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ข้อควรคิด

เรื่องราวการดูแลเอาใจใส่มีอยู่รอบตัวเรา ผู้ปกครอง
ดูแลบุตรหลาน คุณครูดูแลนักเรียน แพทย์และ
พยาบาลดูแลผู้ป่วย บุตรหลานที่เป็นผู้ใหญ่ดูแล
ผู้ปกครองที่สูงวัยหรือเจ็บป่วย พี่น้องดูแลกัน และ
ยังมีคนอื่นๆ ที่ดูแลบุคคลผู้มีความจำ�เป็นพิเศษ
ผู้ดูแลทุกคนมีเรื่องเล่า ทุกเรื่องสัมผัสสมาชิก
ครอบครัว เพื่อนมิตร ผู้ร่วมงาน และคนอื่นๆ
เราดูแลเอาใจใส่ผู้อื่น เพราะความรักและการ
แสดงความเอื้อเฟื้อ แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่อง
ง่ายเสมอไป การดูแลผู้ป่วยนำ�มาซึ่งความท้าทาย
และภาระ ซึ่งส่งผลต่อความยืดหยุ่น ความอดทน
และความทนทาน
ใครคนหนึ่งกล่าวไว้ว่า เป็นสิ่งสำ�คัญที่จะระลึกว่า
คุณไม่อาจหล่อเลี้ยงผู้อื่นจากจิตใจที่ว่างเปล่า ฉัน
พบว่านี่เป็นจริง เมื่อดูแลเอาใจใส่หลานชายที่เป็น
ออทิสติกหลายปี ฉันต้องมีเวลาพักผ่อนเป็นประจำ�
เพื่อเติมพลัง และเสริมสร้างพละกำ�ลังสำ�หรับหน้าที่
การงาน นอกจากนี้ ฉันต้องได้รับการสนับสนุน
และความเข้าใจจากผู้อื่น ซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่
คล้ายคลึงกัน
ฉันหวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากการอ่าน
กุญแจใจ ฉบับนี้ และเรื่องเล่าจากผู้ดูแลคนอื่นๆ
จะเป็นกำ�ลังใจต่อคุณ ว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่อยู่บน
เส้นทางการดูแลผู้ป่วยเช่นนี้ ถ้าคุณรู้สึกเหมือนฉัน
คุณคงถอนหายใจด้วยความโล่งอก และคิดว่า
“ฉันรู้ว่าเป็นเช่นไร” และ “ขอบคุณพระเจ้า
ที่ไม่ใช่ฉันคนเดียว!”

ฉบับ
ออกแบบ
อีเมล์
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6 ข้อที่น่าจะมีคนบอกฉัน
เมื่อฉันเป็นผู้ปกครองเด็กพิเศษ
เ
โดย เคิร์สตี้ รัสเซลล์ ปรับเปลี่ยน

มื่อบุตรของคุณได้รับคำ�วินิจฉัย ชีวิตคุณ
เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงอย่างถาวร ฉันยังจำ�ได้
แม่นยำ�ถึงความรู้สึกที่ประดังเข้ามาจนทำ�อะไร
ไม่ถูก เป็นความตกใจ ไม่เชื่อ โมโห รู้สึกผิด
ท้อแท้ ตื่นตระหนก ปฏิเสธไม่ยอมรับ และสับสน
ในช่วงหลายสัปดาห์ หลายเดือน หลายปีต่อมา
ความรู้สึกดังกล่าวคงอยู่ ในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่ง
สิบปีต่อมา ตอนนี้ฉันรู้ว่าความรู้สึกดังกล่าว
จะไม่มีวันเลือนหายไปโดยสิ้นเชิง ฉันเรียนรู้ที่จะ
รับมือได้ดีขึ้น ทว่าสำ�หรับผู้ปกครองมือใหม่ของ
เด็กพิเศษ อาจเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างยิ่ง
ดังนั้น ฉันขอมอบคำ�แนะนำ� ซึ่งฉันเคยหวังว่า
น่าจะได้รับเมื่อเริ่มต้นบนเส้นทางนี้
1. อย่ากลัวอารมณ์ความรู้สึกของคุณ
ตระหนักและยอมรับว่าทุกสิ่งที่คุณรู้สึกในตอนแรก
เป็นเรื่องธรรมชาติ การที่จะมุ่งหน้าต่อไป คุณ
ต้องยอมรับความรู้สึกของคุณ และก้าวไปตามขั้น
ตอนที่จะตามมา อย่าต่อสู้กับความรู้สึกของคุณ
มองหาที่ปรึกษามืออาชีพ ถ้าหากอารมณ์ความ
รู้สึกประดังเข้ามาจนทำ�อะไรไม่ถูก
2. ขอให้ทราบว่าไม่ใช่คุณคนเดียว ครอบครัว
อื่นมีบุตรหลานที่เป็นเด็กพิเศษ และสำ�คัญที่จะ
สานสัมพันธ์กับผู้ที่เผชิญหน้ากับความท้าทาย
คล้ายคลึงกัน หลังจากได้รับความช่วยเหลือ
จากมืออาชีพ ฉันจึงรู้สึกมีสันติสุขมากขึ้นกับคำ�
วินิจฉัย และสามารถสานสัมพันธ์กับผู้อื่น
3. มองหากลุ่มสนับสนุน และกล้าที่จะ
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เข้าร่วม ถ้าเป็นเรื่องยาก และเป็นการประจันหน้าเกินไปที่จะพบปะผู้อื่นเป็นส่วนตัว ก็เข้าร่วม
กลุ่มออนไลน์ มีกลุ่มสนับสนุนนับไม่ถ้วนที่เสนอ
คลังข้อมูล ประสบการณ์ส่วนบุคคล และการ
สนับสนุน ขอให้เข้าร่วมและรับข้อมูล ในระดับ
ของคุณเอง
4. จัดเวลาเพื่อตนเองและคู่ครอง คุณจะไม่มี
ประสิทธิผลในการดูแลบุตรหลาน ถ้าคุณเหนื่อย
ใจเหนื่อยกาย คุณต้องดูแลตัวเอง นั่นหมายถึง
