์มาท�างานด้วยตนเอง ปัจจุบันคุณเอ๋อาศัยอยู่กับครอบครัวของน้องสาว  

เนื่องจากไม่ได้สมรส และสนิทกับครอบครัวของน้องสาวเป็นอย่างมาก 

คุณน้อง อายุ 44 ปี สถานภาพโสด ท�างานเป็นผู้ช่วยพยาบาลมาเป็นเวลา 14 ปี 

โดยเริ่มงานในปี พ.ศ. 2545 ก่อนที่จะเข้ามาท�างานผู้ช่วยพยาบาล คุณน้องท�างานอยู่ที่

แผนกจัดเก็บสินค้าของบริษัทส่ิงทอแห่งหน่ึงเป็นเวลา 2 ปี เหตุผลที่ออกจากงานเก่าและ

เปล่ียนมาท�างานเป็นผู้ช่วยพยาบาล เพราะเห็นว่างานเดิมน่าเบื่อมากและตัวเองอายุยัง

น้อยสามารถจะเรียนหนังสือได้ และเห็นว่างานผู้ช่วยพยาบาลเป็นงานท่ีน่าสนใจ ได้ช่วย

เหลือคน แต่เนื่องจากไม่มีพื้นฐานด้านการพยาบาลมาก่อน ส่งผลให้การเรียนเป็นผู้ช่วย

พยาบาลเป็นเร่ืองที่ยากมาก แต่เมื่อผ่านเข้ามาท�างานได้จึงตระหนักว่าเรื่องที่เรียนไปนั้น

เป็นเรื่องท่ีส�าคัญ คุณน้องเริ่มต้นการท�างานในแผนกสูตินรีเวช ซึ่งผู้ที่ต้องให้การดูแลเป็น

เด็กเล็ก นับเป็นงานที่หนักมาก เพราะเด็กเล็กต้องการการดูแลอยู่ตลอดเวลา ไม่มีเวลาพัก  

ต่อมาจึงได้ย้ายมาท�างานในแผนกศัลยกรรมพิเศษ
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เนื่องจากบ้านอยู่ต่างจังหวัด ปัจจุบันคุณน้องจึงอาศัยอยู่ล�าพังที่หอพักสวัสดิการของ

พนักงานโรงพยาบาล คุณน้องเห็นว่าการพักในโรงพยาบาลประหยัดเวลาและปลอดภัย 

เนื่องจากจะมีเพื่อนเดินไป-กลับที่ท�างานด้วยเสมอ ไม่ว่าจะเข้าเวรตอนไหนก็ตาม อย่างไร

ก็ดี คุณน้องมีแม่ท่ีอาศัยอยู่ในบ้านที่ต่างจังหวัดเพียงคนเดียว จึงต้องหาเวลาเดินทางกลับ

บ้านให้ได้อย่างน้อยเดือนละคร้ัง ซึง่ท�าให้ต้องหาทางแลกเวรกับเพ่ือนร่วมงานอยู่เป็นประจ�า

คุณดาว อายุ 55 ปี สถานภาพสมรส ท�างานเป็นผู้ช่วยพยาบาลมาเป็นเวลา 31 ปี 

โดยเริ่มเข้าท�างานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ในอดีตก่อนที่จะเริ่มเข้ามาท�างานเป็นผู้ช่วยพยาบาล 

คุณดาวมีอาชีพเป็นแม่ค้า โดยเริ่มจากการช่วยแม่ขายขนมที่ตลาดสด จากนั้นจึงมองว่าการ

เรยีนเป็นผูช่้วยพยาบาลเป็นช่องทางการงานใหม่ทีจ่ะท�าให้ตนเองเตบิโตมากย่ิงข้ึน นอกจาก

นี้ คุณดาวยังเล่าว่าตนเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น ชอบที่จะดูแลคนอื่น เนื่องจากบ้าน

ของตนเองเป็นบ้านที่มีคนสูงอายุอยู่มาก จึงท�าให้มองว่าอาชีพผู้ช่วยพยาบาลเป็นอาชีพที่

เหมาะ เมื่อเรียนจบก็เข้ามาท�างานเป็นผู้ช่วยพยาบาลทันที โดยเริ่มท�างานในแผนกฉุกเฉิน 

ซ่ึงเป็นแผนกที่ถูกก�ากับด้วยเวลาอย่างเคร่งครัดชนิดท่ีไม่สามารถผิดพลาดได้ การท�างาน

ในแผนกฉุกเฉินจะต้องท�างานให้เสร็จในแต่ละครั้งภายในเวลา 15 นาที ซึ่งคุณดาวมองว่า

เป็นประสบการณ์ที่หล่อหลอมให้ตนเองเก่งและมีความรู้มาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันคุณดาว

ท�างานอยู่แผนกศัลยกรรมพิเศษ โดยพักอาศัยอยู่บ้านส่วนตัวกับครอบครัวที่หมู่บ้านใกล้

กับโรงพยาบาล ใช้เวลาในการเดินทางมาโรงพยาบาลประมาณ 15 นาที 

คุณตุ๊ก อายุ 53 ปี เป็นผู้ช่วยพยาบาลมานาน 29 ปี โดยเร่ิมเข้าท�างานต้ังแต่ปี พ.ศ. 

