
  



  



ค ำน ำ 

 การนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อให้ยาทาง

หลอดด าท่ียาวนานในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส 

CVID -19 เพียงเพราะนิ้วหัวแม่มืออักเสบจากการท าอาหารใน

ขณะท่ีต้องท างานท่ีบ้าน เร่ิมต้นรักษาโดยรับประทานย่าเชื้อแต่ไม่

ดีขึ้นจนต้องไปพบแพทย์เพื่อกรีดเอาหนองออกถึง 2 ครัง้และได้

ยาลดการอักเสบมารับประทานต่อท่ีบ้าน ทุกๆวันต้องท าแผล

ด้วยความเจ็บปวดแต่การอักเสบไม่มีทีท่าจะลดลง ดังค าโบราณท่ี

กล่าวว่า กลัวสิ่งไหนมักจะเจอสิ่งนั้น เป็นจริง เพราะฉันรู้ขั้นตอน

การท าหัตถการของแผนการรักษาไม่ว่าจะฉีดยา ท าแผล ท าให้ฉัน

กังวลและกลัวมาก สุดท้ายต้องเปลี่ยนเป็นยาฉีดเข้าหลอดเลือด

และต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและได้รับการตรวจหาเชื้อ 

covid-19  ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ในขณะนอน

โรงพยาบาลและคนในครอบครัวไม่ได้มาเยี่ยมทางโรงพยาบาล

อนุญาตให้เฝ้าได้ 1 คน ท าให้รู้สึกกังวลเพิ่มขึ้นจากเดิม นอกจาก

เจ็บนิ้วท่ีอักเสบแล้ว ยาฉีดท าความระคายเคืองกับเส้นเลือดด า



ค่อนข้างมากฉันถูกเจาะหาเส้นเลือดด าเส้นใหม่แทนเส้นเดิมอยู่

หลายคร้ัง ฉันไม่รู้หรอกว่าจะได้อยู่โรงพยาบาลกี่วัน ฉันคิดแต่เพียง

ว่าพรุ่งนี้ต้องดีขึ้นและวันถัดไปหมอจะอนุญาตให้กลับบ้าน รอยยิ้ม

ผ่านหน้ากากอนามัยมองไม่เห็น แต่รอยยิ้มในแววตาคุณพยาบาล

ชุดขาวทุกคนช่วยให้คนไข้มีก าลังใจเสมอ  
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แค่มีแผลที่ปลำยเล็บแต่เจบ็ทัง้กำยใจ 

 

ในวนัท่ีฉนัต้องนอนรักษาตวัในโรงพยาบาลยาวนานกว่า

ท่ีคิดไว้ เป็นการนอนเพ่ือให้ยาทางหลอดเลือดด าทกุ 6 ชัว่โมง

และ 8 ชัว่โมงสลบักนัไปเป็นเวลา 8 วนั ส าหรับฉนัมนัเป็นการ

นอนโรงพยาบาลท่ียาวนานท่ีสดุในชีวิตท่ีเคยเกิดขึน้ อีกทัง้ยงั

เป็นการนอนในโรงพยาบาลในช่วงวิกฤติท่ีมีการแพร่ระบาดของ

เชือ้โรคไวรัส CVID -19 เพ่ือนๆ และคนรอบกายฉนัต่างพดูเป็น

เสียงเดียวกนัว่าแค่นิว้หวัแม่มืออกัเสบจริงหรือ 

 

 

 

 

 



ในช่วง  3 เดือนท่ีผ่านมาพร้อมกับการแพร่ระบาดของ

ไวรัส COVID -19  ฉันต้องท างานท่ีบ้านโดยสอน บรรยาย

ออนไลน์ให้นักศึกษาหลายบทหลายตอนพร้อมกับท าหน้าท่ี

แม่บ้านไปในตัว ฉันใช้เวลาพอๆกันทัง้อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์