การพยายามหาเวลาปลีกตัวไปกับคู่ครอง ไม่เช่น
นั้นคุณอาจสติแตก และสูญเสียความสัมพันธ์กับ
คนรอบข้าง
5. ไม่ว่าคำ�วินิจฉัยจะเป็นอะไร บุตรหลาน
ของคุณยังคงเป็นผู้ที่ล้ำ�ค่าเหมือนเดิม อย่าให้
คำ�วินิจฉัย ชื่อเรียก หรือการตราหน้า เปลี่ยน
การที่คุณรัก ทะนุถนอม และปกป้องบุตรหลาน
บุตรหลานของคุณมีค่ามากกว่าสภาวะหรือคำ�
วินิจฉัยเท่านั้น ฉลองผลสำ�เร็จของเขา ชื่นชม
จุดที่เขาเข้มแข็ง และสนับสนุนความพยายาม
ของเขา
6. เชื่อในตัวเอง อย่าลืมเป็นอันขาดว่าคุณ
รู้จักบุตรหลานดีที่สุด และคุณจะเป็นผู้สนับสนุน
ที่ดีที่สุดของเขาเสมอ ตลอดเส้นทาง ขอให้เชื่อ
ในตัวเอง และไว้วางใจสัญชาตญาณของคุณ
เกี่ยวกับการตัดสินใจเพื่อบุตรหลาน คุณอาจไม่ใช่
ผู้เชี่ยวชาญในด้านสภาวะที่บุตรหลานประสบอยู่
ทว่าคุณคือผู้เชี่ยวชาญว่าเขาเป็นใคร ซึ่งมีความ
สำ�คัญมากเช่นกัน
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ต

โดย ลอรา ยีเกอร์ ข้อความหยิบยกมาปรับเปลี่ยน

อนค่ำ�ในเดือนกุมภาพันธ์คืนนั้น ก็เหมือน
ค่ำ�คืนส่วนใหญ่ ฉันหมดเรี่ยวแรง ฉันรอ
แทบไม่ไหวที่จะได้เข้านอน เพื่อพักผ่อนสักพัก
หนึ่ง ขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยฉันให้ผ่านพ้นมาได้
อีกวันหนึ่ง เช่นเดียวกับหญิงหลายคนในวัยเดียว
กับฉัน ฉันจัดสรรปันส่วนเวลาไว้อย่างดี โดยการ
เลี้ยงดูบุตรชายวัย 10 ขวบ ที่มีความจำ�เป็นพิเศษ
ช่วยเหลือคุณแม่วัย 83 ปี ทำ�งานนอกเวลาเป็น
อาจารย์พิเศษที่วิทยาลัย และทำ�งานบ้าน
สตีฟสามีฉัน ช่วยเท่าที่จะทำ�ได้ แต่งานของเขา
มีความกดดันสูง ชั่วโมงทำ�งานก็ยาวมาก ดังนั้น
งานบ้านส่วนใหญ่จึงตกอยู่ที่ฉัน เป็นความเครียด
ของคนรุ่นแซนด์วิช ซึ่งถูกขนาบด้วยความ
รับผิดชอบที่ต้องเลี้ยงดูคนในครอบครัว ทั้งบุตร
และบุพการี
ยังดีนะที่ฉันเหลือแค่เอาเสื้อผ้าใส่เครื่องปั่นแห้ง
และปล่อยสุนัขออกไปวิ่งเล่น ฉันรีบลงไปที่ห้อง
ซักผ้าชั้นล่าง เท้าขวาเหยียบพื้นกระเบื้องเปียก
ฉันลื่นถไล โครม! ฉันล้มกระแทกพื้น ข้อเท้าพลิก
เสียงดังกร๊อบ ใจฉันหายวาบ
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ฉันกรีดร้อง ในไม่กี่วินาที ทอมมี่ลูกชายฉัน
ก็มาช่วย ทอมมี่คนเดียวกับที่ลืมกระทืบหิมะ
ออกจากรองเท้าบูทก่อนเข้าบ้าน และทำ�ให้พื้น
เปียก ทั้งๆ ที่พร่ำ�บอกเขา ครั้งแล้วครั้งเล่า...
“พ่อครับ แม่หกล้ม!” เขาร้องตะโกน
ทอมมี่เป็นออทิสติก และชอบวิตกกังวล ฉัน
แตะแขนเขาเบาๆ “แม่ไม่เป็นไร” ฉันกล่าว
พยายามไม่แสดงความเจ็บปวด “แค่ข้อเท้าเคล็ด”
สตีฟวิ่งลงบันไดมา และช่วยพยุงฉันลุกขึ้น ฉัน
พิงเขา และเดินกะโผลกกะเผลกไปที่ห้องนอน ฉัน
มัวนอนซมไม่ได้ ทอมมี่พึ่งพาฉันอย่างมาก แม้แต่
การเลือกเสื้อผ้าใส่ และหาอาหารเช้าทาน เขา
รับไม่ค่อยได้ เมื่อกิจวัตรถูกขัดจังหวะ และฉันต้อง
ไปซื้อของกินของใช้ให้คุณแม่ ฉันจะดีขึ้นพรุ่งนี้
ฉันบอกตัวเอง
สตีฟเอาหมอนรองใต้ขาฉัน เอาน้ำ�แข็งมา
ประคบ และส่งยาไอบูโพรเฟนให้ทาน
“น้องหมาต้องออกไปข้างนอก” ฉันกล่าว
“ได้เลย” เขากล่าว “นอนพัก ให้ผมดูแลคุณ
บ้าง”
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เช้าวันรุ่งขึ้น ฉันช่วยทอมมี่แต่งตัว ทานข้าว
และส่งเขาขึ้นรถบัส ทว่าแต่ละย่างก้าวเจ็บปวด
มาก ฉันไม่มีทางเลือก เลยต้องโทรหาคุณแม่ ท่าน
ขับรถมาทันที แค่มองฉันแวบเดียว ท่านประกาศ
ว่า “แม่จะพาไปโรงพยาบาล” ท่านเป็นครูสอน
หนังสือกว่า 30 ปี น้ำ�เสียงของท่านบอกฉันว่า
ไม่มีประโยชน์ที่จะโต้แย้ง
เอ็กซเรย์แสดงผลว่ากระดูกน่องหัก “ผมจะ
ใส่อุปกรณ์พยุงฝ่าเท้าและข้อเท้า และให้ไม้ค้ำ�
ยัน” คุณหมอกล่าว “แต่ผมไม่ต้องการให้คุณเดิน
มากกว่าที่จำ�เป็นจริงๆ หกสัปดาห์”
“หกสัปดาห์หรือคะ” ฉันร้อง “เป็นไปไม่ได้! ฉัน
ต้องทำ�งาน และลูกชายเป็นเด็กพิเศษ คุณแม่ฉัน
อายุแปดสิบกว่า ครอบครัวฉัน พวกเขาพึ่งพาฉัน
ค่ะ!”
