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เมื่อกล่าวถึงโรงพยาบาล เรามักนึกถึงแพทย์และพยาบาลเป็นหลัก อาจจะรวมถึง
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการต่างๆ และเจ้าหน้าที่บริหาร แต่อาชีพที่มักไม่ถูกนึกถึงคืออาชีพผู้
ช่วยพยาบาล คนส่วนใหญ่เมื่อต้องใช้บริการโรงพยาบาลก็มักจะพิจารณาความสามารถใน
การวินิจฉัยโรคของแพทย์เป็นหลัก แต่เมื่อพิจารณาว่างานหลักอีกครึ่งหนึ่งของโรงพยาบาล
นอกเหนือไปจากการวินิจฉัยและรักษาโรค คืองานดูแลรักษาผู้ป่วยซึ่งผู้ช่วยพยาบาลเป็น
ผู้มีหน้าที่สำ� คัญในส่วนหลัง จึงออกจะเป็นเรื่องน่าสนใจใคร่รู้ว่าเหตุใดงานที่เป็นส่วนส�ำคัญ
ขององค์กรจึงเป็นงานที่ถูกมองข้าม ซึ่งเท่ากับเป็นการมองข้ามงานหลักอีกครึ่งหนึ่งของ
โรงพยาบาล นั่นก็คือการดูแลผู้ป่วยในชีวิตประจ�ำวัน เป็นเหตุให้ผู้ช่วยพยาบาลไม่ได้ถูก
ให้ความส�ำคัญเท่ากับงานอื่นๆ ในโรงพยาบาล และมักถูกมองว่าเป็นงานที่ไม่จ�ำเป็นต้อง
ใช้ทักษะหรือความสามารถพิเศษเหมือนกับอาชีพอื่น งานศึกษานี้ต้องการชี้ให้เห็นว่า งาน
ผู้ช่วยพยาบาลมีลักษณะพิเศษที่ไม่ถูกมองเห็นในประเด็นต่อไปนี้
1) งานผู้ช่วยพยาบาลจ�ำต้องอาศัยวินัยในการแบ่งแยกงานออกเป็นหน่วยย่อยจนถึง
ระดับนาที และผูช้ ว่ ยพยาบาลจ�ำเป็นต้องเคร่งครัดกับตารางการท�ำงานทีว่ า่ นีเ้ พือ่
ให้การ “ดูแล” ผู้ป่วยในวอร์ดด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่น
2) งานผูช้ ว่ ยพยาบาลต้องอาศัยการท�ำงานเป็นทีมเวิรค์ อย่างเข้มข้น มิเช่นนัน้ ภารกิจ
ประจ�ำวันอย่างการเช็ดตัวผู้ป่วย เดินยา เดินเอกสาร หรือการท�ำความสะอาด
เครื่องมือให้พร้อมใช้จะด�ำเนินไปไม่ได้เลย
3) งานผู้ช่วยพยาบาลเป็นงานที่เส้นแบ่งของงาน (การ “ดูแล”) ผู้ป่วยกับกิจวัตรนอก
เวลางาน (ดูแลลูกหรือครอบครัว) พร่าเลือนมาก ด้วยเหตุผลทั้งลักษณะงานที่
เป็นการดูแลรักษาเหมือนกัน งานผูช้ ว่ ยพยาบาลยังเป็นงานทีต่ อ้ งหมุนไปทุกเวลา
และตลอดกาล ยากที่จะก�ำหนดวันหยุดที่ชัดเจนในรอบสัปดาห์ การจัดการกับ
ชีวิตนอกเวลาการท�ำงาน จ�ำต้องถูกน�ำมาสัมพันธ์กับชีวิตการท�ำงานอย่างแยก
กันไม่ออก เห็นได้จากการเวียนกะ ที่ต้องด�ำเนินไปตลอด 24 ชั่วโมง และวันหยุด
ที่ก�ำหนดให้ไม่เกินสัปดาห์ละ 2 วัน การจัดการกิจธุระส่วนตัวจะต้องอาศัยสาย
สัมพันธ์กับผู้ช่วยพยาบาลในทีมเพื่อขอแลกเวร โดยผู้ช่วยพยาบาลในทีมเดียวกัน
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รูส้ กึ เป็นหน้าทีร่ บั ผิดชอบของทีมทีจ่ ะต้องจัดการให้มกี ารดูแลรักษาผูป้ ว่ ยให้มคี วาม
ต่อเนื่องและราบรื่น
ท้ายสุดงานชิ้นนี้ศึกษาลักษณะตอบโต้ระหว่าง “เนื้อหาการท�ำงาน” ในตัวเอง กับ
“ตัวตน” ของผู้ช่วยพยาบาลที่มีลักษณะตอบโต้กัน กล่าวคือ ลักษณะงานที่เป็นการดูแล
รักษาแบบใกล้ชิด ชนิดที่ผู้ช่วยพยาบาลเองกล่าวว่า “แม้แต่ญาติก็ยากที่จะท�ำงานแบบนี้
เป็นเวลานานๆ” มีส่วนท�ำให้ผู้ช่วยพยาบาลมองงานของตนว่าเป็นการอุทิศตัวไปพร้อมๆ
กับการถ่อมตัวว่า “เรียนน้อย” จึงต้องท�ำประโยชน์ด้วยการเสียสละ ในทางกลับกัน ผู้ช่วย
พยาบาลก็มีวิธีธ�ำรงตนเองให้อยู่ในอาชีพด้วยมองความสัมพันธ์ของตัวเองกับงานและกับ
ผู้ป่วยว่า “เสมือนดูแลญาติผู้ใหญ่”
ท�ำความรู้จักผู้ช่วยพยาบาล
เพื่อให้สามารถเข้าถึงโลกในการท�ำงานของผู้ช่วยพยาบาลได้นั้น ผู้วิจัยอาศัยการ
แนะน�ำจากป้าซึ่งเป็น “คนใน” คือท�ำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่ในตึกศัลยกรรมพิเศษของ
โรงพยาบาลที่เป็นพื้นที่ศึกษา โดยเลือกลงสนามวันแรกในวันที่ป้าของผู้วิจัยเข้าเวร และ
เลือกที่จะสัมภาษณ์ในเวรเช้า เพราะมีจ�ำนวนผู้ช่วยพยาบาลที่เข้าท�ำงานเยอะกว่าเวรอื่นๆ
ผู้ช่วยพยาบาลทั้ง 4 คน ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในงานศึกษานี้ล้วนแต่เป็นผู้ช่วยพยาบาลที่
ผู้วิจัยท�ำความรู้จักในวันแรกของการลงสนาม1 แต่ความคุ้นเคยระหว่างกันเกิดขึ้นเมื่อการ
สัมภาษณ์ในขั้นต่อๆ มาด�ำเนินไป จนกระทั่งได้รับความไว้วางใจให้สังเกตการณ์อย่างใกล้
ชิดในระหว่างการท�ำงานได้ แต่เป็นการท�ำงานในเวรเช้าที่ไม่ข้องเกี่ยวกับการเข้าไปดูแล
ผู้ป่วย เพียงแต่สามารถเดินตามสังเกตการณ์ระหว่างการเดินลงไปรับยาหรือเดินส่งเอกสาร
ช่วงเวลานี้ท�ำให้มีช่องว่างที่จะพูดคุยกับผู้ช่วยพยาบาลได้ จนเกิดความคุ้นเคยเพียงพอที่จะ
ติดตามเข้าไปร่วมในการเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่ผู้ช่วยพยาบาลได้