2528 ในอดีตเคยเป็นครูสอนเด็กอนุบาล แต่เข้ามาสมัครเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลเนื่องจาก

เพื่อนสนิทชักชวน คุณตุ๊กเล่าว่าตอนเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลก็มีความรู้สึกท้อแท้ใจเพราะ

กลัวว่าจะเรียนไม่ไหว แต่ผลสุดท้ายก็เรียนจบได้ด้วยดี จึงกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณตุ๊ก

มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ปัจจุบันคุณตุ๊กท�างานอยู่ในแผนกศัลยกรรมพิเศษ โดย

อาศัยอยู่อีกอ�าเภอหนึ่ง ซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางมาท�างานประมาณ 1 ช่ัวโมง เนื่องจากวัน

และเวลาการท�างานในแต่ละเดือนไม่แน่นอน ดังนั้นคุณตุ๊กจึงต้องใช้รถยนต์ในการเดินทาง

มาท�างาน โดยแชร์ค่าน�้ามันกับเพื่อนบ้านที่มาท�างานใกล้กันเพ่ือเป็นการประหยัด
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โครงสร้างเวลาการท�างาน

อาชีพผู ้ช่วยพยาบาลเป็นอาชีพท่ีไม่มีวันหยุดงานอย่างชัดเจน และไม่มีวันหยุด

เสาร์-อาทิตย์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพราะการท�างานให้แต่ละวันต้องขึ้นอยู่กับเวรท่ี

หัวหน้าตึกเป็นคนจัดเดือนต่อเดือน ไม่สามารถก�าหนดเองได้ ดังนั้นจึงค่อนข้างล�าบากหาก 

ผู้ช่วยพยาบาลต้องการไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือหยุดหลายวัน จะต้องอาศัยการแลกเวรกับ

ผู้ช่วยพยาบาลด้วยกันเอง นอกจากน้ี แต่ละอาทิตย์ผู้ช่วยพยาบาลจะมีเวรที่ตนเองต้องเข้า 

แตกต่างกัน ส่งผลให้ผู้ช่วยพยาบาลรับมือกับช่วงเวลาของการท�างานที่แตกต่างกันไป

ภายในแต่ละวัน

ยิ่งไปกว่านั้น ระบบการท�างานของผู้ช่วยพยาบาลยังถูกจ�ากัดการท�างานด้วยเวลาใน

ทุกขั้นตอน ซ่ึงตารางการท�างานในแต่ละช่วงเวลาจะถูกแจกแจงหน้าที่อย่างชัดเจน ในที่น้ี

จะน�าเสนอรายละเอียดจากตัวอย่างการจัดการเวลาในการเข้าเวรเช้า เนื่องจากเป็นเวรที่

สะท้อนให้เห็นการแจกแจงงานและการก�าหนดด้วยเร่ืองของเวลาอย่างชัดเจนที่สุด และมี

ผู้ช่วยพยาบาลท�างานมากที่สุด (3 คน) ดังแสดงในตาราง 1

ภาพ 1 ตารางการจดเวร  

ตัวเลข แสดงถึงวันที่

ตัวอักษร ช คือเวรเช้า  

บ คือเวรบ่าย  

ด คือเวรดึก  

O คือวันหยุด
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ตาราง 1 ตำรำงกำรท�ำงำนของผู้ช่วยพยำบำลเวรเช้ำ

เวลา
ลักษณะ-การแจกแจงงาน

ต�ำแหน่ง A ต�ำแหน่ง B ต�ำแหน่ง C

07.30 น. เริ่มงาน: เป็นการรับเวรผู้ป่วยจากผู้ช่วยพยาบาลในเวรดึก ซึ่งจะรายงาน

สภาพอาการของผู้ป่วยแต่ละห้อง รวมถึงแนะน�าผู้ป่วยที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ 

และแจ้งข้อมูลผู้ป่วยเก่าที่ย้ายออกไป

08.00 – 08.30 น. morning talk: การประชุมร่วมกันระหว่างหัวหน้าตึก พยาบาลเวรดึกและ

เช้า และผู้ช่วยพยาบาล

08.30-09.00 น. แจกแจงงานโดยหัวหน้าตึก โดยแบ่งงานออกเป็น 3 ต�าแหน่ง ซึ่งแต่ละ

ต�าแหน่งจะมีลักษณะงานแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ส่ง supply: เป็นการ

แลกเปลี่ยนเครื่องมือ

ที่ใช้ในการรักษา ซึ่ง

จะต้องแลกเครื่องมือที่

หน่วยจ่ายเครื่องมือที่ตึก

กลางบริเวณชั้นที่ 1

รับยาให้ผู้ป่วยและ

ด�าเนินการจ่ายค่าห้อง 

ซึ่งจะต้องลงไปด�าเนิน

การที่แผนกจ่ายยาและ

จ่ายค่าบริการที่ตึกกลาง

บริเวณชั้นที่ 1

เตรียมเสื้อผ้า  

เครื่องมือ เพื่อน�าไป

สู่การท�า complete 

bed bath

09.00-10.00 น. ท�า complete bed bath ให้กับผู้ป่วยทุกห้อง ซึ่งเป็นการท�าความสะอาด

ห้องของผู้ป่วยและดูแลสุขลักษณะให้กับผู้ป่วย เป็นขั้นตอนที่ผู้ช่วยพยาบาล

ทั้ง 3 คนจะต้องช่วยเหลือกัน 

10.00-10.30 น. ผู้ช่วยพยาบาลแต่ละคนแยกย้ายกันไปท�าหน้าที่ของตนเองที่ได้รับ 

มอบหมายไว้

เก็บเครื่องมือรักษา

ต่างๆ ไว้ส�าหรับน�าไป

แลกเครื่องมือในวัน 

ถัดไป และเช็คอุปกรณ์

ต่างๆ

เบิกยาให้กับผู้ป่วย เดิน

เรื่องเอกสารทั้งหมด 

เพราะส่วนที่จัดการเรื่อง

เอกสารเป็นทางผ่านที่

จะไปเบิกยาที่ตึกกลาง 

ได้แก่ เอกสารประกัน

ชีวิต 30 บาทรักษาทุก

โรค เป็นต้น บางครั้งก็

มีหน้าที่ไปส่งข้อมูลแล็บ

ที่ห้องแล็บให้กับผู้ป่วย

วัดปรอทผู้ป่วย เช่น  

ผู้ป่วยที่เพิ่งกลับจาก

ห้องผ่าตัด เป็นต้น 

รวมถึงท�าการ feed 

อาหารให้กับผู้ป่วย

ที่ไม่สามารถทาน

อาหารเองได้

ภาพ 1 ตารางการจดเวร  

ตัวเลข แสดงถึงวันที่

ตัวอักษร ช คือเวรเช้า  

บ คือเวรบ่าย  

ด คือเวรดึก  

O คือวันหยุด
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เวลา
ลักษณะ-การแจกแจงงาน