และขลกุอยู่ในครัวเพ่ือท าอาหาร และแล้วเย็นวนัหนึง่ฉนัรู้สกึเจ็บ

นิว้หวัแม่มือขวาบริเวณจมกูเล็บ ดแูล้วมีลกัษณะบวมแดงข้างๆ

จมูกเล็บ ใช่ค่ะ ฉันเคยเป็นแบบนีแ้ละหลายๆ คนก็คงเคยเป็น

แบบนี ้มันหายเองได้ ด้วยประสบการณ์เดิมท่ีคิดว่าพรุ่งนีห้าย

เจ็บแน่นอนเลยไม่ใส่ใจเหมือนเคย  เช้าวนัต่อมาด้วยภารกิจแสน

ยุ่ง รู้สึกตัวอีกทีท าไมเวลาท่ีฉันท างานความรู้สึกเจ็บบริเวณ

นิว้หวัแม่มือถึงยงัคงอยู่   

 

 

 



ลองสงัเกตดใูหม่อีกที คราวนีร้อยบวมแดงขยายวงกว้าง

มาถึงสนันนูของนิว้บริเวณลายนิว้มือ ความคิดอตัโนมตัิของฉัน

มาทันทีและด้วยความรู้ท่ีพอจะมีฉันบอกกับตัวเองว่า แบบนี ้

ต้องกินยาฆ่าเชือ้บริเวณผิวหนังแล้วสินะ และเช่นเดิมยานีฉ้ัน

เคยซือ้เอง รับประทานเองจนหมดและหายเอง  เพ่ือความอุ่นใจ

ว่าฉันจะไม่วินิจฉัยตวัเองผิด ฉันถ่ายรูปนิว้หวัแม่มือท่ีบวมแดง

ตุ่ยๆ ให้เพ่ือนท่ีเป็นหมอช่วยพินิจพิเคราะห์กันอีกที  เพ่ือนตอบ

กลบัมาว่าถ้าภายใน 1- 2 วนั ไม่ดีขึน้ให้ไปพบแพทย์ แท้จริงแล้ว

ฉันเร่ิมกังวลกับการอกัเสบท่ีนิว้หวัแม่มือครัง้นีเ้พราะดูจากรอย

โรคแล้วมนัไม่ค่อยเหมือนท่ีเคยเป็นสกัเท่าไหร่ 

 

 

 

 



แต่ด้วยภาวะท่ีมีการระบาดของไวรัสแบบนีเ้ลยท าให้ฉัน

ตดัสินใจท่ีจะพยายามรักษาตวัเองมากกว่าการไปโรงพยาบาล 

และอีกเหตุผลหนึ่งฉันเป็นคนท่ีกลัวเข็ม กลัวมีดผ่าตัด กลัว

ขัน้ตอนหัตถการทุกอย่างของแผนการรักษาไม่ว่าจะฉีดยา ท า

แผล เคยมีคนถามฉันว่าเป็นพยาบาลท าไมถึงขีก้ลวัขนาดนี ้ฉัน

ตอบได้เลยว่าเพราะฉันรู้ทุกๆ ขัน้ตอน การรู้มากท าให้ฉัน

จินตนาการไปไกล กงัวลและกลวัในท่ีสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 