1

ในบทความนี้ จะอ้างอิงถึงผู้ให้ข้อมูลโดยใช้นามสมมติท้ังหมด.
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ในการศึกษาครั้งนี้ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาจากผู้ให้ข้อมูลจ�ำนวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณเอ๋
คุณตุก๊ คุณน้อง คุณดาว ซึง่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่ละคนเป็นตัวแทนของคนต่างสถานะได้เป็นอย่างดี
โดยผู้วิจัยจะอธิบายถึงลักษณะทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้เบื้องต้นก่อน เพื่อที่
จะได้ท�ำความเข้าใจถึงข้อมูลที่ผู้วิจัยจะท�ำการอธิบายในส่วนต่อไปได้อย่างชัดเจนขึ้น
คุณเอ๋ อายุ 53 ปี สถานภาพโสด ท�ำงานเป็นผูช้ ว่ ยพยาบาลมาเป็นเวลา 32 ปี โดยเริม่
ท�ำงานในตึกสามัญผูห้ ญิง (อนาถา) เมือ่ ปี พ.ศ. 2525 ทีค่ ณ
ุ เอ๋เริม่ ท�ำงาน ตึกดังกล่าวเป็นที่
รองรับผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ามารักษาในโรงพยาบาลทุกแผนก ยกเว้นแผนกสูตนิ รีเวช ในการท�ำงานตึก
ดังกล่าวเป็นงานที่หนักมาก เนื่องจากจ�ำนวนผู้ป่วยมีมากกว่า 60 คนขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วน
ระหว่างจ�ำนวนผู้ป่วยกับผู้ช่วยพยาบาลและพยาบาล 4 ต่อ 1 นอกจากนี้ ลักษณะอาการ
หลากหลายจึงท�ำให้ต้องเรียนรู้วิธีการดูแลผู้ป่วยอย่างละเอียด และจะต้องท�ำงานให้เสร็จ
อย่างรวดเร็ว เพราะเป็นตึกที่มีผู้ป่วยย้ายเข้าและย้ายออกจ�ำนวนมาก การท�ำงานจึงเต็มไป
ด้วยความวุ่นวายและถูกบีบด้วยเวลาอยู่ตลอดเวลา คุณเอ๋ย้ายมาท�ำงานที่แผนกศัลยกรรม
พิเศษตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ที่พักอาศัยปัจจุบันของคุณเอ๋อยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลมาก คิด
เป็นระยะทางไม่ถึง 10 กิโลเมตร จึงใช้เวลาเดินทางในแต่ละวันประมาณ 15 นาที โดย
ขับรถจักรยานยนต์มาท�ำงานด้วยตนเอง ปัจจุบันคุณเอ๋อาศัยอยู่กับครอบครัวของน้องสาว
เนื่องจากไม่ได้สมรส และสนิทกับครอบครัวของน้องสาวเป็นอย่างมาก
คุณน้อง อายุ 44 ปี สถานภาพโสด ท�ำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลมาเป็นเวลา 14 ปี
โดยเริ่มงานในปี พ.ศ. 2545 ก่อนที่จะเข้ามาท�ำงานผู้ช่วยพยาบาล คุณน้องท�ำงานอยู่ที่
แผนกจัดเก็บสินค้าของบริษัทสิ่งทอแห่งหนึ่งเป็นเวลา 2 ปี เหตุผลที่ออกจากงานเก่าและ
เปลี่ยนมาท�ำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาล เพราะเห็นว่างานเดิมน่าเบื่อมากและตัวเองอายุยัง
น้อยสามารถจะเรียนหนังสือได้ และเห็นว่างานผู้ช่วยพยาบาลเป็นงานที่น่าสนใจ ได้ช่วย
เหลือคน แต่เนื่องจากไม่มีพื้นฐานด้านการพยาบาลมาก่อน ส่งผลให้การเรียนเป็นผู้ช่วย
พยาบาลเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่เมื่อผ่านเข้ามาท�ำงานได้จึงตระหนักว่าเรื่องที่เรียนไปนั้น
เป็นเรื่องที่ส�ำคัญ คุณน้องเริ่มต้นการท�ำงานในแผนกสูตินรีเวช ซึ่งผู้ที่ต้องให้การดูแลเป็น
เด็กเล็ก นับเป็นงานที่หนักมาก เพราะเด็กเล็กต้องการการดูแลอยู่ตลอดเวลา ไม่มีเวลาพัก
ต่อมาจึงได้ย้ายมาท�ำงานในแผนกศัลยกรรมพิเศษ
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เนื่องจากบ้านอยู่ต่างจังหวัด ปัจจุบันคุณน้องจึงอาศัยอยู่ล�ำพังที่หอพักสวัสดิการของ
พนักงานโรงพยาบาล คุณน้องเห็นว่าการพักในโรงพยาบาลประหยัดเวลาและปลอดภัย
เนื่องจากจะมีเพื่อนเดินไป-กลับที่ท�ำงานด้วยเสมอ ไม่ว่าจะเข้าเวรตอนไหนก็ตาม อย่างไร
ก็ดี คุณน้องมีแม่ที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ต่างจังหวัดเพียงคนเดียว จึงต้องหาเวลาเดินทางกลับ
บ้านให้ได้อย่างน้อยเดือนละครัง้ ซึง่ ท�ำให้ตอ้ งหาทางแลกเวรกับเพือ่ นร่วมงานอยูเ่ ป็นประจ�ำ
คุณดาว อายุ 55 ปี สถานภาพสมรส ท�ำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลมาเป็นเวลา 31 ปี
โดยเริ่มเข้าท�ำงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ในอดีตก่อนที่จะเริ่มเข้ามาท�ำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาล
คุณดาวมีอาชีพเป็นแม่ค้า โดยเริ่มจากการช่วยแม่ขายขนมที่ตลาดสด จากนั้นจึงมองว่าการ
เรียนเป็นผูช้ ว่ ยพยาบาลเป็นช่องทางการงานใหม่ทจี่ ะท�ำให้ตนเองเติบโตมากยิง่ ขึน้ นอกจาก
นี้ คุณดาวยังเล่าว่าตนเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น ชอบที่จะดูแลคนอื่น เนื่องจากบ้าน
ของตนเองเป็นบ้านที่มีคนสูงอายุอยู่มาก จึงท�ำให้มองว่าอาชีพผู้ช่วยพยาบาลเป็นอาชีพที่
เหมาะ เมื่อเรียนจบก็เข้ามาท�ำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลทันที โดยเริ่มท�ำงานในแผนกฉุกเฉิน
ซึ่งเป็นแผนกที่ถูกก�ำกับด้วยเวลาอย่างเคร่งครัดชนิดที่ไม่สามารถผิดพลาดได้ การท�ำงาน
ในแผนกฉุกเฉินจะต้องท�ำงานให้เสร็จในแต่ละครั้งภายในเวลา 15 นาที ซึ่งคุณดาวมองว่า
เป็นประสบการณ์ที่หล่อหลอมให้ตนเองเก่งและมีความรู้มาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันคุณดาว
ท�ำงานอยู่แผนกศัลยกรรมพิเศษ โดยพักอาศัยอยู่บ้านส่วนตัวกับครอบครัวที่หมู่บ้านใกล้
กับโรงพยาบาล ใช้เวลาในการเดินทางมาโรงพยาบาลประมาณ 15 นาที
คุณตุ๊ก อายุ 53 ปี เป็นผู้ช่วยพยาบาลมานาน 29 ปี โดยเริ่มเข้าท�ำงานตั้งแต่ปี พ.ศ.
2528 ในอดีตเคยเป็นครูสอนเด็กอนุบาล แต่เข้ามาสมัครเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลเนื่องจาก
เพื่อนสนิทชักชวน คุณตุ๊กเล่าว่าตอนเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลก็มีความรู้สึกท้อแท้ใจเพราะ
กลัวว่าจะเรียนไม่ไหว แต่ผลสุดท้ายก็เรียนจบได้ด้วยดี จึงกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณตุ๊ก
มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ปัจจุบันคุณตุ๊กท�ำงานอยู่ในแผนกศัลยกรรมพิเศษ โดย
อาศัยอยู่อีกอ�ำเภอหนึ่ง ซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางมาท�ำงานประมาณ 1 ชั่วโมง เนื่องจากวัน
และเวลาการท�ำงานในแต่ละเดือนไม่แน่นอน ดังนั้นคุณตุ๊กจึงต้องใช้รถยนต์ในการเดินทาง
มาท�ำงาน โดยแชร์ค่าน�้ำมันกับเพื่อนบ้านที่มาท�ำงานใกล้กันเพื่อเป็นการประหยัด
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โครงสร้างเวลาการท�ำงาน
อาชีพผู้ช่วยพยาบาลเป็นอาชีพที่ไม่มีวันหยุดงานอย่างชัดเจน และไม่มีวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพราะการท�ำงานให้แต่ละวันต้องขึ้นอยู่กับเวรที่
หัวหน้าตึกเป็นคนจัดเดือนต่อเดือน ไม่สามารถก�ำหนดเองได้ ดังนั้นจึงค่อนข้างล�ำบากหาก
ผู้ช่วยพยาบาลต้องการไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือหยุดหลายวัน จะต้องอาศัยการแลกเวรกับ
ผู้ช่วยพยาบาลด้วยกันเอง นอกจากนี้ แต่ละอาทิตย์ผู้ช่วยพยาบาลจะมีเวรที่ตนเองต้องเข้า
แตกต่างกัน ส่งผลให้ผู้ช่วยพยาบาลรับมือกับช่วงเวลาของการท�ำงานที่แตกต่างกันไป
ภายในแต่ละวัน
ยิ่งไปกว่านั้น ระบบการท�ำงานของผู้ช่วยพยาบาลยังถูกจ�ำกัดการท�ำงานด้วยเวลาใน
ทุกขั้นตอน ซึ่งตารางการท�ำงานในแต่ละช่วงเวลาจะถูกแจกแจงหน้าที่อย่างชัดเจน ในที่นี้
จะน�ำเสนอรายละเอียดจากตัวอย่างการจัดการเวลาในการเข้าเวรเช้า เนื่องจากเป็นเวรที่
สะท้อนให้เห็นการแจกแจงงานและการก�ำหนดด้วยเรื่องของเวลาอย่างชัดเจนที่สุด และมี
ผู้ช่วยพยาบาลท�ำงานมากที่สุด (3 คน) ดังแสดงในตาราง 1
ภาพ 1 ตารางการจดเวร
ตัวเลข แสดงถึงวันที่
ตัวอักษร ช คือเวรเช้า
บ คือเวรบ่าย
ด คือเวรดึก
O คือวันหยุด
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ตาราง 1 ตารางการท�ำงานของผู้ช่วยพยาบาลเวรเช้า
เวลา
07.30 น.