ต�ำแหน่ง A ต�ำแหน่ง B ต�ำแหน่ง C

11.00 น. เป็นต้น

ไป 

เป็นช่วงเวลาเริ่มต้นของการลงพักกลางวัน การลงพักจะต้องไม่กระทบกับ

งาน ดังนั้นจะต้องสลับกันลงพักคนละชั่วโมงครึ่ง และเวลาลงพักก็จะ 

แตกต่างกันไป ส่วนคนใดที่ยังไม่ได้ลงพักก็จะต้องอยู่คอยเช็คอุปกรณ์ 

คอยเตรียมตัวเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ระบบงานด�าเนินต่อไปได้

11.00-12.30 น เริ่มลงพักคนแรก

12.00-13.30 น. ลงพักคนที่สอง

12.30-14.00 น. ลงพักเป็นคนสุดท้าย

13.00-14.00 น. วัดปรอทผู้ป่วย รวมถึงการ feed อาหารให้กับผู้ป่วย เป็นหน้าที่ของ 

ต�าแหน่ง A และเมื่อต�าแหน่ง C เสร็จสิ้นจากเวลาพักก็จะต้องเข้ามา 

ช่วยเหลือต�าแหน่ง A

14.00-15.30 น. ผู้ช่วยพยาบาลแต่ละคนแยกย้ายกันไปท�าหน้าที่ของตนเองที่ได้รับ 

มอบหมายไว้

ตรวจสอบอุปกรณ์ เดินเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร

ทั้งหมด เพราะเป็นช่วง

เวลาสุดท้ายที่จะจัดการ

กับเอกสารของแต่ละวัน

วัดปรอทผู้ป่วย 

จัดการเรื่องย้าย 

ผู้ป่วยออก ถ้ามีผู้ป่วย

ย้ายเข้ามาใหม่ก็จะ

จัดเตรียมห้องพักให้

ผู้ป่วย

15.30-16.00 น. ส่งเวรผู้ป่วยให้กับเวรบ่าย ซึ่งเป็นเวรถัดไป

การท�ากจิกรรม morning talk จดัท�าโดยหวัหน้าตกึ เรือ่งราวทีน่�ามาพูดถงึบ่อยทีสุ่ด

คือ เรื่องจริยธรรมการท�างาน และการสร้างก�าลังใจในการท�างาน เกร็ดความรู้ หรือข่าวใหม่

ที่หัวหน้าน�าเข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยผู้ช่วยพยาบาลทุก

คน ท้ังท่ีเข้าเวรเช้าและที่ออกจากการท�างานเวรดึกจะต้องเข้าร่วมประชุมในช่วงเช้านี้ทุกคน 

ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าท�างานแล้ว ยังถือว่าเป็นการส่งเวร

ครั้งใหญ่ของเวรดึกที่ส่งให้กับเวรเช้า โดยหัวหน้าตึกจะสอบถามเวรดึกถึงปัญหา เพ่ือให้เวร
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เช้าได้เตรียมตัวระมัดระวัง ทั้งน้ี กิจกรรม morning talk จะมีเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ ซึ่ง

เป็นช่วงเวลาที่หัวหน้าตึกมาปฏิบัติหน้าท่ี ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์จะข้ามกิจกรรมน้ีไปเป็นการ

ส่งเวรอย่างเดียว และเร่ิมต้นท�างานเลย

กิจกรรม morning talk เป็นการย�้าให้ผู้ช่วยพยาบาลตระหนักถึงจริยธรรมในหน้าท่ี 

และเป็นการเสริมพลังให้กับผู้ปฏิบัติงาน เนื้อหามักเป็นการเน้นถึงความมีคุณค่าของงาน 

ผู้ช่วยพยาบาล เน่ืองจากข่าวท่ีหัวหน้าตึกน�ามาเสนอนั้นไม่ใช่แค่เพียงข่าวทั่วไป แต่เป็นข่าว

ท่ีผ่านการคัดเลือกให้เข้ากับวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลท้ัง 4 คน ต่างมองการท�า

กิจกรรม morning talk ไปในทิศทางเดียวกันว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ให้กับ 

ตัวเอง และยังถือว่าเป็นการส่งเวรครั้งใหญ่ด้วย เพราะมีการย�้าเตือนสิ่งที่ตนเองควรจะระวัง 

เป็นการสร้างความตื่นตัวในการท�างาน แต่ก็มีบางกรณีที่กิจกรรมดังกล่าวสร้างความรู้สึก

เบื่อหน่ายให้กับผู้ช่วยพยาบาลได้ เช่นในวันท่ีหัวหน้าพยาบาลน�าข่าวที่ไม่มีสาระที่น่าสนใจ

มาเล่า เป็นต้น

จากรายละเอียดในตาราง 1 สิ่งส�าคัญของการท�างานในลักษณะนี้ก็คือ การท�างาน

เป็นทีม เพราะว่าเป็นวิธีท�าให้งานส�าเร็จลลุ่วงได้อย่างเป็นระบบและไม่มคีวามผดิพลาด หาก

ผู้ช่วยพยาบาลคนใดไม่สามารถท�างานตามท่ีก�าหนดไว้ได้ ก็จะส่งผลต่อคนท�างานทั้งหมด 

ไม่ว่าจะอยู่ในเวรเดียวกัน หรือคนละเวรกันก็ตาม ข้อท่ีน่าสนใจของงานในลักษณะนี้ก็คือ