“ผมพูดจริงๆ” คุณหมอกล่าว “ถ้าขาคุณรับ
น้ำ�หนักมากเกินไป มันจะไม่หาย แล้วคุณอาจจะ
ต้องผ่าตัด ใช้เวลาอีกนานกว่าจะหาย”
ฉันคัดค้านตลอดทางกลับบ้าน “ลอร่า ใจเย็นๆ”
คุณแม่ฉันกล่าว “แม่ช่วยงานบ้านได้ และช่วยดูแล
ทอมมี่ แม่อาจจะอายุมาก แต่ยังไม่ตาย”
ฉันต้องยั้งปากไว้ โดยไม่พูดโพล่งออกไปว่า
“แย่แน่ๆ!”
ทอมมี่รักคุณยาย แต่ฉันนึกภาพไม่ออกว่าท่าน
จะดูแลเขาทุกวันได้ยังไง ทั้งสองต่างก็หัวแข็ง และ
คงจะปะทะกัน การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่สุด
ในกิจวัตรของทอมมี่ จะทำ�ให้เขาหัวเสีย ฉันไม่
ต้องการให้เขากลัดกลุ้ม จนกลับไปติดเกมวิดีโอ
และไม่ยอมพูดคุยกับใคร นอกจากนี้ คุณแม่จะ
มีเรี่ยวแรงหรือ
พอทอมมี่กลับถึงบ้าน เขาวิ่งมากอดฉันใหญ่เลย
“เจ็บไหมครับ” เขาถาม ชี้ไปยังอุปกรณ์พยุง
ฝ่าเท้าและข้อเท้าที่ขาฉัน
“นิดหน่อยจ้ะ” ฉันกล่าว
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ทอมมี่พยักหน้า แล้วไปทานอาหารว่างที่
ห้องครัวตามปกติ คุณแม่วางแอปเปิลและขนมปัง
กรอบถุงหนึ่งไว้ให้เขา
คุณแม่มาที่บ้านทุกวัน เพื่อช่วยทอมมี่เตรียมตัว
ไปโรงเรียน ระหว่างนั้นท่านทำ�ความสะอาด
ซักผ้า จับจ่ายซื้อของ ทำ�อาหาร ฉันใช้เวลา
ส่วนใหญ่กับคอมพิวเตอร์ ค้นหาแนวคิดเรื่องเล่า
กรอกเอกสารการเรียนสำ�หรับทอมมี่ ตรวจเช็ค
อีเมล์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันแทบจะหาเวลาทำ�ไม่ได้
ถึงกระนั้น ฉันก็รู้สึกผิดที่เป็นภาระให้กับ
ครอบครัว โดยเฉพาะคุณแม่ วันหนึ่งฉันเห็นท่าน
จัดตู้เสื้อผ้าของฉัน “แม่ไม่ต้องทำ�หรอกค่ะ” ฉัน
บอกท่าน “เดี๋ยวแม่จะเหนื่อยนะคะ”
“ลอร่า แม่ไม่เป็นไร” ท่านกล่าว “พักนี้แม่
มีเรี่ยวแรงมาก แม่ชอบที่มีคนต้องการ แม่รู้สึกว่า
เป็นส่วนสำ�คัญมากขึ้นในครอบครัว ไม่ใช่แค่
หญิงชราที่ต้องมีคนคอยดูแล”
“แม่คะ หนูไม่รู้ว่าจะขอบคุณแม่ยังไง” ฉันกล่าว
“สำ�หรับอะไรหรือ” ท่านถาม “ที่แม่ช่วยหนูกับ
ทอมมี่ และช่วยทำ�ทุกสิ่งทุกอย่าง”
“แม่ไม่ได้ทำ�อะไรที่หนูจะไม่ทำ�ให้แม่” คุณแม่
กล่าว “ครอบครัวมีไว้เพื่ออะไรล่ะ”
ฉันเคยมั่นใจเหลือเกินว่าครอบครัวคงจะก้าว
ต่อไปไม่ได้ ถ้าไม่มีฉันคอยคุมหางเสือ แต่การ
นึกว่าฉันต้องทำ�ทุกสิ่ง คือเหตุผลที่ฉันเครียดหนัก
ไม่ใช่หรือ ฉันประเมินค่าต่ำ�ไปในตัวสามี ลูกชาย
และคุณแม่ ซึ่งเป็นครอบครัวที่พระเจ้าอวยพร
ให้กับฉัน ไม่มีใครที่ประกอบกันเป็นครอบครัวได้
ตามลำ�พัง ต้องอาศัยทุกคนร่วมงานกัน ร่วมมือ
ร่วมใจกัน
ฉันมองอุปกรณ์พยุงฝ่าเท้าและข้อเท้าเพื่อช่วย
ในการเดิน ความรู้สึกสำ�นึกในบุญคุณพรั่งพรูมา
ไม่ใช่แค่ขาของฉันที่แข็งแรงขึ้น ครอบครัวของเรา
แข็งแรงขึ้นด้วย
5
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ศกนาฏกรรมมาเยือนครอบครัววูดีวิสสองครั้ง
ใน ค.ศ. 2008 แอนนา วูดีวิส ซึ่งตอนนั้น
อายุ 27 ปี ทำ�งานให้กับองค์กรบริการแห่งหนึ่งใน
อัฟกานิสถาน เมื่อวันที่ 1 เมษายน เธอออกไป
ขี่ม้า และตกม้า เธอเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ
เมื่อปี ค.ศ. 2013 น้องสาวของเธอ แคเธอรีน
ตอนนั้นอายุ 26 ปี ถูกรถชน ขณะขี่จักรยานไป
ทำ�งาน เธอต้องทนทุกข์ และรับการผ่าตัดหลาย
ครั้ง การฟื้นตัวเป็นไปอย่างเชื่องช้า
ดังที่แคเธอรีนเขียนในโพสต์ของสุดยอดบล็อก
ว่า ขณะที่ผู้เคราะห์ร้ายจากความรันทดใจประสบ
ช่วงเวลาดังกล่าว “เมื่อรู้สึกราวกับตัวสั่นเทิ้ม