ลักษณะ-การแจกแจงงาน
ต�ำแหน่ง A

ต�ำแหน่ง B

ต�ำแหน่ง C

เริ่มงาน: เป็นการรับเวรผู้ป่วยจากผู้ช่วยพยาบาลในเวรดึก ซึ่งจะรายงาน
สภาพอาการของผู้ป่วยแต่ละห้อง รวมถึงแนะน�ำผู้ป่วยที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่
และแจ้งข้อมูลผู้ป่วยเก่าที่ย้ายออกไป

08.00 – 08.30 น. morning talk: การประชุมร่วมกันระหว่างหัวหน้าตึก พยาบาลเวรดึกและ
เช้า และผู้ช่วยพยาบาล
08.30-09.00 น.

แจกแจงงานโดยหัวหน้าตึก โดยแบ่งงานออกเป็น 3 ต�ำแหน่ง ซึ่งแต่ละ
ต�ำแหน่งจะมีลักษณะงานแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ส่ง supply: เป็นการ
แลกเปลี่ยนเครื่องมือ
ที่ใช้ในการรักษา ซึ่ง
จะต้องแลกเครื่องมือที่
หน่วยจ่ายเครื่องมือที่ตึก
กลางบริเวณชั้นที่ 1

รับยาให้ผู้ป่วยและ
ด�ำเนินการจ่ายค่าห้อง
ซึ่งจะต้องลงไปด�ำเนิน
การที่แผนกจ่ายยาและ
จ่ายค่าบริการที่ตึกกลาง
บริเวณชั้นที่ 1

เตรียมเสื้อผ้า
เครื่องมือ เพื่อน�ำไป
สู่การท�ำ complete
bed bath

09.00-10.00 น.

ท�ำ complete bed bath ให้กับผู้ป่วยทุกห้อง ซึ่งเป็นการท�ำความสะอาด
ห้องของผู้ป่วยและดูแลสุขลักษณะให้กับผู้ป่วย เป็นขั้นตอนที่ผู้ช่วยพยาบาล
ทั้ง 3 คนจะต้องช่วยเหลือกัน

10.00-10.30 น.

ผู้ช่วยพยาบาลแต่ละคนแยกย้ายกันไปท�ำหน้าที่ของตนเองที่ได้รับ
มอบหมายไว้
เก็บเครื่องมือรักษา
ต่างๆ ไว้ส�ำหรับน�ำไป
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�ำการ feed
อาหารให้กับผู้ป่วย
ที่ไม่สามารถทาน
อาหารเองได้
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เวลา
11.00 น. เป็นต้น
ไป

11.00-12.30 น
12.00-13.30 น.
12.30-14.00 น.
13.00-14.00 น.

14.00-15.30 น.