ความเป็นงานที่มักมองไม่เห็นความส�าเร็จของงาน แต่หากมีคนใดคนหนึ่งบกพร่อง ความ

ผิดพลาดจะฟ้องออกมาในรูปของผลกระทบที่จะสะเทือนไปทั้งระบบงาน

ความส�าคัญของ “ทีมเวิร์ค” ในงานผู้ช่วยพยาบาล

จากลักษณะการท�างานท่ีต้องท�ากิจกรรมเดียวกันร่วมกับผู้อื่นในทีมอยู่ตลอดเวลา  

ผู้ช่วยพยาบาลจึงจ�าเป็นต้องจัดการความรู้สึกและปรับทัศนคติให้ท�างานร่วมกับผู้ช่วย

พยาบาลในทีมให้ได้ โดยแต่ละคนมีวิธีในการเตรียมตัวและเตรียมใจก่อนการท�างาน

แตกต่างกันไป แต่ทุกคนให้ความส�าคัญกับการเตรียมร่างกายให้พร้อมและเตรียมจิตใจให้

ปราศจากความเครียด โดยผู้ช่วยพยาบาลทุกคนเน้นความส�าคัญของการ “ไม่สร้างปัญหา

ให้เพื่อนร่วมงาน” เป็นอย่างมาก
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ก่อนที่จะเข้าท�างานประมาณ 1 ชั่วโมง พี่จะเตรียมพร้อมร่างกายด้วยการนั่งพัก ถ้า

ง่วงก็จะงีบหลับก่อน หรือไม่ก็ดื่มกาแฟ ถ้าหิวก็จะหาของกินเพื่อรองท้องก่อน เพราะ

ถ้าเราไม่เตรียมพร้อมร่างกายของตัวเอง ก็จะเป็นภาระของผู ้ร ่วมงานคนอื่น 

นอกจากนี้ ถ้ามีเวลาว่างก็จะนั่งสมาธิ ฟังธรรมะ เพราะเราจะต้องสงบจิตใจเตรียม

พร้อมส�าหรับปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตที่เราเองก็ยังไม่รู ้ว ่าจะเกิดอะไรขึ้น  

(คุณเอ๋)

ในบางวันที่เรามีความรู้สึกเครียดจากเรื่องอื่นๆ ที่เข้ามากระทบจิตใจ ก็จะหาทาง

ระบายความรู ้สึกของเราด้วยการร้องเพลง หรือดูหนังตลก เพื่อไม่ให้เรื่อง

ความเครยีดมากระทบต่อการท�างาน ซึง่จะเป็นเหตทุีก่่อให้เกดิความขดัแย้งกบัเพือ่น

ร่วมงาน (คุณน้อง)

ก่อนที่ตนเองจะเข้าท�างานจะต้องรีบเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวกับ

สมาชิกภายในครอบครัวก่อน เพราะจะท�าให้ไม่เครียดในเวลาท�างาน นอกจากนี้

จะใช้เรื่องของธรรมะช่วย โดยจะท�างานก็จะนั่งฟังธรรมะเพื่อให้ตนเองมีจิตใจที่สงบ 

และเย็น เพื่อเตรียมตัวส�าหรับการท�างาน (คุณดาว)

เนื่องจากเราเป็นคนเครียดง่ายผนวกกับการมีโรคประจ�าตัว ท�าให้บ่อยครั้งก็จะมี

ความรู้สึกเครียดในเวลาท�างานเสมอ ส่งผลให้เกิดปัญหากับผู้ร่วมงาน ดังนั้นจึง

ต้องหาทางขจัดความเครียดและความรู้สึกทั้งหมด และที่ส�าคัญจะต้องไม่ลืมน�ายา

รักษาโรคประจ�าตัวมาด้วยเสมอ จะได้ไม่เกิดปัญหาและสร้างความเดือดร้อนกับ 

ผู้ร่วมงาน (คุณตุ๊ก)

แม้ว่าผู้ช่วยพยาบาลจะตระหนักถึงการจัดการทางร่ายกายและอารมณ์ เพ่ือไม่ให้

กระทบการท�างานร่วมกันและได้เตรียมรับมืออย่างดีดังที่กล่าวไปแล้ว แต่กระน้ันก็ยังอาจ

มีปัญหากับผู้ร่วมงานเกิดขึ้น ซึ่งปัญหาส่วนมากจะมีที่มาจากลักษณะงานที่บีบรัดเรื่อง

เวลา เช่น ถูกมองว่าไม่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเวลาท่ีเพ่ือนร่วมงานท�างานไม่ทัน นอกจาก

นี้ปัญหาก็ยังมาจากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ได้เช่นเดียวกัน เช่น เร่ืองของการกินข้าวแล้วไม่ล้าง
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จาน ท�าให้เพือ่นร่วมงานคนอืน่ต้องมาล้างจานแทน ซึง่การกระท�าดังกล่าวเป็นเรือ่งเลก็น้อย

และเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่มาก แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นประจ�า ก็อาจส่งผลให้เกิด

ความขัดแย้งระหว่างการท�างานได้ หรือเรื่องของการพูดจาและการแสดงออกทางสีหน้าที่

ไม่ดีระหว่างกัน แต่ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองอะไรก็ตาม ผู้ช่วยพยาบาลทั้งสี่คนต่างเห็นตรงกันว่า 

ในการท�างานตามวิชาชีพของตนจะปล่อยปัญหาขัดแย้งไว้ไม่ได้ ทุกคนจึงจัดการปัญหาใน

รูปแบบเดียวกัน คือ จะเรียกผู้ร่วมงานที่มีปัญหาเข้ามาพูดคุยในเรื่องปัญหาที่ขัดแย้งกัน ซึ่ง

จะต้องจัดการปัญหาให้เสร็จทันที จะปล่อยให้ค้างคาไม่ได้ เพราะต้องท�างานร่วมกันตลอด

เวลา การเรียกเข้ามาพูดคุยตรงๆ จึงถูกมองว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา เพราะ

งานของผู้ช่วยพยาบาลไม่มีเวลาที่จะมาสังเกตดูอาการของผู้ร่วมงานที่มีปัญหา หรือพูดจา

อ้อมค้อมเพื่อให้อีกฝ่ายรู้ตัว หรือนินทาอีกฝ่ายให้กับเพ่ือนร่วมงานคนอื่นฟังได้ เนื่องจาก