พบหมอศัลยกรรม 

ตามค าบอกของเพ่ือนหมอ 2 วันผ่านไปเร่ิมมีหนองอยู่

ด้านในบริเวณจมกูเล็บ ในส่วนบริเวณท่ีมีการอกัเสบและบวมก็

ยังคงอักเสบและบวมต่อไปเพียงแค่ไม่ได้บวมมากขึน้  และถึง

คราวท่ีฉันต้องใช้ความกล้าหาญท่ีจะไปโรงพยาบาลเพียงคน

เดียว ฉันสวมหน้ากากอนามัย  2 ชัน้  นั่งรอตรวจท่ีแผนก

ศลัยกรรมและอีกนัน่แหละในความคิดของฉนั ฉันอยากไปตรวจ

ท่ีแผนกอายุรกรรมมากกว่าเพราะฉันคิดว่ามนัเป็นการอกัเสบท่ี

ควรได้รับยาฆ่าเชือ้ท่ีมีสรรพคุณแรงกว่าท่ีฉันซือ้มารับประทาน

เองแล้วนิว้ท่ีบวมควรจะยบุลง  แต่จากการคดักรองของพยาบาล

ฉนัถกูส่งมาท่ีแผนกศลัยกรรม ถึงตอนนีฉ้นัมองภาพอนาคตออก

ว่าฉันจะถกูรักษาอย่างไร ความกงัวลและความกลวัฉนัท าได้แค่

นั่งสวดมนต์และรอต่อไป  การรักษาในวันนัน้จบด้วยการท่ีฉัน

ต้องไปนอนรอหมอท่ีห้องฉกุเฉินเพ่ือกรีดเปิดแผลเอาหนองและ

เล็บออกบางส่วนโดยฉีดยาชาเฉพาะท่ี  การนอนรอหมอในห้อง



ฉุกเฉินส าหรับฉันท าให้ความคิดฉันวิ่งวนในหัวไม่หยุด ในใจ

ภาวนาว่าอย่าได้มีผู้ ป่วยฉุกเฉินมาตอนนีเ้ลย ณ เวลานัน้ฉัน

ไม่ได้กังวลถึงตวัฉันเองแต่ฉันกังวลถึงเหตุการณ์ท่ียงัไม่เกิดขึน้ 

ถ้าหากมีผู้ ป่วยฉกุเฉินมาจริงๆ ฉนัคงต้องนอนคิดภาพและเอาใจ

ช่วยทุกๆ คน ฉันไม่ใช่คนเร่ืองมากแต่ฉันกลัวมาก ฉันโทรหา

เพ่ือนพยาบาลท่ีท างานท่ีโรงพยาบาลแห่งนัน้มาอยู่เป็นเพ่ือน 

และเพ่ือนก็ใจดีมาก มาอยู่พดูคุยเพ่ือเบ่ียงเบนความสนใจของ

ฉัน หัตถการวันนัน้เสร็จไปด้วยดี พร้อมได้รับยาฆ่าเชือ้ตวัใหม่

กลับบ้าน ใบนัดให้ท าแผลทุกวันและพบแพทย์เพ่ือติดตาม

อาการในสัปดาห์ถัดไป ทุกอย่างเหมือนเป็นไปด้วยดีฉันมาท า

แผลท่ีโรงพยาบาลทกุวนัไม่ขาด รับประทานยาครบตามก าหมด 

รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ เหมือนท่ีเคยสอนผู้ ป่วย  แต่ท าไม

ฉันเจ็บและปวดท่ีนิว้หวัแม่มือแบบแปลกๆ และไม่ใช่ปวดท่ีแผล

ท่ีต้องท าแผลทกุวนั 

 



อยู่กับควำมเจบ็ปวด 

ตลอดระยะเวลา 5  วนั ซึง่ยงัไม่ถึงวนันดัท่ีจะพบแพทย์

อาการเจ็บปวดท่ีนิว้หวัแม่มือของฉนัมีลกัษณะการปวดแบบท่ี

ไม่ได้ปวดตลอดเวลา แต่ใน 1 ชัว่โมงฉนัจะรู้สกึว่าเหมือนมีอะไร

วิ่งขึน้มาท่ีปลายนิว้ ฉนัจินตนาการว่ามนัเป็นการวิ่งของเลือดท่ี

ไหลฟู่ ขึน้มาท่ีปลายนิว้หวัแม่มือและไม่เกิน 5 วินาทีฉนัจะรู้สกึ

ปวดท่ีปลายนิว้อย่างมากคล้ายนิว้แทบระเบิดออกมาได้ ถ้าให้

คะแนนความเจ็บปวดฉนัให้ 10 เต็ม 10 และไม่ว่าฉนัก าลงัจะท า

อะไรอยู่ก็ตามฉนัต้องหยดุกิจกรรมทกุอย่างเพ่ือเอามืออีกข้าง

หนึง่มากมุมือข้างท่ีเจ็บนิว้ไว้ ร่างกายฉนัมีเหง่ือออกเต็มไปหมด  

 