ลักษณะ-การแจกแจงงาน
ต�ำแหน่ง A

ต�ำแหน่ง C

เป็นช่วงเวลาเริ่มต้นของการลงพักกลางวัน การลงพักจะต้องไม่กระทบกับ
งาน ดังนั้นจะต้องสลับกันลงพักคนละชั่วโมงครึ่ง และเวลาลงพักก็จะ
แตกต่างกันไป ส่วนคนใดที่ยังไม่ได้ลงพักก็จะต้องอยู่คอยเช็คอุปกรณ์
คอยเตรียมตัวเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ระบบงานด�ำเนินต่อไปได้
เริ่มลงพักคนแรก
ลงพักคนที่สอง
ลงพักเป็นคนสุดท้าย
วัดปรอทผู้ป่วย รวมถึงการ feed อาหารให้กับผู้ป่วย เป็นหน้าที่ของ
ต�ำแหน่ง A และเมื่อต�ำแหน่ง C เสร็จสิ้นจากเวลาพักก็จะต้องเข้ามา
ช่วยเหลือต�ำแหน่ง A
ผู้ช่วยพยาบาลแต่ละคนแยกย้ายกันไปท�ำหน้าที่ของตนเองที่ได้รับ
มอบหมายไว้
ตรวจสอบอุปกรณ์

15.30-16.00 น.

ต�ำแหน่ง B

เดินเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร
ทั้งหมด เพราะเป็นช่วง
เวลาสุดท้ายที่จะจัดการ
กับเอกสารของแต่ละวัน

วัดปรอทผู้ป่วย
จัดการเรื่องย้าย
ผู้ป่วยออก ถ้ามีผู้ป่วย
ย้ายเข้ามาใหม่ก็จะ
จัดเตรียมห้องพักให้
ผู้ป่วย

ส่งเวรผู้ป่วยให้กับเวรบ่าย ซึ่งเป็นเวรถัดไป

การท�ำกิจกรรม morning talk จัดท�ำโดยหัวหน้าตึก เรือ่ งราวทีน่ ำ� มาพูดถึงบ่อยทีส่ ดุ
คือ เรื่องจริยธรรมการท�ำงาน และการสร้างก�ำลังใจในการท�ำงาน เกร็ดความรู้ หรือข่าวใหม่
ที่หัวหน้าน�ำเข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยผู้ช่วยพยาบาลทุก
คน ทั้งที่เข้าเวรเช้าและที่ออกจากการท�ำงานเวรดึกจะต้องเข้าร่วมประชุมในช่วงเช้านี้ทุกคน
ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าท�ำงานแล้ว ยังถือว่าเป็นการส่งเวร
ครั้งใหญ่ของเวรดึกที่ส่งให้กับเวรเช้า โดยหัวหน้าตึกจะสอบถามเวรดึกถึงปัญหา เพื่อให้เวร
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เช้าได้เตรียมตัวระมัดระวัง ทั้งนี้ กิจกรรม morning talk จะมีเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ ซึ่ง
เป็นช่วงเวลาที่หัวหน้าตึกมาปฏิบัติหน้าที่ ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์จะข้ามกิจกรรมนี้ไปเป็นการ
ส่งเวรอย่างเดียว และเริ่มต้นท�ำงานเลย
กิจกรรม morning talk เป็นการย�้ำให้ผู้ช่วยพยาบาลตระหนักถึงจริยธรรมในหน้าที่
และเป็นการเสริมพลังให้กับผู้ปฏิบัติงาน เนื้อหามักเป็นการเน้นถึงความมีคุณค่าของงาน
ผู้ช่วยพยาบาล เนื่องจากข่าวที่หัวหน้าตึกน�ำมาเสนอนั้นไม่ใช่แค่เพียงข่าวทั่วไป แต่เป็นข่าว
ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ากับวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลทั้ง 4 คน ต่างมองการท�ำ
กิจกรรม morning talk ไปในทิศทางเดียวกันว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ให้กับ
ตัวเอง และยังถือว่าเป็นการส่งเวรครั้งใหญ่ด้วย เพราะมีการย�้ำเตือนสิ่งที่ตนเองควรจะระวัง
เป็นการสร้างความตื่นตัวในการท�ำงาน แต่ก็มีบางกรณีที่กิจกรรมดังกล่าวสร้างความรู้สึก
เบื่อหน่ายให้กับผู้ช่วยพยาบาลได้ เช่นในวันที่หัวหน้าพยาบาลน�ำข่าวที่ไม่มีสาระที่น่าสนใจ
มาเล่า เป็นต้น
จากรายละเอียดในตาราง 1 สิ่งส�ำคัญของการท�ำงานในลักษณะนี้ก็คือ การท�ำงาน
เป็นทีม เพราะว่าเป็นวิธที ำ� ให้งานส�ำเร็จลุลว่ งได้อย่างเป็นระบบและไม่มคี วามผิดพลาด หาก
ผู้ช่วยพยาบาลคนใดไม่สามารถท�ำงานตามที่ก�ำหนดไว้ได้ ก็จะส่งผลต่อคนท�ำงานทั้งหมด
ไม่ว่าจะอยู่ในเวรเดียวกัน หรือคนละเวรกันก็ตาม ข้อที่น่าสนใจของงานในลักษณะนี้ก็คือ
ความเป็นงานที่มักมองไม่เห็นความส�ำเร็จของงาน แต่หากมีคนใดคนหนึ่งบกพร่อง ความ
ผิดพลาดจะฟ้องออกมาในรูปของผลกระทบที่จะสะเทือนไปทั้งระบบงาน
ความส�ำคัญของ “ทีมเวิร์ค” ในงานผู้ช่วยพยาบาล
จากลักษณะการท�ำงานที่ต้องท�ำกิจกรรมเดียวกันร่วมกับผู้อื่นในทีมอยู่ตลอดเวลา
ผู้ช่วยพยาบาลจึงจ�ำเป็นต้องจัดการความรู้สึกและปรับทัศนคติให้ท�ำงานร่วมกับผู้ช่วย
พยาบาลในทีมให้ได้ โดยแต่ละคนมีวิธีในการเตรียมตัวและเตรียมใจก่อนการท�ำงาน
แตกต่างกันไป แต่ทุกคนให้ความส�ำคัญกับการเตรียมร่างกายให้พร้อมและเตรียมจิตใจให้
ปราศจากความเครียด โดยผู้ช่วยพยาบาลทุกคนเน้นความส�ำคัญของการ “ไม่สร้างปัญหา
ให้เพื่อนร่วมงาน” เป็นอย่างมาก
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ก่อนที่จะเข้าท�ำงานประมาณ 1 ชั่วโมง พี่จะเตรียมพร้อมร่างกายด้วยการนั่งพัก ถ้า
ง่วงก็จะงีบหลับก่อน หรือไม่ก็ดื่มกาแฟ ถ้าหิวก็จะหาของกินเพื่อรองท้องก่อน เพราะ
ถ้ า เราไม่ เ ตรี ย มพร้ อ มร่ า งกายของตั ว เอง ก็ จ ะเป็ น ภาระของผู ้ ร ่ ว มงานคนอื่ น
นอกจากนี้ ถ้ามีเวลาว่างก็จะนั่งสมาธิ ฟังธรรมะ เพราะเราจะต้องสงบจิตใจเตรียม
พร้ อ มส�ำ หรั บ ปั ญ หาที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นในอนาคตที่ เ ราเองก็ ยั งไม่ รู ้ ว ่ า จะเกิ ด อะไรขึ้ น
(คุณเอ๋)
ในบางวันที่เรามีความรู้สึกเครียดจากเรื่องอื่นๆ ที่เข้ามากระทบจิตใจ ก็จะหาทาง
ระบายความรู ้ สึ ก ของเราด้ ว ยการร้ อ งเพลง หรื อ ดู ห นั ง ตลก เพื่ อไม่ ใ ห้ เ รื่ อ ง
ความเครียดมากระทบต่อการท�ำงาน ซึง่ จะเป็นเหตุทกี่ อ่ ให้เกิดความขัดแย้งกับเพือ่ น
ร่วมงาน (คุณน้อง)
ก่อนที่ตนเองจะเข้าท�ำงานจะต้องรีบเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวกับ
สมาชิกภายในครอบครัวก่อน เพราะจะท�ำให้ไม่เครียดในเวลาท�ำงาน นอกจากนี้
จะใช้เรื่องของธรรมะช่วย โดยจะท�ำงานก็จะนั่งฟังธรรมะเพื่อให้ตนเองมีจิตใจที่สงบ
และเย็น เพื่อเตรียมตัวส�ำหรับการท�ำงาน (คุณดาว)
เนื่องจากเราเป็นคนเครียดง่ายผนวกกับการมีโรคประจ�ำตัว ท�ำให้บ่อยครั้งก็จะมี
ความรู้สึกเครียดในเวลาท�ำงานเสมอ ส่งผลให้เกิดปัญหากับผู้ร่วมงาน ดังนั้นจึง
ต้องหาทางขจัดความเครียดและความรู้สึกทั้งหมด และที่ส�ำคัญจะต้องไม่ลืมน�ำยา
รักษาโรคประจ�ำตัวมาด้วยเสมอ จะได้ไม่เกิดปัญหาและสร้างความเดือดร้อนกับ
ผู้ร่วมงาน (คุณตุ๊ก)