งานของผู้ช่วยพยาบาลถูกบีบรัดด้วยเวลา ทุกคนจึงเห็นว่าเวลามีค่าเกินกว่าจะน�ามาท�า

อย่างอื่นท่ีไม่เกี่ยวกับงานได้

เส้นแบ่งท่ีพร่าเลือนระหว่างชีวิตการท�างานและชีวิตส่วนตัว

จากลักษณะงานผู้ช่วยพยาบาลท่ีเป็นงานดูแลรักษา ประกอบกับความเป็นผู้หญิง 

ท�าให้ผู้ช่วยพยาบาลต้องท�างานในลักษณะเดียวกันทั้งในและนอกเวลางาน ผู้ศึกษาจึง

สนใจศึกษาว่าผู้ช่วยพยาบาลขีดเส้นแบ่งระหว่างงานดูแลรักษาที่อยู่ในการท�างานเป็น

อาชีพ กับงานดูแลรักษาท่ีอยู ่นอกการท�างานเพื่อหาเลี้ยงชีพอย่างไร เส้นแบ่งที่ว ่านี้ 

พร่าเลือนหรือชัดเจนเพียงใด การได้รับค่าตอบแทนจากการท�างานในอาชีพท�าให้ผู้ช่วย

พยาบาลท�างานลักษณะเดียวกันต่างกันหรือไม่ และสุดท้ายความสัมพันธ์กับผู้ท่ีตนดูแล

รักษาส่งผลกระทบอย่างไร 

ผู้วิจัยพบว่า เส้นแบ่งนี้พร่าเลือนมากด้วยหลายเหตุผล เหตุผลแรก คือ การจัดการ

ด้านเวลา ผู้ช่วยพยาบาลเป็นอาชีพท่ีไม่มีเวลาท�างานที่แน่นอน ไม่มีการก�าหนดวันหยุด

เสาร์-อาทิตย์เหมือนกับอาชีพอื่น ดังนั้น เรื่องการไม่มีวันหยุดเหมือนอาชีพอื่น ผนวกกับ 

วนัหยดุนกัขตัฤกษ์กจ็ะต้องเข้ามาท�างาน และในวันท�างาน ตารางเวลากไ็ม่แน่นอนอกี ท�าให้
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ความสัมพันธ์ชุดอื่นๆ ถูกจัดการโดยมีความสัมพันธ์ในการท�างานเป็นแกน เช่น ในวันหยุด

นักขัตฤกษ์ซ่ึงเป็นวันหยุดยาว ครอบครัวจะวางแผนไปเท่ียวต่างจังหวัด เมื่อเกิดสถานการณ์

ตรงกับวันท�างานของตนเอง ผู้ช่วยพยาบาลก็จะพยายามแลกเวร แต่ถ้าไม่สามารถแลกเวร

กับผู้ร่วมงานได้ ก็จะไม่สามารถไปเที่ยวสังสรรค์กับสมาชิกในครอบครัวได้

เดือนเมษายนปีที่แล้ว ไม่ได้ไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดกับครอบครัวเลย เพราะไม่

สามารถแลกเวรใครได้ เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ท�างาน ไม่ได้พลาดแค่งานเดียว แต่

ถ้าเมือ่ไรมกีารไปเทีย่วต่างจงัหวดัทีต้่องหยดุหลายวนั กมี็ความเสีย่งสูงทีจ่ะไม่ได้เดนิ

ทางไปกบัครอบครวั ซึง่กร็ูส้กึว่าอาชพีของเราเป็นอาชพีทีต้่องเสยีสละ สิง่ทีส่�าคญัของ

การเสียสละก็คือการเสียสละเวลาของตนเองเพื่อส่วนรวม (คุณดาว)

รู้สึกแย่และเหงาทุกครั้งเวลาที่สมาชิกในครอบครัวทุกคนไปเที่ยวต่างจังหวัดหลาย

วัน เพราะแลกไม่ได้จึงไม่สามารถเดินทางร่วมกับสมาชิกคนอื่นได้ ถึงแม้ว่าเมื่อ

กลับมาจะได้ของฝากก็ไม่ท�าให้หายจากความรู้สึกโดดเด่ียวอยู่ดี แต่ก็มองว่าสิ่งที่

ท�าอยู่เป็นสิ่งที่ตนเองได้เสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น (คุณเอ๋)

สิง่ท่ีอยากท�ามากทีส่ดุคอืการไปส่งลกูเรยีนพิเศษในทกุวนัเสาร์และอาทติย์ จากนัน้

ก็พาลูกไปหาอะไรกินและดูหนังอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งครอบครัว แต่เมื่อบางวัน 

ทีต่รงกบัเวลาการท�างานท�าให้ไม่สามารถอย่างท่ีต้องการได้ เลยต้องเป็นหน้าทีข่อง

สามีเข้ามาท�าหน้าท่ีแทน แต่ก็คิดว่าสิ่งที่ท�าเป็นการช่วยเหลือคนอื่นและเป็นการ

ท�าบุญ (คุณตุ๊ก)

เมือ่ผู้ช่วยพยาบาลต้องท�างานในวนัหยดุ ผูช่้วยพยาบาลจึงต้องหาวธิจัีดการกบัปัญหา

ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เช่น การพูดคุยท�าความเข้าใจกับลูกเรื่องลักษณะงานของ

แม่ บางคนก็ใช้วิธีแจกแจงเวลางานให้ครอบครัวรับรู้เป็นรอบเดือน

ก็บอกให้เขารับรู้ว่าภายในหนึ่งเดือนเวลาการท�างานของเราไม่แน่นอน จะพูดคุย

กับสมาชิกในครอบครัวทุกคน ว่าภายในหนึ่งเดือนนี้เราท�างานเวรอะไรบ้าง จากนั้น

ก็จะจดเวรที่ตนเองท�างานลงบนปฏิทิน เพื่อเป็นการบอกให้สมาชิกในครอบครัวได้

รู้ว่าท�างานช่วงไหน และหยุดงานช่วงไหน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ทุกคน