 

 

 

 



ความเจ็บปวดจะคงอยู่กบัฉนัประมาณ 5-10 นาทีและ

ในชัว่โมงถดัไปก็จะเกิดเหตกุารณ์แบบนีซ้ า้อีก 1-2 ครัง้ ฉนัรู้สกึ

ทนทกุข์ทรมานกบัความเจ็บปวดพร้อมกบัความกงัวลใจเป็น

อย่างมาก ฉนัจินตนาการได้ถึงการไหลเวียนของเลือดท่ีไปเลีย้ง

ปลายนิว้ของฉนั ฉนัหมัน่สงัเกตและพจิารณาปลายนิว้เพ่ือดวู่ามี

ลกัษณะการขาดเลือดของเนือ้เย่ือหรือไม่ แต่สิ่งท่ีเกิดขึน้เหมือน

เลือดไปเลีย้งปลายนิว้ได้แต่ไม่ไหลกลบัออกจากปลายนิว้หรือ

อย่างไร นิว้ฉนัแดงก ่าเหมือนผลเชอร่ีสกุเต่ง ปวด น่าแปลกท่ีฉนั

ไม่มีไข้ ความเจ็บปวดบวกกบัความกงัวลใจท่ีจินตนาการไปเร่ือย

เป่ือยไม่มีจดุจบท าให้ฉนัตดัสินใจมาพบแพทย์ก่อนก าหนด  

 

 

 

 

 