แม้ว่าผู้ช่วยพยาบาลจะตระหนักถึงการจัดการทางร่ายกายและอารมณ์ เพื่อไม่ให้
กระทบการท�ำงานร่วมกันและได้เตรียมรับมืออย่างดีดังที่กล่าวไปแล้ว แต่กระนั้นก็ยังอาจ
มีปัญหากับผู้ร่วมงานเกิดขึ้น ซึ่งปัญหาส่วนมากจะมีที่มาจากลักษณะงานที่บีบรัดเรื่อง
เวลา เช่น ถูกมองว่าไม่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเวลาที่เพื่อนร่วมงานท�ำงานไม่ทัน นอกจาก
นี้ปัญหาก็ยังมาจากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ได้เช่นเดียวกัน เช่น เรื่องของการกินข้าวแล้วไม่ล้าง
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จาน ท�ำให้เพือ่ นร่วมงานคนอืน่ ต้องมาล้างจานแทน ซึง่ การกระท�ำดังกล่าวเป็นเรือ่ งเล็กน้อย
และเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่มาก แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นประจ�ำ ก็อาจส่งผลให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างการท�ำงานได้ หรือเรื่องของการพูดจาและการแสดงออกทางสีหน้าที่
ไม่ดีระหว่างกัน แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ผู้ช่วยพยาบาลทั้งสี่คนต่างเห็นตรงกันว่า
ในการท�ำงานตามวิชาชีพของตนจะปล่อยปัญหาขัดแย้งไว้ไม่ได้ ทุกคนจึงจัดการปัญหาใน
รูปแบบเดียวกัน คือ จะเรียกผู้ร่วมงานที่มีปัญหาเข้ามาพูดคุยในเรื่องปัญหาที่ขัดแย้งกัน ซึ่ง
จะต้องจัดการปัญหาให้เสร็จทันที จะปล่อยให้ค้างคาไม่ได้ เพราะต้องท�ำงานร่วมกันตลอด
เวลา การเรียกเข้ามาพูดคุยตรงๆ จึงถูกมองว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา เพราะ
งานของผู้ช่วยพยาบาลไม่มีเวลาที่จะมาสังเกตดูอาการของผู้ร่วมงานที่มีปัญหา หรือพูดจา
อ้อมค้อมเพื่อให้อีกฝ่ายรู้ตัว หรือนินทาอีกฝ่ายให้กับเพื่อนร่วมงานคนอื่นฟังได้ เนื่องจาก
งานของผู้ช่วยพยาบาลถูกบีบรัดด้วยเวลา ทุกคนจึงเห็นว่าเวลามีค่าเกินกว่าจะน�ำมาท�ำ
อย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานได้
เส้นแบ่งที่พร่าเลือนระหว่างชีวิตการท�ำงานและชีวิตส่วนตัว
จากลักษณะงานผู้ช่วยพยาบาลที่เป็นงานดูแลรักษา ประกอบกับความเป็นผู้หญิง
ท�ำให้ผู้ช่วยพยาบาลต้องท�ำงานในลักษณะเดียวกันทั้งในและนอกเวลางาน ผู้ศึกษาจึง
สนใจศึกษาว่าผู้ช่วยพยาบาลขีดเส้นแบ่งระหว่างงานดูแลรักษาที่อยู่ในการท�ำงานเป็น
อาชี พ กั บ งานดู แ ลรั ก ษาที่ อ ยู ่ น อกการท�ำ งานเพื่ อ หาเลี้ ย งชี พ อย่ า งไร เส้ น แบ่ ง ที่ ว ่ า นี้
พร่าเลือนหรือชัดเจนเพียงใด การได้รับค่าตอบแทนจากการท�ำงานในอาชีพท�ำให้ผู้ช่วย
พยาบาลท�ำงานลักษณะเดียวกันต่างกันหรือไม่ และสุดท้ายความสัมพันธ์กับผู้ที่ตนดูแล
รักษาส่งผลกระทบอย่างไร
ผู้วิจัยพบว่า เส้นแบ่งนี้พร่าเลือนมากด้วยหลายเหตุผล เหตุผลแรก คือ การจัดการ
ด้านเวลา ผู้ช่วยพยาบาลเป็นอาชีพที่ไม่มีเวลาท�ำงานที่แน่นอน ไม่มีการก�ำหนดวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์เหมือนกับอาชีพอื่น ดังนั้น เรื่องการไม่มีวันหยุดเหมือนอาชีพอื่น ผนวกกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์กจ็ ะต้องเข้ามาท�ำงาน และในวันท�ำงาน ตารางเวลาก็ไม่แน่นอนอีก ท�ำให้
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ความสัมพันธ์ชุดอื่นๆ ถูกจัดการโดยมีความสัมพันธ์ในการท�ำงานเป็นแกน เช่น ในวันหยุด
นักขัตฤกษ์ซึ่งเป็นวันหยุดยาว ครอบครัวจะวางแผนไปเที่ยวต่างจังหวัด เมื่อเกิดสถานการณ์
ตรงกับวันท�ำงานของตนเอง ผู้ช่วยพยาบาลก็จะพยายามแลกเวร แต่ถ้าไม่สามารถแลกเวร
กับผู้ร่วมงานได้ ก็จะไม่สามารถไปเที่ยวสังสรรค์กับสมาชิกในครอบครัวได้
เดือนเมษายนปีที่แล้ว ไม่ได้ไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดกับครอบครัวเลย เพราะไม่
สามารถแลกเวรใครได้ เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ท�ำงาน ไม่ได้พลาดแค่งานเดียว แต่
ถ้าเมือ่ ไรมีการไปเทีย่ วต่างจังหวัดทีต่ อ้ งหยุดหลายวัน ก็มคี วามเสีย่ งสูงทีจ่ ะไม่ได้เดิน
ทางไปกับครอบครัว ซึง่ ก็รสู้ กึ ว่าอาชีพของเราเป็นอาชีพทีต่ อ้ งเสียสละ สิง่ ทีส่ ำ� คัญของ
การเสียสละก็คือการเสียสละเวลาของตนเองเพื่อส่วนรวม (คุณดาว)
รู้สึกแย่และเหงาทุกครั้งเวลาที่สมาชิกในครอบครัวทุกคนไปเที่ยวต่างจังหวัดหลาย
วัน เพราะแลกไม่ได้จึงไม่สามารถเดินทางร่วมกับสมาชิกคนอื่นได้ ถึงแม้ว่าเมื่อ
กลับมาจะได้ของฝากก็ไม่ท�ำให้หายจากความรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ดี แต่ก็มองว่าสิ่งที่
ท�ำอยู่เป็นสิ่งที่ตนเองได้เสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น (คุณเอ๋)
สิง่ ทีอ่ ยากท�ำมากทีส่ ดุ คือการไปส่งลูกเรียนพิเศษในทุกวันเสาร์และอาทิตย์ จากนัน้
ก็พาลูกไปหาอะไรกินและดูหนังอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งครอบครัว แต่เมื่อบางวัน
ทีต่ รงกับเวลาการท�ำงานท�ำให้ไม่สามารถอย่างทีต่ อ้ งการได้ เลยต้องเป็นหน้าทีข่ อง
สามีเข้ามาท�ำหน้าที่แทน แต่ก็คิดว่าสิ่งที่ท�ำเป็นการช่วยเหลือคนอื่นและเป็นการ
ท�ำบุญ (คุณตุ๊ก)