171เลียบเลาะห้องเรียน

ภายในบ้านออกไปเท่ียวข้างนอกและตัวเองไปไม่ได้ จะได้เข้าใจถึงเหตุผล และ

เป็นการจัดการวางแผนเดินทางกับครอบครัวได้ (คุณเอ๋)

ด้วยความเรียกร้องของงาน ท�าให้ผู้ช่วยพยาบาลต้องผลักภาระงานดูแลรักษาท่ีตน

อยากท�าเช่นดูแลลูก ให้กับสมาชิกในครอบครัว ซึ่งมักจะเป็นแม่และสามี ผู้ช่วยพยาบาล

หลายคนจงึหันมาให้ความสนใจกับงานในอาชพี มองงานในเชงิให้คณุค่า เช่น มองว่าเป็นการ

เสียสละ เป็นการท�าความดี ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นต้น 

งานกับคน คนกับงาน 

ความสัมพันธ์กับผู้ปวยและปรับทัศนคติเพื่อความยั่งยืนในการท�างาน 

เนื่องจากอาชีพผู้ช่วยพยาบาลเป็นอาชีพที่ติดต่อสัมพันธ์กับผู้ป่วยโดยตรง และเป็น

อาชีพหนึ่งท่ีใกล้ชิดกับผู้ป่วยผ่านการดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ช่ัวโมง ทั้งยังเป็นการดูแลอย่าง

ใกล้ชิดเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว ผู้ช่วยพยาบาลเองก็มองความสัมพันธ์กับผู้ป่วยใน

ลักษณะนั้น ซึ่งเป็นส่ิงที่ท�าให้ผู้ช่วยพยาบาลสามารถท�างานดูแลผู้ป่วยได้ ทัศนคติในการ

มองผู้ป่วยของผู้ช่วยพยาบาลเช่นนี้จึงมีส่วนส�าคัญมากต่อการท�างานของผู้ช่วยพยาบาล 

ผู้ป่วยก็เปรียบเสมือนกับญาติของเราคนหนึ่ง การที่เราเข้าไปดูแลเขา ก็เหมือนกับ

การที่ดูแลญาติของเราให้หายจากอาการเจ็บป่วยได้ เวลาเห็นเขาเจ็บป่วยก็มีความ

รู้สึกเหมือนกับญาติตนเองก�าลังเจ็บป่วย (คุณเอ๋)

เวลาท่ีเข้าไปท�างานกับผู้ป่วยในแต่ละครั้งนั้น จะมีความรู้สึกว่าได้เข้าไปช่วยเหลือ

คนท่ีเรารู้จักเป็นอย่างดี ยิ่งเรามองเช่นนี้ยิ่งส่งผลดีทั้งกับตัวเราและผู้ป่วยที่เข้ามา

ท�าการรักษา (คุณดาว)

นอกจากที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว การเปรียบผู้ป่วยเหมือนกับคนในครอบครัวยังท�าให้ 

ผูช่้วยพยาบาลสามารถเข้าถงึ ให้การดูแลผูป่้วย และอธบิายแนะน�าการดแูลผูป่้วยให้กบัญาติ

ของผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น หากผู้ช่วยพยาบาลมองผู้ป่วยว่าเป็นเพียงคนคนหนึ่งท่ีเข้ามารับบริการ

การรักษา ก็จะส่งผลให้การเข้าไปดูแลผู้ป่วยนั้นท�าได้ไม่เต็มท่ี ไม่เข้าใจถึงความรู้สึกของ 
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ผู้ป่วย การดูแลก็จะเปรียบเสมือนการขายผ้าเอาหน้ารอด กล่าวคือ การดูแลผู้ป่วยก็จะเพียง

ดูแลเท่านั้น ไม่ได้ให้ความใส่ใจหรือสนใจแต่อย่างใด การนิยามผู้ป่วยว่าเป็นเสมือนคนใน

ครอบครัวนั้น ผู้วิจัยมองว่าสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพของผู้ช่วยพยาบาล กล่าวคือการใช้

ทัศนคติของตนเองใส่เข้าไปในการท�างานด้วย เป็นอีกอาชีพหนึ่งท่ีตัวของงานไม่ใช่เรื่องของ

งาน แต่เป็นการใส่ความรู้สึกและทัศนคติที่ดีเข้าไปในการท�างานด้วย

ขณะเดยีวกนั ผูป่้วยเองก็ตระหนักถึงความสมัพนัธ์ทีพ้่นไปจากเส้นแบ่งของการท�างาน

ตามหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาล และประทับใจมากเมื่อเวลาที่ผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้ป่วยให้มี

ความสบายร่างกายและจิตใจ การดูแลของผู้ช่วยพยาบาลแต่ละครั้งน้ันเป็นการเข้าไปดูแล

ร่างกายอย่างประชดิตวั ไม่ว่าจะเป็นการเชด็ตวัผูป่้วย หรอืการเกบ็อาเจียน ปัสสาวะ อจุจาระ

ของผู้ป่วย ซึ่งในแต่ละงานที่กล่าวมาเป็นสิ่งที่ถูกสังคมมองว่าเป็นงานท่ีน่ารังเกียจและไม่มี

ใครอยากท�า แม้กระท่ังคนในครอบครัว แต่เมื่อผู้ช่วยพยาบาลท�างานเหล่านี้โดยไม่มีความ

รู้สึกเขินอายหรือรังเกียจ จึงสร้างความประทับใจให้กับผู้ป่วยอย่างย่ิง

เคยเจอผู้ป่วยท่ีมีอาการหนักเกิดอุบัติเหตุ ท�าให้ไม่สามารถขยับหรือเคล่ือนที่

ร่างกายไปไหนได้ ในบางวันก็จะอาเจียนออกมากระจัดกระจายท่ัวห้อง ซึ่งญาติผู้

ป่วยที่เข้าเฝ้าก็ไม่กล้าที่จะท�าอะไร เพราะขยะแขยง พอเราเข้ามาจัดการปัญหาที่

เกิดขึ้นกับผู้ป่วยทันที โดยไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวหรือขยะแขยง ผู้ป่วยจะมีความ

ซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก และแสดงออกมาผ่านสีหน้า แววตา บ่อยครั้งที่เห็นผู้ป่วย

น�้าตาไหล (คุณเอ๋)

ผู้ป่วยมักแสดงความรู้สึกขอบคุณด้วยการให้ของขวัญ เช่น ในเช้าวันถัดจากวันท่ีเกิด

เหตขุ้างต้น คณุเอ๋กไ็ด้รบัขนมกล่องใหญ่จากผูป่้วยรายนี ้มกีาร์ดเขยีนหน้าขนมว่า “ขอบคณุ

ครับ” คุณเอ๋จึงน�าไปแบ่งกับเพื่อนร่วมงานทุกคน เพราะทุกคนก็ท�างานหนักและใส่ใจผู้ป่วย

เช่นเก่ียวกัน ผู้ช่วยพยาบาลคนอื่นๆ ก็มีทัศนคติคล้ายกัน

การได้รบัของขวญัจากผูป่้วยไม่ว่าจะมขีนาดเลก็หรอืขนาดใหญ่ เม่ือได้รบัท�าให้รูส้กึ

ว่าเป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนของค�าขอบคุณ ขอบคุณท่ีเราได้ช่วยเหลือเขา เพราะทุกครั้ง

ที่เข้าไปดูแลผู้ป่วยจะท�าจนสุดความสามารถ ซึ่งของขวัญเป็นส่ิงที่สร้างก�าลังใจให้
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กับผู้ช่วยพยาบาลได้เป็นอย่างดี และเป็นแรงผลักดันที่ท�าให้อยากท่ีจะท�างาน

(คุณน้อง)

สิ่งท่ีน่าสนใจที่ผู ้วิจัยพบจากงานศึกษานี้ก็คือ การให้ของขวัญนี้ไม่ได้เป็นความ

สมัพนัธ์ทางเดียวในเชงิแลกเปลีย่น คือไม่ใช่ผูช่้วยพยาบาลดแูลผูป่้วย และผูป่้วยแสดงความ

ขอบคุณด้วยการให้ของขวัญ แต่ผู้ช่วยพยาบาลเองก็แสดงออกต่อผู้ป่วยในลักษณะเดียวกัน 

เช่น คุณตุ๊กที่ท�างานฝีมือให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้ป่วยในวอร์ด 

ช่วงปีใหม่ถ้าจะต้องอยู่เข้าเวรก็จะน่ังถักนิตติ้งประดิษฐ์ของขวัญน่ารักๆ ให้ผู้ป่วย 

เพราะชอบในเรื่องของงานฝีมืออยู่แล้ว และท�าแจกให้กับผู้ป่วยเพื่อเป็นของขวัญวัน

ปีใหม่ แสดงถึงการให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน (คุณตุ๊ก)

ผูว้จิยัมองว่า การสร้างความสมัพนัธ์ในลกัษณะน้ีเป็นส่วนส�าคญัของการท�างานผูช่้วย

พยาบาล ผ่านการร่วมกันกล่อมเกลารูปแบบความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิด และเป็นการกระท�า

โดยตระหนักจากทั้งฝั่งของผู้ป่วยและผู้ช่วย เพื่อให้การท�างานที่ต้องสัมพันธ์ใกล้ชิดมาก

ด�าเนินไปได้โดยไม่กระอักกระอ่วน และสร้างความรู้สึกดีต่อผู้ป่วย ย่ิงไปกว่านั้น การแลก

เปลี่ยนในความสัมพันธ์ที่พ้นไปจากงานในหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาลกับผู้ป่วยยังแสดงออก

ผ่านการแลกเปลี่ยนท่ีไม่ใช่วัตถุส่ิงของ ดังท่ีผู้ช่วยพยาบาลทุกคนมองว่า ค�าขอบคุณในทุกๆ 

วันก็เพียงพอแล้วที่จะท�าให้พวกเธอท�างานต่อไปได้

ความแตกต่างทางเพศกับการดูแล

เนื่องจากงานผู้ช่วยพยาบาลถูกจัดอยู่ในงาน “ดูแลรักษา” จึงถูกมองว่าเป็นงานของ

ผู้หญิง เมื่อต้องดูแลผู้ป่วยชายจึงเกิดปัญหาการเขินอาย แม้ว่าผู้ช่วยพยาบาลซึ่งในวอร์ดนี้

เป็นผู้หญิงทั้งหมดจะคุ้นเคยกับการเช็ดตัวผู้ป่วยทั้งหญิงและชาย แต่ผู้ป่วยชาย โดยเฉพาะ

ผู้ป่วยที่เข้ามาใหม่ จะรู้สึกว่าผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้หญิงแปลกหน้าที่เข้ามาสัมผัสร่างกาย

ตน ท�าให้ไม่ให้ความร่วมมือเท่าไรนัก ในขณะที่ผู้ช่วยพยาบาลซึ่งต้องท�างานภายใต้การ

บีบรัดของเวลาเห็นว่า หากผู้ป่วยไม่ร่วมมือ งานของตนจะช้าและไม่เรียบร้อย ผู้วิจัยพบ

ความย้อนแย้งในประเด็นนี้ คือแม้ว่าผู้ช่วยพยาบาลจะมีวิธีมองและสร้างความสัมพันธ์กับ
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ผู้ป่วยด้วยการปฏิบัติต่อกันเสมือนญาติ แต่ในขณะเดียวกันลักษณะงานท่ีเน้นความเป็น

ทีมและประสิทธิภาพก็ท�าให้ต้องมีการน�าแนวปฏิบัติบางอย่างมาใช้เพื่อให้กิจวัตรอย่างการ 

complete bed bath ด�าเนินไปอย่างรวดเร็ว เช่น การปิดตาผู้ป่วย และท�ากับผู้ป่วยทุก

คนในลักษณะเดียวกัน ร่วมกันท�างานเป็นทีม ส่วนผู้ช่วยพยาบาลหน้าใหม่ก็จะใช้วิธีกลั้น