พบหมอศัลยกรรมครัง้ที่ 2 

เช่นเดิมฉนันัง่ภาวนารอหมอหน้าห้องตรวจศลัยกรรมอีก

ครัง้หนึง่ รอบท่ี 2 นี ้หมอบอกว่าแผลท่ีเราท ากนัไปเม่ือ 5 วนัท่ี

แล้วแห้งและดีขึน้แต่ปัญหาอยู่ท่ีบริเวณสนันิว้ตรงลายนิว้มือท่ี

มนับวมแดงเต่ง หมอขอเวลาอีก 2 วนัเพ่ือดใูห้แน่ชดัว่ามีการ

อกัเสบท่ีเกิดจากหนองจริงๆ หมอใช้ค าว่ากระชบัพืน้ท่ีให้หนอง

มาอยู่รวมกนัและแผนการรักษาคือการเอาหนองออก ณ วินาที

นัน้ ในใจฉนัปฏิเสธ ฉนัจะต้องถกูกรีดนิว้อีก 1 รอบอย่างนัน้หรือ 

หมอคงมองสายตาฉนัออก หมอพดูปลอบใจจนฉนัคลายกงัวลดู

เหมือนการเจาะเอาของเหลวภายในนิว้ออกจะเป็นการรักษาท่ีดี

ท่ีสดุเพราะตอนนีน้ิว้ฉนัแทบจะระเบิดในทกุๆชัว่โมงอยู่แล้ว ใคร

จะไปเช่ือว่าความเจ็บปวดบริเวณปลายนิว้มนัจะเจ็บปวดได้

มหาศาลเพียงนีห้รือเพราะฉนัรู้ดีว่าบริเวณปลายนิว้ของเรามี

ปลายประสาทท่ีเป็นตวัรับความรู้สกึอยู่อย่างหนาแน่น เลยท าให้

ฉนัยิ่งเจ็บปวดมากกว่าคนอ่ืนๆ หรือเปล่าฉนัยงัสงสยัตวัเองอยู่ 



เม่ือวนันดัมาถึงฉันกลบัไปหาหมอท่ีโรงพยาบาลอีกครัง้

หนึ่งและคราวนีจ้บด้วยการการท า incision and drain คือการ

กรีดเอาของเหลวออกจากเนือ้เย่ือ เช่น น า้เลือด น า้หนอง และ

ใส่ผ้าก๊อซชบุโพวิดีนไว้ในแผลเพ่ือระบายเอาของเสียและสารน า้

ออก รอบนีฉี้ดยาชาเฉพาะท่ีเช่นเดิมแต่ไม่มีเพ่ือนมาอยู่ด้วยแล้ว

ฉนัคิดว่าฉนัควรจะให้ก าลงัใจตวัเองได้บ้าง ผลการกรีดรอบนีเ้รา

ไม่พบหนองจะมีเพียงแค่น า้ใสๆ ออกมาและนิว้ของฉันก็ยุบลง 

แต่ฉันได้แผลท่ีมีผ้าก๊อซชุบโพวิดีนยัดไว้แทน แค่ฉันคิดว่าฉัน

ต้องเจอกบัการท าแผลแบบไหนหวัใจฉันก็เต้นแรงเหง่ือออกท่วม

ตวัเลยทีเดียว  

 

 

 

 

 



ประสบกำรณ์กำรท ำแผล 

ฉันกลับบ้านมาพร้อมกับยาฆ่าเชือ้ถุงใหญ่ยาแก้ปวด

และใบนัดอีก 1 สัปดาห์ถัดไปและต้องขับรถมือเดียวรีบกลับ

บ้านก่อนท่ียาชาจะหมดฤทธ์ิ รู้ไหมคะว่าฉันมีความยากล าบาก

ท่ีจะพาตวัเองมาท าแผลในแต่ละวนัเป็นอย่างมาก ขัน้ตอนการ

ท าแผลคือเม่ือแกะผ้าก๊อซท่ีหุ้มแผลชัน้นอกออกแล้วเราจะเจอ

กบัก๊อซท่ีอยู่ในแผลของเรา พยาบาลเค้าจะต้องเอาผ้าก๊อซตรง

นัน้ออก ก๊อซท่ีอยู่ในแผลของเราจะมีลกัษณะแห้งติดอยู่กบัแผล 

พยาบาลเขาจะมีเทคนิคในการเอาออกท าแผลและยดัก๊อซใหม่

ใส่เข้าไปเหตผุลเพ่ือจะได้ระบายของเสียออกจากแผล เราจะไม่

เย็บแผล แผลจะค่อยๆ ตืน้ขึน้มาในแต่ละวนั  

 

 

 

 