เมือ่ ผูช้ ว่ ยพยาบาลต้องท�ำงานในวันหยุด ผูช้ ว่ ยพยาบาลจึงต้องหาวิธจี ดั การกับปัญหา
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เช่น การพูดคุยท�ำความเข้าใจกับลูกเรื่องลักษณะงานของ
แม่ บางคนก็ใช้วิธีแจกแจงเวลางานให้ครอบครัวรับรู้เป็นรอบเดือน
ก็บอกให้เขารับรู้ว่าภายในหนึ่งเดือนเวลาการท�ำงานของเราไม่แน่นอน จะพูดคุย
กับสมาชิกในครอบครัวทุกคน ว่าภายในหนึ่งเดือนนี้เราท�ำงานเวรอะไรบ้าง จากนั้น
ก็จะจดเวรที่ตนเองท�ำงานลงบนปฏิทิน เพื่อเป็นการบอกให้สมาชิกในครอบครัวได้
รู้ว่าท�ำงานช่วงไหน และหยุดงานช่วงไหน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ทุกคน
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ภายในบ้านออกไปเที่ยวข้างนอกและตัวเองไปไม่ได้ จะได้เข้าใจถึงเหตุผล และ
เป็นการจัดการวางแผนเดินทางกับครอบครัวได้ (คุณเอ๋)

ด้วยความเรียกร้องของงาน ท�ำให้ผู้ช่วยพยาบาลต้องผลักภาระงานดูแลรักษาที่ตน
อยากท�ำเช่นดูแลลูก ให้กับสมาชิกในครอบครัว ซึ่งมักจะเป็นแม่และสามี ผู้ช่วยพยาบาล
หลายคนจึงหันมาให้ความสนใจกับงานในอาชีพ มองงานในเชิงให้คณ
ุ ค่า เช่น มองว่าเป็นการ
เสียสละ เป็นการท�ำความดี ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นต้น
งานกับคน คนกับงาน
ความสัมพันธ์กับผู้ปวยและปรับทัศนคติเพื่อความยั่งยืนในการท�ำงาน

เนื่องจากอาชีพผู้ช่วยพยาบาลเป็นอาชีพที่ติดต่อสัมพันธ์กับผู้ป่วยโดยตรง และเป็น
อาชีพหนึ่งที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยผ่านการดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งยังเป็นการดูแลอย่าง
ใกล้ชิดเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว ผู้ช่วยพยาบาลเองก็มองความสัมพันธ์กับผู้ป่วยใน
ลักษณะนั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ท�ำให้ผู้ช่วยพยาบาลสามารถท�ำงานดูแลผู้ป่วยได้ ทัศนคติในการ
มองผู้ป่วยของผู้ช่วยพยาบาลเช่นนี้จึงมีส่วนส�ำคัญมากต่อการท�ำงานของผู้ช่วยพยาบาล
ผู้ป่วยก็เปรียบเสมือนกับญาติของเราคนหนึ่ง การที่เราเข้าไปดูแลเขา ก็เหมือนกับ
การที่ดูแลญาติของเราให้หายจากอาการเจ็บป่วยได้ เวลาเห็นเขาเจ็บป่วยก็มีความ
รู้สึกเหมือนกับญาติตนเองก�ำลังเจ็บป่วย (คุณเอ๋)
เวลาที่เข้าไปท�ำงานกับผู้ป่วยในแต่ละครั้งนั้น จะมีความรู้สึกว่าได้เข้าไปช่วยเหลือ
คนที่เรารู้จักเป็นอย่างดี ยิ่งเรามองเช่นนี้ยิ่งส่งผลดีทั้งกับตัวเราและผู้ป่วยที่เข้ามา
ท�ำการรักษา (คุณดาว)