หวาดหวั่นพรั่นพรึง เมื่อพบกับความสิ้นหวัง ที่
เป็นดุจหุบเหวลึก เมื่อความกลัวทำ�ให้หมดโอกาส
ใดที่จะรู้สึกยินดี” แมรี่คุณแม่ของเธอ พูดถึงความ
เศร้าโศกในชีวิตจิตใจที่ผู้ปกครองรู้สึก เมื่อต้องสูญ

เสียบุตรคนหนึ่ง และเห็นบุตรอีกคนหนึ่งบาดเจ็บ
สาหัส ความเจ็บปวดรวดร้าวยิ่งนัก
ทว่าความทุกข์ทรมานเป็นคุณครูที่ช่วยสอน
บทเรียน จากประสบการณ์ของตนเอง ครอบครัว
วูดีวิสดึงบทเรียนสองสามข้อเกี่ยวกับการที่พวกเรา
ซึ่งเป็นคนวงนอกความรันทดใจ อาจสื่อสาร
กับคนวงในได้ดีขึ้น ไม่มีรูปแบบใดๆ ในการตอบรับ
ที่ถูกต้อง ทว่าสติปัญญาโดยรวมของเขา ซึ่ง
บางส่วนอยู่ในข้อเขียนของแคเธอรีน มีประโยชน์
มากทีเดียว
คอยเคียงข้าง บางคนคิดว่าผู้ที่ประสบ
ความรันทดใจต้องการอยู่ตามลำ�พัง ขอให้นึก
ในทางกลับกัน ผู้คนส่วนใหญ่ต้องมีใครสักคน
ครอบครัววูดีวิสกล่าวว่าเขาประทับใจที่หลังจาก
โศกนาฏกรรมแต่ละครั้ง ผู้คนจำ�นวนมาก ซึ่ง
หลายคนแค่รู้จักมักคุ้น มาเยี่ยมเยียนและหยิบยื่น
กุญMotivated
แจใจ ชุดทีVol
่ 7 7,เล่Issue
มที่ 126

ความรัก จากทั่วประเทศ
และทวีปต่างๆ นอกจากนี้
เขารู้สึกงุนงงที่เพื่อนมิตร
ผู้ใกล้ชิดกลับไม่มาหา
เพราะเกรงใจหรือมีงานยุ่ง
แอชลีย์คุณพ่อของแคเธอรีน
กล่าวว่าเขาไม่สังเกตเห็น
รูปแบบใดที่ช่วยในการ
คาดเดาได้ว่า ใครจะคอย
เคียงข้างเพื่อช่วยเหลือ
และใครที่จะทำ�ตัวไม่ถูก
อย่าเปรียบเทียบเป็น
อันขาด อย่ากล่าวว่า “ฉัน
เข้าใจว่าเป็นอย่างไรที่ต้อง
สูญเสียลูก สุนัขของฉันตาย
ฉันทำ�ใจไม่ได้เหมือนกัน”
ถึงแม้ว่าการเปรียบเทียบจะ
ดูเหมาะสม อย่าทำ�เช่นนั้น
ความรันทดใจแต่ละกรณีมี
เอกลักษณ์เฉพาะที่ควรให้
ความเคารพ “จากวงใน” แคเธอรีนเขียนว่าการ
เปรียบเทียบ “เจ็บปวดราวกับการไม่รู้เรื่องรู้ราว
ไม่ใส่ใจ หรือไม่จริงใจ”
ของฝาก อากัปกิริยาบ่งบอกถึงความรักโดย
ไม่เอ่ยปากเอ่ยคำ� ส่งผลเยียวยาพอๆ กับถ้อยคำ�
สละสลวย เมื่อแมรี่พักอาศัยอยู่กับแคเธอรีน ใน
ระหว่างฟื้นตัว เพื่อนคนหนึ่งสังเกตว่าเธอไม่มีพรม
วางข้างอ่างอาบน้ำ� จึงไปซื้อมาให้ผืนหนึ่ง แมรี่
บอกว่าเธอจะไม่มีวันลืม
อย่ากล่าวว่า “อีกหน่อยก็ลืม” “คงจะ‘ลืม’ไม่ได้
หรอก” แคเธอรีนเขียน “เมื่อเกิดการหยุดชะงัก
ครั้งใหญ่ กิจวัตรปกติจะเปลี่ยนไปหมด คง‘กลับไป
เหมือนเดิม’ไม่ได้”
เสริมสร้าง ครอบครัววูดีวิสแยกแยะได้ระหว่าง
พนักงานดับเพลิงและช่างก่อสร้าง พนักงาน
ดับเพลิงวางมือจากทุกสิ่งทุกอย่างและมาช่วยทันที
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ที่เกิดวิกฤต ช่างก่อสร้างทำ�งานเป็นเวลาหลาย
ปี เหมือนคนที่คอยเคียงข้าง ขณะที่ผู้เคราะห์ร้าย
ดำ�เนินชีวิตในโลก มีน้อยคนที่ทำ�ได้ทั้งสองบทบาท
อย่าบอกว่า “นี่เป็นไปเพื่อผลดีที่สุด” หรือ
พยายามให้เหตุผลกับสิ่งที่เกิดขึ้น แคเธอรีนและ
ผู้ปกครองของเธอบอกเล่าด้วยความอ่อนโยนอย่าง
น่าทึ่งใจ และความเอื้ออาทร ทว่าประจักษ์ชัด
ทีเดียวว่าโศกนาฏกรรมดังกล่าวกระชากความ
โอนอ่อนผ่อนปรนต่อการเสแสร้ง และการมองแง่ดี
ที่ไม่มีมูลฐานไปเสีย
นอกจากนี้ แอชลีย์กล่าวเตือนผู้ที่ตีความหมาย
จนเกินเหตุ และพยายามให้เหตุผลกับสิ่งที่อธิบาย
ไม่ได้ แม้แต่ผู้ที่มีความเลื่อมใสอย่างลึกซึ้ง ก็ไม่
ควรถือตามหลักศาสนาแบบสุดกู่ ความศรัทธามี
พื้นฐานในความหวังสูงสุด ไม่ใช่สูตรที่จะอธิบาย
แต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ฉันขอบอกว่าประสบการณ์ดังกล่าวต้องอาศัย