ฉันคิดว่าถ้าแผลลกัษณะนีเ้กิดขึน้ท่ีส่วนอ่ืนของร่างกาย

ฉันจะเจ็บได้ขนาดนีไ้หมและท่ีฉันเคยท าแผลลกัษณะนีใ้ห้คนไข้

และบอกกับคนไข้ว่าเจ็บนิดนึงนะคะ แป๊บเดียวเสร็จค่ะ คนไข้

รู้สึกเจ็บนิดนึงหรือเปล่าฉนัชกัไม่แน่ใจเสร็จแล้ว  พดูถึงช่วงเวลา

ในการท าแผล เหล่าลกูศิษย์พยาบาลได้ผลดัเปล่ียนกนัขึน้เวรมา

เจอกบัแผลของฉันและแน่นอนว่าฉนัไม่อายท่ีจะส่งเสียงดงัเวลา

ท่ีฉันเจ็บจนฉันต้องดมยาดมเพ่ือสงบจิตสงบใจและสูดหายใจ

เข้าออกลกึๆ มีน้องพยาบาลบางคนบอกว่าเคยได้ A ในวิชาท่ีฉัน

สอนเช่ือไหมคะประโยคนีท้ าให้ฉันไม่รู้สึกเจ็บเลย ใช่แล้วค่ะถ้า

เรามัน่ใจกบับคุลากรท่ีให้บริการเราหรือท าหตัถการให้เราความ

เจ็บปวดเราจะลดลงได้จริง และตรงกบัสิ่งท่ีฉนัเคยสอนนกัศกึษา

ในสมยัหนึ่งว่า ให้มัน่ใจในความรู้ของตนในการดูแลคนไข้และ

การท่ีมีบุคลิกท่ีดีท่ีน่าไว้ไว้วางใจจะท าให้คนไข้หายความกงัวล

และลดความเจ็บปวดได้ ประโยคท่ีฉันพดูมนัเป็นจริง พิสูจน์ได้

จากตวัฉนัเอง  



นอนรักษำตัวในโรงพยำบำล 

ระหว่างสัปดาห์ของการถูกกรีดนิว้ครัง้ท่ี 2   ยังคงมี

อาการปวดแปลกๆ คือมีการไหลของเลือดวิ่งฟู่ ขึน้ไปท่ีปลายนิว้ 

ปลายนิว้ปวดแทบระเบิดไม่หาย แต่คราวนีรู้้สึกปวดน้อยลง

เพราะได้ยาแก้ปวดแบบรุนแรงมารับประทาน เม่ือครบ 1 

สปัดาห์ฉันกลบัมาหาหมออีกครัง้หนึ่ง หมอเปิดผ้าก๊อซชัน้นอก

ออกและตรวจนิว้มือของฉัน หมอบอกว่าขอให้นอนโรงพยาบาล

เพ่ือเปล่ียนยากินเป็นยาฉีด ฉันต้องใส่เข็มคาไว้และฉีดยาทุก 6 

ชัว่โมง ความจริงฉันเตรียมใจเพ่ือท่ีจะมานอนโรงพยาบาลแล้ว

เพราะฉันคิดว่ายารับประทานคงไม่สามารถช่วยให้ฉันหายได้

แล้วล่ะ ความหนักใจของฉันไม่ได้อยู่ ท่ีการเข้ามานอนใน

โรงพยาบาลแต่อยู่ท่ีการต้องตรวจหา covid-19 โดยการ swab 

จมกูก่อนเข้านอนพกัรักษาตวัในหอผู้ ป่วย  

 

 



ฉันเห็นใครๆ หลายคนตรวจหา covid – 19  เหมือนเป็น

เร่ืองธรรมดาไม่เจ็บปวดอะไรและฉันก็คิดว่ามันเป็นเช่นนัน้  

พยาบาลได้พาฉันไปห้องตรวจเพ่ือเก็บตวัอย่าง และแจ้งฉันว่า

จะรู้สึกเจ็บเล็กน้อย ในใจฉันก็คิดว่ามาอีกแล้วค านี  ้ “เจ็บ

เล็กน้อย” ก็ได้นะเล็กน้อยก็เล็กน้อย พยาบาลให้ฉันนั่งท่ีเก้าอี ้

แหงนหน้าขึน้เล็กน้อยแล้วบอกว่าจะเอา swab ใส่เข้าไปในจมกู

ด้านซ้ายลึกนิดนึง ฉันถามย า้ว่าให้กลัน้หายใจหรือให้หายใจ

แบบไหนเพ่ือท่ีจะได้เก็บสารตัวอย่างเต็มท่ีและฉันจะไม่เจ็บ 

พยาบาลบอกว่ากลัน้หายใจก็ได้ค่ะเพราะแป๊ปเดียว แต่เช่ือไหม

เขาว่าพอเอาเข้าจริงฉันเจ็บถึงสมองเลย น า้ตาไหลออกจากตา

ข้างซ้ายข้างเดียวจริงอย่างท่ีเขาบอกว่ามันแป๊บเดียวแต่แป๊บ

เดียวของน้องพยาบาลฉนัเจ็บถึงสมองกนัเลยทีเดียว  

 

 



จากนัน้พยาบาลก็พาฉันไปท าแผลเพราะหมอเปิดแผล

ของฉันตรวจแล้วไม่ได้ท าแผลให้ ฉันคิดในใจว่าเจ็บถึงสมองไม่

พอจะต้องมาเจ็บมือจากการท าแผลอีก  หลังจากท่ีรอผล 

COVID-19 เ ป็น ท่ี เ รี ยบ ร้อยแ ล้วฉัน ก็ เ ข้ า พัก รักษาตัว ใน

โรงพยาบาล ฉันถกูเจาะเลือดและใส่เข็มคาไว้พร้อมได้รับยาฆ่า

เชือ้ขวดแรก ในขณะท่ียาก าลงัไหลเข้าไปท่ีเส้นเลือด ฉันรู้เลยว่า

เส้นเลือดฉันอยู่ตรงไหนของแขนบ้าง มนัแสบไปตลอดตามแนว

เส้นเลือดกนัเลยทีเดียวแต่ก็เอาเถอะเพ่ือผลลพัธ์ท่ีดีในการท่ีฉัน

ไม่ต้องทนทรมานกับการปวดปลายนิว้แทบระเบิดนัน้อีกต่อไป

ฉนัก็ยอม 

 