ใจท�างานให้แล้วเสร็จ 

การจัดการเรื่องความขัดแย้งกับผู้ป่วย

ความขัดแย้งเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดทุกวันในระหว่างการท�างานของผู้ช่วย

พยาบาลในแต่ละวัน ซึ่งความขัดแย้งอาจจะเป็นเรื่องความขัดแย้งในเรื่องเล็กๆ ไปจนถึง

ความขัดแย้งในเร่ืองใหญ่ ทั้งนี้ ความขัดแย้งอาจจะเกิดขึ้นกับทั้งผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย 

เนื่องจากอาชีพผู้ช่วยพยาบาลเป็นอาชีพท่ีต้องท�างานร่วมกับคนหลากหลาย สิ่งส�าคัญของ

การท�างานในอาชีพผู้ช่วยพยาบาลคือจะจัดการความขัดแย้งอย่างไรเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา

ระหว่างการท�างาน เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นของผู้ช่วยพยาบาลท้ัง 4 คน พบว่าผู้ช่วย

พยาบาลทั้งหมดน้ันเลือกท่ีจะไม่แสดงปฏิกิริยาตอบสนองกับผู้ป่วย ถ้าเกิดปัญหาระหว่าง

การท�างาน โดยเลือกที่จะเดินออกมาจากพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม ไม่ว่าตัวเอง

จะถูกหรือผิด ก็ต้องขอโทษผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการ เพ่ือให้ผู้ป่วยมีความสบายใจ ส่วนผู้ช่วย

พยาบาลต้องปล่อยความรู้สึกให้ผ่านไป ตัวอย่างเช่น 

เวลามีปัญหากับผู้ป่วย เช่นถูกผู้ป่วยว่ากล่าวเวลาท่ีเช็ดตัวผู้ป่วย จะต้องฟังแล้ว

ปล่อยให้มันผ่านไป และเมื่อก้าวออกมาจากห้องก็จะถอนหายใจและเดินหน้า

ท�างานต่อไป เพราะว่าเวลาการท�างานก็ยังเคลื่อนไหวไม่หยุด เราต้องมีงานอื่นที่

รอให้เราไปท�า และเดินหน้าท�างานต่อไป (คุณเอ๋)

ซึ่งไม่เพียงแค่คุณเอ๋เท่านั้น จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ช่วยพยาบาลคนอื่นก็มีการ

จัดการปัญหาในลักษณะดังกล่าวนี้เช่นกัน แต่ถ้าปัญหาหนักมาก ผู้ช่วยพยาบาลก็จะเลือก

ไปบอกหัวหน้าตึกให้เป็นคนเข้ามาจัดการปัญหาแทนตัวเอง และผู้ช่วยพยาบาลก็จะเดิน

หน้าท�างานต่อไป
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บทส่งท้าย

ผู้ช่วยพยาบาลแม้จะไม่ใช่งานอาชีพใหม่ แต่เป็นอาชีพที่มักไม่ได้รับการมองเห็น แม้

จะเป็นส่วนส�าคัญในการดูแลรกัษาผูป่้วยท่ีท�าให้องค์กรสมยัใหม่อย่างโรงพยาบาลด�าเนินต่อ

ไปได้ งานศึกษานี้ต้องการการประมวลข้อมูลชีวิตการท�างานของผู้ช่วยพยาบาล โดยเน้น

ลักษณะส�าคัญของงานสองประการ คือการแบ่งแยกเวลาและหน้าที่ที่ก�าหนดการท�างานใน

แต่ละข้ันตอนโดยละเอียดลออ การเดินงานท่ีต้องประสานงานกับทีมโดยมีข้อผิดพลาดไม่

ได้ การตระหนักถึงความส�าคัญของการท�างานเป็นทีมที่แสดงออกผ่านวิธีไกล่เกลี่ยความ 

ขดัแย้งทีต้่องจดัการให้จบไปโดยเร็วท่ีสุด เพราะผู้ช่วยพยาบาลต่างตระหนักว่า งานในหน้าที่

จะต้องด�าเนนิไปแบบหยดุไม่ได้ และไม่สามารถปล่อยให้ปัญหาใดๆ มาเป็นอปุสรรคขดัขวาง

การท�างานได้ ผูช่้วยพยาบาลจดัการร่างกายและจิตใจของตนเอง จัดการความสมัพันธ์หลาย

ชุดบนฐานของความเข้าในต่อลักษณะงานในอาชีพของตนที่ว่านี้ บทความน้ียังกล่าวถึงเส้น

แบ่งของการท�างานและความสัมพันธ์ส่วนตัวผ่านความสัมพันธ์หลายชุดของผู้ช่วยพยาบาล 

ไม่ว่าจะเป็นการพยายามมอง และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วยเสมือนหนึ่งเป็นญาติ เพื่อ

ให้การดูแลรักษาที่ต้องใกล้ชิดเนื้อตัวเป็นไปโดยราบรื่นและไม่เก้อเขิน รักษางานให้เดิน

ไปตามเวลาได้โดยเคร่งครัด หรือการจัดการกับความสัมพันธ์ส่วนตัวโดยมีเวลาของงานใน

อาชพีเป็นแกนกลาง ในขณะทีห่น้าทีใ่นฐานะแม่ถกูผลกัไปให้ผูอ้ืน่ท�าและด�ารงอตัลกัษณ์ใน

อาชพีผ่านการมองงานของตนว่าคอื การเสยีสละและช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ประเดน็ทัง้หลายเหล่านี้ 

ล้วนเป็นประเด็นหลักของการศึกษาสังคมวิทยาว่าด้วยงานมายาวนาน และยังสอดคล้อง

กับงานสมัยหลังที่ไม่ได้สนใจงานเฉพาะที่เป็นอาชีพเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนเท่านั้น แต่ยังหัน

มาทบทวนเส้นแบ่งของสิ่งที่เรียกว่า “งาน” ใหม่อีกด้วย2 

2 ผู้สนใจโปรดดู Pettinger et al (2005).
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