การดำ�เนินการแบบไม่ตอบโต้ เรามีแนวโน้มที่จะ
ต้องการแก้ปัญหา และแก้ไขความเสียหาย
โดยเฉพาะในวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความสำ�เร็จ
แต่สิ่งที่ดูเหมือนว่าขาดไม่ได้ คือศิลปะการอยู่
เคียงข้าง คือดำ�เนินการโดยไม่พยายามควบคุม
หรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสถานการณ์
โดยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ให้เกียรติผู้ที่ทนทุกข์
ในการดำ�เนินไปตามขั้นตอนของตนเอง อยู่เฉยๆ
ผ่านชั่วขณะของความเจ็บปวดและความมืดที่
น่าอึดอัดใจ ไม่ว่าจะเป็นด้านปฏิบัติ กิจวัตร
ความเรียบง่าย และตรงไปตรงมา
แอชลีย์กับแมรี่เดินทางไปอัฟกานิสถาน สอง
สามเดือนหลังจากที่แอนนาเสียชีวิต เขาจำ�ได้ว่า
เป็นดุจช่วงที่ก้าวผ่านกาลเวลา เขาร่ำ�ไห้กับ
ชาวบ้านที่อัฟกานิสถาน และได้รับสัมผัสพลังที่
ช่วยให้เขาทำ�ใจได้ “ช่วงเวลานั้นเปลี่ยนผม และ
เปิดจินตนาการของผม” แอชลีย์รำ�ลึก “การเคียง
ข้างและความรัก หยิบยื่นให้มากกว่าที่ผมคาดคิด
โดยพรั่งพรูมาเหนือล้ำ�กว่าที่ผมจินตนาการไว้”
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การดูแลคนที่ดูแลผู้ป่วย
เ

ข้อแนะนำ�มีประโยชน์ที่จะช่วยให้คุณสุขภาพดี
ขณะที่ดูแลเอาใจใส่คนอันเป็นที่รัก

มื่อคุณรับผิดชอบคนอันเป็นที่รักผู้สูงวัย ซึ่งต่อสู้
กับโรคภัยที่บั่นทอนสุขภาพ เป็นการง่ายที่จะ
รู้สึกว่าอยู่ลำ�พังคนเดียว
ทว่าไม่ใช่คุณคนเดียวแน่นอน คุณเป็นส่วนหนึ่ง
ในกองทัพใหญ่ของผู้ที่คอยดูแลเอาใจใส่ ได้แก่คน
นับล้านที่ให้การสนับสนุนเป็นประจำ�ทุกวันแก่ผู้ป่วย
เรื้อรัง ผู้ทุพพลภาพ สมาชิกครอบครัวที่สูงวัย หรือ
เพื่อนมิตร
กล่าวโดยทั่วไป กองทัพนั้นประกอบด้วยบุตร
หลานที่เป็นผู้ใหญ่วัยกลางคน หรือคู่ครองที่
ชราภาพ ผู้ซึ่งเสียสละสุขภาพของตนเองเพื่อดูแล
เอาใจใส่คนอันเป็นที่รัก ผู้ซึ่งต่อสู้กับโรคภัย
ที่บั่นทอนสุขภาพ
คนดูแลผู้ป่วยเหล่านี้แบกภาระหนัก เพื่อ
ช่วยเหลือคนอันเป็นที่รัก โดยจัดการดูแล
รายละเอียดในการดำ�เนินชีวิต รวมทั้งช่วยเหลือ
เขาในความจำ�เป็นประจำ�วัน ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัว
ที่สุด รวมถึงการใช้ห้องน้ำ� การป้อนอาหาร
แม้แต่การเคลื่อนไหว
การดูแลผู้ป่วยส่งผลต่อชีวิตทุกคน ปัจจุบันหนึ่ง
ในแปดคน มีสมาชิกครอบครัวที่เป็นโรคสมองเสื่อม
บางชนิด ผู้คนเหล่านี้ 70 เปอร์เซนต์ พักอาศัย
อยู่ที่บ้าน
ทว่าสภาวะที่เกี่ยวโยงกับโรคสมองเสื่อม
เป็นเพียงเศษเสี้ยวของปัญหา มีคนอีกหลายล้าน
ที่เป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ บาดเจ็บ และ
โรคไขข้ออักเสบ ซึ่งพึ่งพาความช่วยเหลือ
จากครอบครัวหรือเพื่อนมิตรเช่นกัน
ในฐานะคนดูแลผู้ป่วย เป็นสิ่งสำ�คัญอย่างยิ่ง
ที่จะดูแลตนเอง ด้วยความเอาใจใส่พอๆ กับที่คุณ
ดูแลคนอันเป็นที่รัก การถือว่าตนเองมาอันดับ
สุดท้าย เหมือนที่คนดูแลผู้ป่วยจำ�นวนมากทำ�กัน
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ในที่สุดจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพของคุณ
นอกเหนือจากการเกิดความเครียดและความ
ซึมเศร้าในอัตราที่สูงกว่าปกติ คนดูแลผู้ป่วยมีอัตรา
การเสียชีวิตสูงกว่าคนที่ไม่ได้ดูแลผู้ป่วย มากถึง
63 เปอร์เซนต์
นอกจากนี้ การวิจัยแสดงให้เห็นว่าความเครียด
ส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกัน เป็นเวลานานถึง