นอกจากที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว การเปรียบผู้ป่วยเหมือนกับคนในครอบครัวยังท�ำให้
ผูช้ ว่ ยพยาบาลสามารถเข้าถึง ให้การดูแลผูป้ ว่ ย และอธิบายแนะน�ำการดูแลผูป้ ว่ ยให้กบั ญาติ
ของผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น หากผู้ช่วยพยาบาลมองผู้ป่วยว่าเป็นเพียงคนคนหนึ่งที่เข้ามารับบริการ
การรักษา ก็จะส่งผลให้การเข้าไปดูแลผู้ป่วยนั้นท�ำได้ไม่เต็มที่ ไม่เข้าใจถึงความรู้สึกของ
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ผู้ป่วย การดูแลก็จะเปรียบเสมือนการขายผ้าเอาหน้ารอด กล่าวคือ การดูแลผู้ป่วยก็จะเพียง
ดูแลเท่านั้น ไม่ได้ให้ความใส่ใจหรือสนใจแต่อย่างใด การนิยามผู้ป่วยว่าเป็นเสมือนคนใน
ครอบครัวนั้น ผู้วิจัยมองว่าสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพของผู้ช่วยพยาบาล กล่าวคือการใช้
ทัศนคติของตนเองใส่เข้าไปในการท�ำงานด้วย เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ตัวของงานไม่ใช่เรื่องของ
งาน แต่เป็นการใส่ความรู้สึกและทัศนคติที่ดีเข้าไปในการท�ำงานด้วย
ขณะเดียวกัน ผูป้ ว่ ยเองก็ตระหนักถึงความสัมพันธ์ทพี่ น้ ไปจากเส้นแบ่งของการท�ำงาน
ตามหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาล และประทับใจมากเมื่อเวลาที่ผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้ป่วยให้มี
ความสบายร่างกายและจิตใจ การดูแลของผู้ช่วยพยาบาลแต่ละครั้งนั้นเป็นการเข้าไปดูแล
ร่างกายอย่างประชิดตัว ไม่วา่ จะเป็นการเช็ดตัวผูป้ ว่ ย หรือการเก็บอาเจียน ปัสสาวะ อุจจาระ
ของผู้ป่วย ซึ่งในแต่ละงานที่กล่าวมาเป็นสิ่งที่ถูกสังคมมองว่าเป็นงานที่น่ารังเกียจและไม่มี
ใครอยากท�ำ แม้กระทั่งคนในครอบครัว แต่เมื่อผู้ช่วยพยาบาลท�ำงานเหล่านี้โดยไม่มีความ
รู้สึกเขินอายหรือรังเกียจ จึงสร้างความประทับใจให้กับผู้ป่วยอย่างยิ่ง
เคยเจอผู้ป่วยที่มีอาการหนักเกิดอุบัติเหตุ ท�ำให้ไม่สามารถขยับหรือเคลื่อนที่
ร่างกายไปไหนได้ ในบางวันก็จะอาเจียนออกมากระจัดกระจายทั่วห้อง ซึ่งญาติผู้
ป่วยที่เข้าเฝ้าก็ไม่กล้าที่จะท�ำอะไร เพราะขยะแขยง พอเราเข้ามาจัดการปัญหาที่
เกิดขึ้นกับผู้ป่วยทันที โดยไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวหรือขยะแขยง ผู้ป่วยจะมีความ
ซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก และแสดงออกมาผ่านสีหน้า แววตา บ่อยครั้งที่เห็นผู้ป่วย
น�้ำตาไหล (คุณเอ๋)

ผู้ป่วยมักแสดงความรู้สึกขอบคุณด้วยการให้ของขวัญ เช่น ในเช้าวันถัดจากวันที่เกิด
เหตุขา้ งต้น คุณเอ๋กไ็ ด้รบั ขนมกล่องใหญ่จากผูป้ ว่ ยรายนี้ มีการ์ดเขียนหน้าขนมว่า “ขอบคุณ
ครับ” คุณเอ๋จึงน�ำไปแบ่งกับเพื่อนร่วมงานทุกคน เพราะทุกคนก็ท�ำงานหนักและใส่ใจผู้ป่วย
เช่นเกี่ยวกัน ผู้ช่วยพยาบาลคนอื่นๆ ก็มีทัศนคติคล้ายกัน
การได้รบั ของขวัญจากผูป้ ว่ ยไม่วา่ จะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เมือ่ ได้รบั ท�ำให้รสู้ กึ
ว่าเป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนของค�ำขอบคุณ ขอบคุณที่เราได้ช่วยเหลือเขา เพราะทุกครั้ง
ที่เข้าไปดูแลผู้ป่วยจะท�ำจนสุดความสามารถ ซึ่งของขวัญเป็นสิ่งที่สร้างก�ำลังใจให้
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กับผู้ช่วยพยาบาลได้เป็นอย่างดี และเป็นแรงผลักดันที่ท�ำให้อยากที่จะท�ำงาน
(คุณน้อง)

สิ่งที่น่าสนใจที่ผู้วิจัยพบจากงานศึกษานี้ก็คือ การให้ของขวัญนี้ไม่ได้เป็นความ
สัมพันธ์ทางเดียวในเชิงแลกเปลีย่ น คือไม่ใช่ผชู้ ว่ ยพยาบาลดูแลผูป้ ว่ ย และผูป้ ว่ ยแสดงความ
ขอบคุณด้วยการให้ของขวัญ แต่ผู้ช่วยพยาบาลเองก็แสดงออกต่อผู้ป่วยในลักษณะเดียวกัน
เช่น คุณตุ๊กที่ท�ำงานฝีมือให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้ป่วยในวอร์ด
ช่วงปีใหม่ถ้าจะต้องอยู่เข้าเวรก็จะนั่งถักนิตติ้งประดิษฐ์ของขวัญน่ารักๆ ให้ผู้ป่วย
เพราะชอบในเรื่องของงานฝีมืออยู่แล้ว และท�ำแจกให้กับผู้ป่วยเพื่อเป็นของขวัญวัน
ปีใหม่ แสดงถึงการให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน (คุณตุ๊ก)

ผูว้ จิ ยั มองว่า การสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะนีเ้ ป็นส่วนส�ำคัญของการท�ำงานผูช้ ว่ ย
พยาบาล ผ่านการร่วมกันกล่อมเกลารูปแบบความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิด และเป็นการกระท�ำ
โดยตระหนักจากทั้งฝั่งของผู้ป่วยและผู้ช่วย เพื่อให้การท�ำงานที่ต้องสัมพันธ์ใกล้ชิดมาก
ด�ำเนินไปได้โดยไม่กระอักกระอ่วน และสร้างความรู้สึกดีต่อผู้ป่วย ยิ่งไปกว่านั้น การแลก
เปลี่ยนในความสัมพันธ์ที่พ้นไปจากงานในหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาลกับผู้ป่วยยังแสดงออก
ผ่านการแลกเปลี่ยนที่ไม่ใช่วัตถุสิ่งของ ดังที่ผู้ช่วยพยาบาลทุกคนมองว่า ค�ำขอบคุณในทุกๆ
วันก็เพียงพอแล้วที่จะท�ำให้พวกเธอท�ำงานต่อไปได้
ความแตกต่างทางเพศกับการดูแล

เนื่องจากงานผู้ช่วยพยาบาลถูกจัดอยู่ในงาน “ดูแลรักษา” จึงถูกมองว่าเป็นงานของ
ผู้หญิง เมื่อต้องดูแลผู้ป่วยชายจึงเกิดปัญหาการเขินอาย แม้ว่าผู้ช่วยพยาบาลซึ่งในวอร์ดนี้
เป็นผู้หญิงทั้งหมดจะคุ้นเคยกับการเช็ดตัวผู้ป่วยทั้งหญิงและชาย แต่ผู้ป่วยชาย โดยเฉพาะ
ผู้ป่วยที่เข้ามาใหม่ จะรู้สึกว่าผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้หญิงแปลกหน้าที่เข้ามาสัมผัสร่างกาย
ตน ท�ำให้ไม่ให้ความร่วมมือเท่าไรนัก ในขณะที่ผู้ช่วยพยาบาลซึ่งต้องท�ำงานภายใต้การ
บีบรัดของเวลาเห็นว่า หากผู้ป่วยไม่ร่วมมือ งานของตนจะช้าและไม่เรียบร้อย ผู้วิจัยพบ
ความย้อนแย้งในประเด็นนี้ คือแม้ว่าผู้ช่วยพยาบาลจะมีวิธีมองและสร้างความสัมพันธ์กับ
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ผู้ป่วยด้วยการปฏิบัติต่อกันเสมือนญาติ แต่ในขณะเดียวกันลักษณะงานที่เน้นความเป็น
ทีมและประสิทธิภาพก็ท�ำให้ต้องมีการน�ำแนวปฏิบัติบางอย่างมาใช้เพื่อให้กิจวัตรอย่างการ
complete bed bath ด�ำเนินไปอย่างรวดเร็ว เช่น การปิดตาผู้ป่วย และท�ำกับผู้ป่วยทุก
คนในลักษณะเดียวกัน ร่วมกันท�ำงานเป็นทีม ส่วนผู้ช่วยพยาบาลหน้าใหม่ก็จะใช้วิธีกลั้น
ใจท�ำงานให้แล้วเสร็จ
การจัดการเรื่องความขัดแย้งกับผู้ป่วย