สามปี หลังจากหมดหน้าที่การดูแลผู้ป่วยแล้ว ซึ่ง
เพิ่มโอกาสที่คุณจะพัฒนาโรคเรื้อรังขึ้นมา
คนดูแลผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อปัญหาด้านอารมณ์
จิตใจ และสุขภาพ ซึ่งเกิดขึ้นจากสถานการณ์การ
ดูแลผู้ป่วยที่ซับซ้อน แต่เมื่อคนดูแลผู้ป่วยรู้จัก
แยกแยะและรับมือกับความเครียด ระดับความ
กังวล ความซึมเศร้า ความโกรธ และความเป็น
ปรปักษ์ก็จะลดลงอย่างมาก
ต่อไปนี้เป็นข้อแนะนำ� 10 ประการ สำ�หรับ
คนดูแลผู้ป่วย ซึ่งอาจช่วยให้คุณมีสุขภาพดี ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์
1. ทำ�บางสิ่งเพื่อตนเองทุกวัน อ่านหนังสือ
ฟังเพลง โทรคุยกับเพื่อน ทำ�ศิลปะหัตถกรรม
ออกกำ�ลังกาย อะไรก็ตามที่ให้ความเพลิดเพลิน
ใจต่อคุณ การหยุดพักสักเล็กน้อยจะช่วยลดระดับ
ความเครียดของคุณด้วย
2. สังเกตสัญญาณบ่งบอกความซึมเศร้า
ถ้าคุณเริ่มรู้สึกกระสับกระส่าย หรือมีเรี่ยวแรงน้อย
ถ้าคุณนอนไม่หลับ หรือไม่มีสมาธิเหมือนที่เคยมี
คุณอาจเป็นโรคซึมเศร้าในเชิงคลินิก ถ้าคุณรู้สึก
หมดหนทางหรือสิ้นหวัง อย่ารีรอที่จะรับความ
ช่วยเหลือจากมืออาชีพ
3. เมื่อมีคนเสนอความช่วยเหลือ ขอให้รับไว้
แนะนำ�สิ่งเฉพาะที่เขาทำ�ได้ เช่น เตรียมอาหาร
ใช้เวลากับคนอันเป็นที่รักของคุณสักชั่วโมง เพื่อคุณ
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จะได้ออกไปข้างนอก หรือแม้แต่พาสุนัขที่บ้านออกไป
เดินเล่น
4. ทานอาหารที่มีประโยชน์ อย่าทานข้ามมื้อหรือ
งดอาหารว่างโดยไม่มีเหตุผล ขอให้เล็งเห็นว่าอาหาร
เป็นทั้งเชื้อเพลิงและโอสถ เลือกอาหารที่สมดุลและ
มีคุณค่า
5. เปิดรับเทคโนโลยีและแนวคิดที่ส่งเสริมให้คน
อันเป็นที่รักพึ่งตัวเองได้ การที่มีคนคอยพึ่งพาคุณอาจ
สร้างความเครียด ทว่าการพึ่งพาคนอื่นก็น่าเครียด
ด้วย ส่งเสริมคนอันเป็นที่รักให้ช่วยตัวเองมากเท่าที่
ทำ�ได้ เมื่อเขาทำ�ได้
6. พบแพทย์เป็นประจำ�ทุกปี บอกแพทย์ว่าคุณ
เป็นคนดูแลผู้ป่วย แพทย์จะได้ตระหนักถึงความเครียด
ที่คุณประสบโดยเฉพาะ แพทย์อาจเสนอแผนการ
บำ�บัดเฉพาะทาง โดยพิจารณาจากสถานการณ์เฉพาะ
ของคุณ
7. ถนอมหลังของคุณ บ่อยครั้งคนดูแลผู้ป่วยต้อง
ยกของ ผลัก ดัน ลาก และดึงข้าวของ ถามแพทย์
หรือนักกายภาพบำ�บัดถึงวิธีปฏิบัติที่จะป้องกันไม่ให้
หลังของตนเองบาดเจ็บ ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับหลัง
ขอให้ทราบขีดจำ�กัดของคุณ และหาคนมาช่วยงานที่
อาจทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บ
8. เศร้าโศกกับการสูญเสีย แล้วก็เปิดโอกาส
ให้ตนเองสานฝันใหม่ๆ ถ้าคุณดูแลคู่ครองที่เป็นโรค
อัลไซเมอร์ หรือมีสุขภาพทรุดโทรมอย่างถาวร คุณ
จำ�เป็นต้องเศร้าโศกสำ�หรับบุคคลที่คุณสูญเสียไป
ขอให้มองหาเหตุผลที่จะมีความหวัง และแสวงหาการ
เกื้อหนุน ผ่านความเลื่อมใสศรัทธา หรือศูนย์ชุมชน
9. มองหาการเกื้อหนุนจากคนดูแลผู้ป่วยคน
อื่นๆ ไม่มีใครทราบดีกว่าคนดูแลผู้ป่วยด้วยกัน ถึงสิ่ง
ที่คุณประสบ ยิ่งกว่านั้น คนดูแลผู้ป่วยคนอื่นๆ มอง
สถานการณ์ของคุณตามความเป็นจริง และช่วยคุณ
แก้ปัญหาได้
10. ดูแลสุขภาพของคุณ ทานอาหารที่มีประโยชน์
นอนหลับพักผ่อนเต็มที่ และออกกำ�ลังกายพอเหมาะ
นี่จะช่วยป้องกันคุณและคนอันเป็นที่รัก เหตุผลก็คือ
ถ้าคุณเจ็บป่วย คุณก็ไม่อาจดูแลผู้ป่วยได้ดี
มีความช่วยเหลือและความหวังอยู่รอบข้าง
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ผลประโยชน์ที่
แอบแฝงในการ
ดูแลผู้ป่วย
โดย วาเลรี รีส
10

ารดูแลผู้ป่วยอาจทำ�ให้เหนื่อยมาก
ในบางครั้ง ทว่ามีผลประโยชน์ที่
น่าแปลกใจด้วย
คุณคงทราบว่าการดูแลเอาใจใส่ใคร
สักคนในระยะยาว เป็นเรื่องน่าท้าทาย
แม้แต่บั่นทอนความผาสุกโดยรวมของ
คนเรา ผลการศึกษาบ่งบอกเช่นนี้ โดย
แสดงให้เห็นว่าบ่อยครั้งการดูแลผู้ป่วย
ทำ�ให้เกิดความเครียดมากขึ้น จึงมี
แนวโน้มที่จะส่งผลเสียต่อระบบคุ้มกัน
และก่อให้เกิดโรคซึมเศร้า มีคำ�ศัพท์
ในวงการแพทย์ว่า “ภาระของคนดูแล
ผู้ป่วย” ซึ่งอธิบายถึงความกดดันของ
ผู้ที่รับบทบาทดังกล่าว
ทว่าเรื่องที่ไม่ค่อยทราบกันก็คือ
การดูแลผู้ป่วยมีผลประโยชน์บาง
อย่าง และมีคำ�ศัพท์สำ�หรับข้อนั้น
เช่นกัน “ผลประโยชน์ของคนดูแล
ผู้ป่วย” หรือ “สมมุติฐานคุณภาพชีวิต
ของคนดูแลผู้ป่วย” นักวิจัยที่ศึกษาคน
ดูแลผู้ป่วยต้องประหลาดใจที่ค้นพบว่า
ข้อดีเหล่านี้มีผลประโยชน์บางอย่าง
ต่อกิจกรรมพิเศษทางกายภาพและ
จิตใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย
การดูแลผู้ป่วยอาจจะต้องยกของ
หนัก รวมทั้งการตั้งอกตั้งใจ เพียงสอง
ข้อนี้ก็ช่วยให้สมองและร่างกายคุณ
มีสภาพที่ดีขึ้น ดังนั้นอารมณ์ของคุณ
ก็จะดีขึ้นด้วย อันที่จริงแล้ว ผลโพลล์
ครั้งหนึ่ง บ่งว่าคนดูแลผู้ป่วย 83
เปอร์เซนต์ ถือว่างานที่เขาทำ�เป็น
ประสบการณ์เชิงบวก
ถึงแม้ว่าการดูแลผู้ป่วยอาจทำ�ให้
เกิดความเครียด โดยเฉพาะการดูแล
คนอันเป็นที่รักซึ่งสมองเสื่อม แต่ขอ
ให้ค้นพบ (และรับแรงบันดาลใจจาก)
ผลประโยชน์เฉพาะบางอย่าง ในการ
ให้บริการผู้ที่มีความจำ�เป็น
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1. ความจำ�และการนึกคิดดีขึ้น
เวลาทั้งหมดที่ทุ่มเทให้กับการหาทางเคลมประกัน จัดตารางนัดหมาย จัดเวลาทานยา
และอื่นๆ อาจมีผลดีต่อสมองของคนดูแลผู้ป่วย คุณทราบไหมถึงคำ�กล่าวเรื่องสุขภาพสมอง
ว่า “ใช้เสีย ไม่งั้นจะสูญเสียการใช้” การดูแลผู้ป่วยเป็นตัวอย่างของการใช้สมองอย่างมาก
ผลการศึกษาครั้งหนึ่งที่จัดพิมพ์ใน The Journal of Aging and Health (วารสาร
ผู้สูงวัยและสุขภาพ) เมื่อปี ค.ศ. 2011 พบว่าหญิงที่มีอายุซึ่งดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นในระยะยาว
มีความจำ�ที่แม่นกว่า และมีกระบวนการนึกคิดที่เร็วกว่าคนรุ่นราวคราวเดียวกัน ซึ่งไม่ได้ดูแล
ผู้ป่วย
2. อายุยืนขึ้น
ถึงแม้ว่าผลการศึกษาบางกรณีพบว่าความเครียดจากการดูแลผู้ป่วยเป็นสาเหตุให้เสียชีวิต
เร็วขึ้น แต่ผลการศึกษาในปี ค.ศ. 2010 พบว่าคนดูแลผู้ป่วยบางส่วนมีประสบการณ์ที่กลับ
กัน นักวิจัยติดตามผลจากกลุ่มสตรีในช่วงหลายปี และพบว่าคนดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้อายุยืนกว่า
ผู้ที่ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ใคร
ผลจากการศึกษาอีกกรณีหนึ่งสนับสนุนแง่มุมเชิงบวกของการดูแลเอาใจใส่ ซึ่งไม่ค่อยมีการ
รายงาน สรุปแล้วก็คือ ไม่มีใครพูดคุยถึงข้อเท็จจริงที่ว่าการดูแลผู้ป่วยอาจมีผลดีต่อคุณ
3. เพิ่มพูนจุดมุ่งหมายในชีวิต
มีคุณภาพที่ไม่อาจอธิบาย หรือตั้งชื่อได้ง่าย เกี่ยวกับเหตุผลสำ�หรับ “ผลประโยชน์ของ
คนดูแลผู้ป่วย” บ้างก็คาดคะเนว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายในชีวิต ผลการศึกษา
พบว่าเมื่อผู้คนเกษียณ ความคิดความเข้าใจอาจจะเสื่อมลง การที่ไม่ใช้สมองและร่างกายมาก