ความขัดแย้งเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดทุกวันในระหว่างการท�ำงานของผู้ช่วย
พยาบาลในแต่ละวัน ซึ่งความขัดแย้งอาจจะเป็นเรื่องความขัดแย้งในเรื่องเล็กๆ ไปจนถึง
ความขัดแย้งในเรื่องใหญ่ ทั้งนี้ ความขัดแย้งอาจจะเกิดขึ้นกับทั้งผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย
เนื่องจากอาชีพผู้ช่วยพยาบาลเป็นอาชีพที่ต้องท�ำงานร่วมกับคนหลากหลาย สิ่งส�ำคัญของ
การท�ำงานในอาชีพผู้ช่วยพยาบาลคือจะจัดการความขัดแย้งอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ระหว่างการท�ำงาน เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นของผู้ช่วยพยาบาลทั้ง 4 คน พบว่าผู้ช่วย
พยาบาลทั้งหมดนั้นเลือกที่จะไม่แสดงปฏิกิริยาตอบสนองกับผู้ป่วย ถ้าเกิดปัญหาระหว่าง
การท�ำงาน โดยเลือกที่จะเดินออกมาจากพื้นที่ที่มีปัญหาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม ไม่ว่าตัวเอง
จะถูกหรือผิด ก็ต้องขอโทษผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อให้ผู้ป่วยมีความสบายใจ ส่วนผู้ช่วย
พยาบาลต้องปล่อยความรู้สึกให้ผ่านไป ตัวอย่างเช่น
เวลามีปัญหากับผู้ป่วย เช่นถูกผู้ป่วยว่ากล่าวเวลาที่เช็ดตัวผู้ป่วย จะต้องฟังแล้ว
ปล่อยให้มันผ่านไป และเมื่อก้าวออกมาจากห้องก็จะถอนหายใจและเดินหน้า
ท�ำงานต่อไป เพราะว่าเวลาการท�ำงานก็ยังเคลื่อนไหวไม่หยุด เราต้องมีงานอื่นที่
รอให้เราไปท�ำ และเดินหน้าท�ำงานต่อไป (คุณเอ๋)

ซึ่งไม่เพียงแค่คุณเอ๋เท่านั้น จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ช่วยพยาบาลคนอื่นก็มีการ
จัดการปัญหาในลักษณะดังกล่าวนี้เช่นกัน แต่ถ้าปัญหาหนักมาก ผู้ช่วยพยาบาลก็จะเลือก
ไปบอกหัวหน้าตึกให้เป็นคนเข้ามาจัดการปัญหาแทนตัวเอง และผู้ช่วยพยาบาลก็จะเดิน
หน้าท�ำงานต่อไป
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บทส่งท้าย
ผู้ช่วยพยาบาลแม้จะไม่ใช่งานอาชีพใหม่ แต่เป็นอาชีพที่มักไม่ได้รับการมองเห็น แม้
จะเป็นส่วนส�ำคัญในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยทีท่ �ำให้องค์กรสมัยใหม่อย่างโรงพยาบาลด�ำเนินต่อ
ไปได้ งานศึกษานี้ต้องการการประมวลข้อมูลชีวิตการท�ำงานของผู้ช่วยพยาบาล โดยเน้น
ลักษณะส�ำคัญของงานสองประการ คือการแบ่งแยกเวลาและหน้าที่ที่กำ� หนดการท�ำงานใน
แต่ละขั้นตอนโดยละเอียดลออ การเดินงานที่ต้องประสานงานกับทีมโดยมีข้อผิดพลาดไม่
ได้ การตระหนักถึงความส�ำคัญของการท�ำงานเป็นทีมที่แสดงออกผ่านวิธีไกล่เกลี่ยความ
ขัดแย้งทีต่ อ้ งจัดการให้จบไปโดยเร็วทีส่ ดุ เพราะผูช้ ว่ ยพยาบาลต่างตระหนักว่า งานในหน้าที่
จะต้องด�ำเนินไปแบบหยุดไม่ได้ และไม่สามารถปล่อยให้ปญ
ั หาใดๆ มาเป็นอุปสรรคขัดขวาง
การท�ำงานได้ ผูช้ ว่ ยพยาบาลจัดการร่างกายและจิตใจของตนเอง จัดการความสัมพันธ์หลาย
ชุดบนฐานของความเข้าในต่อลักษณะงานในอาชีพของตนที่ว่านี้ บทความนี้ยังกล่าวถึงเส้น
แบ่งของการท�ำงานและความสัมพันธ์ส่วนตัวผ่านความสัมพันธ์หลายชุดของผู้ช่วยพยาบาล
ไม่ว่าจะเป็นการพยายามมอง และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วยเสมือนหนึ่งเป็นญาติ เพื่อ
ให้การดูแลรักษาที่ต้องใกล้ชิดเนื้อตัวเป็นไปโดยราบรื่นและไม่เก้อเขิน รักษางานให้เดิน
ไปตามเวลาได้โดยเคร่งครัด หรือการจัดการกับความสัมพันธ์ส่วนตัวโดยมีเวลาของงานใน
อาชีพเป็นแกนกลาง ในขณะทีห่ น้าทีใ่ นฐานะแม่ถกู ผลักไปให้ผอู้ นื่ ท�ำและด�ำรงอัตลักษณ์ใน
อาชีพผ่านการมองงานของตนว่าคือ การเสียสละและช่วยเหลือผูอ้ นื่ ประเด็นทัง้ หลายเหล่านี้
ล้วนเป็นประเด็นหลักของการศึกษาสังคมวิทยาว่าด้วยงานมายาวนาน และยังสอดคล้อง
กับงานสมัยหลังที่ไม่ได้สนใจงานเฉพาะที่เป็นอาชีพเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนเท่านั้น แต่ยังหัน
มาทบทวนเส้นแบ่งของสิ่งที่เรียกว่า “งาน” ใหม่อีกด้วย2

2

ผู้สนใจโปรดดู Pettinger et al (2005).

176 หัทยา รัตนานนท์

รายการอ้างอิง
Pettinger, Lynne, Jane Parry, Rebecca Taylor, and Meriam Glucksmann, eds. 2005.
A New Sociology of Work?. Blackwell Publishing: Malden, M.A.