นัก เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาดังกล่าว แต่หลายอย่างอาจเป็นเพราะขาดเหตุผลในการมีชีวิตอยู่
การมีจุดมุ่งหมายชัดเจนในชีวิต มีความสัมพันธ์กับการเป็นโรคหัวใจน้อยกว่า จากผลการ
วิเคราะห์อภิมานที่จัดพิมพ์เมื่อเร็วๆ นี้ มนุษย์เราจำ�เป็นต้องรู้สึกว่ามีเหตุผลในการมีชีวิตอยู่
เพื่อจะได้เติบโต ถึงแม้ว่าการดูแลผู้ป่วยอาจทำ�ให้เกิดความเครียด แต่ก็หมายความว่ามีคน
ต้องการเรา ซึ่งมีความหมายอย่างมาก ต่อการที่เรารู้สึกเช่นไร
4. พละกำ�ลังทางกายภาพ
ในการดูแลผู้ป่วย ไม่ใช่ทุกกรณีที่ต้องช่วยอาบน้ำ� หรือช่วยผู้ป่วยในการเคลื่อนไหว ทว่า
บางกรณีก็เป็นเช่นนั้น การดูแลผู้ป่วยทุกกรณีต้องมีการลงมือทำ�อะไรบางอย่าง เช่น เอาน้ำ�
มาให้ดื่ม ทำ�อาหาร หรือช่วยในการเดินไปไหนมาไหน ซึ่งโดยรวมแล้วเป็นการทำ�หลายสิ่ง
หลายอย่าง
นักวิจัยกลุ่มเดียวกันกับที่เอ่ยถึงข้างต้น พบว่าคนดูแลผู้ป่วยมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ในการกำ�มือ และเดินเร็วกว่าคนที่ไม่ได้ดูแลผู้ป่วย พละกำ�ลังทางกายภาพโดยทั่วไป จะ
ส่งผลดีต่อระดับน้ำ�ตาลในเลือด กล้ามเนื้อ ข้อต่อยืดหยุ่น อารมณ์ที่ดี และสุขภาพจิตโดยรวม
สถานการณ์ของคนดูแลผู้ป่วยแต่ละรายมีเอกลักษณ์เฉพาะ แต่ถ้าคุณพบว่าตัวเองสังเกต
เห็นข้อดีของการดูแลผู้ป่วย ก็ไม่ใช่คุณคนเดียว อันที่จริงแล้ว มีหลักวิชาการที่สนับสนุน
ประสบการณ์ของคุณ
กุญแจใจ ชุดที่ 7 เล่มที่ 12
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การดูแลเอาใจใส่
มีคนสี่ประเภทในโลก ได้แก่ คนที่ดูแลผู้อื่น
ตลอดมา คนที่ดูแลผู้อื่นในปัจจุบัน คนที่จะดูแล
ผู้อื่น และผู้ที่จะต้องมีคนคอยดูแล — โรเซลิน
คาร์เทอร์
บ่อยครั้งเหลือเกินที่เราหมิ่นค่าพลังสัมผัส
รอยยิ้ม ถ้อยคำ�ที่แสดงน้ำ�ใจ รับฟังการ
ปรับทุกข์ คำ�ชมเชยจากใจ หรือการกระทำ�
เล็กๆ ที่คอยดูแลเอาใจใส่ ซึ่งล้วนแต่มีศักยภาพ
ที่จะเปลี่ยนชีวิตได้ — ลีโอ บุสคาเกลีย
อย่าเชื่อเป็นอันขาดว่าคนที่คอยดูแลเอาใจใส่แค่
สองสามคนไม่อาจเปลี่ยนโลก เพราะพวกเขา
นี่แหละที่เปลี่ยนโลกมาแล้ว — มาร์กาเร็ต มีด
การกระทำ�เรียบง่ายที่คอยดูแลเอาใจใส่
คือ ความกล้าหาญ — เอ็ดวาร์ด อัลเบิร์ต
การดูแลผู้อาวุโส คงเป็นความรับผิดชอบ
ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรามี ผู้ที่ดำ�เนินชีวิตก่อนหน้าเรา
ได้มอบให้อย่างมากมาย และทำ�ให้เป็นไปได้ที่
เราทุกคนจะชื่นชมกับชีวิตที่มีอยู่ — จอห์น โฮเวน
รอยยิ้มคือแสงสว่างที่คุณสาดส่องออกไป เพื่อ
บอกผู้อื่นว่ายังมีคนที่ห่วงใยและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
— เดนิส เวทเลย์

ข้อNotable
ควรคิด
Quotes
ดำ�เนินชีวิตแบบที่ว่า เมื่อบุตรหลานนึกถึงความ
ยุติธรรม ความห่วงใย และความซื่อสัตย์สุจริต
เขาจะนึกถึงคุณ — เอช แจ็คสัน บราวน์ จูเนียร์
การดูแลเอาใจใส่ นำ�มาซึ่งความกล้าหาญ
— เล่าจื๊อ
หากปราศจากสำ�นึกถึงการดูแลเอาใจใส่
ก็จะไม่มีการสำ�นึกถึงชุมชน — แอนโทนี่ เจ
ดีแองเจโล
บ่อยครั้งการดูแลต้องอาศัยความรัก ซึ่งเราไม่
ทราบมาก่อนว่าเป็นไปได้ — เทีย วอล์คเกอร์
เราทุกคนสร้างความแตกต่างได้ ในชีวิตผู้ที่
ขัดสน เพราะเป็นอากัปกิริยาที่เรียบง่ายที่สุด
ซึ่งสร้างความแตกต่างที่มีนัยสำ�คัญมากที่สุด
— มิยา ยามาโนชิ
ไม่มีใครห่วงใย จนกว่าจะมีใครสักคนที่
ดูแลเอาใจใส่ ขอให้คุณเป็นบุคคลผู้นั้น!
— เคน พอยร์