 

 

 

 



สิ่งดีๆที่ซ่อนเร้น 

ระหว่ า งพัก รั กษาตัว ใน โ ร งพยาบาลท่ ามกลาง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสทางโรงพยาบาลอนุญาต

ให้มีผู้ เฝา้ได้เพียง 1 คนและขอความกรุณางดเย่ียมซึง่ฉนัเข้าใจดี

และได้ปฏิบตัิตาม ในครัง้นีฉ้ันขอให้ลกูสาวมาเฝา้ฉันและสิ่งนัน้

ท าให้ฉันเห็นว่าความจริงลูกสาวฉันก็โตพอท่ีจะมีความ

รับผิดชอบแบบผู้ ใหญ่ได้ ทัง้ๆ ท่ีฉันเคยรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กใน

สายตาฉันมาโดยตลอด อย่างน้อยก็ท าให้ฉันวางใจได้ว่าฉัน

สามารถฝากผีฝากไข้ไว้กับลูกสาวได้ ฉันได้รับยาฉีดเข้าเส้น

เลือดด าทุก 6 ชัว่โมง 1 ชนิดและทุก 8 ชัว่โมงอีก 1 ชนิดรวมทัง้

ยาแก้ปวด ยาลดบวมชนิดรับประทานหลงัอาหาร    

 

 

 

 



หมอศลัยกรรมได้ปรึกษาหมออายรุกรรมมาช่วยวินิจฉัย

เพิ่มเติม  และได้ไปเอ็กซเรย์นิว้หวัแม่มือซึ่งไม่พบความผิดปกติ

ใดๆ เจาะเลือดหาระดบัน า้ตาลในเลือดของฉันก็ปกติ การตรวจ

วินิจฉยัทางห้องปฏิบตัิการอ่ืนๆของฉนัก็ปกติ  เวลาผ่านไปแต่ละ

วนัแต่ละคืนอาการปวดของนิว้ฉันหายไปแต่ยงัคงบวมอยู่แผลท่ี

ถูกกรีดรอบสดุท้ายแห้งดีแล้ว ฉันงอนิว้ไม่ได้ ไม่สามารถใช้งาน

นิว้หวัแม่มือได้ และถกูเจาะหาเส้นเลือดด าเส้นใหม่แทนเส้นเดิม 

3  ต าแหน่งภายใน 6 วัน เพราะยาฉีดท าความระคายเคืองกับ

เส้นเลือดด าค่อนข้างมาก ทกุครัง้ท่ียาไหลผ่านเส้นเลือดฉันรู้สึก

ปวดแสบปวดร้อนบริเวณเส้นเลือดเป็นอย่างมากฉันได้เพียงแค่

บอกตวัเองว่าสู้ เพ่ือนิว้หวัแม่มือจะได้กลบัมาเป็นเหมือนเดิม 

 

 

 



  ตามท่ีฉันเกร่ินไว้ในตอนต้นว่าฉันกลวัเข็มทุกชนิด นัน่

แหละค าโบราณกล่าวไว้ว่า กลวัอะไรก็จะเจออย่างนัน้  ฉันเฝ้า

สังเกตอาการท่ีนิว้ของตัวเองอย่างจริงจังอาจด้วยความกังวล

หลายอย่างฉนัถนดัมือขวา เม่ือใช้งานมือขวาไมไ่ด้ ฉนัจงึต้องหดั

ใช้มือซ้ายคิดเสียว่าได้ฝึกสมองซีกตรงข้ามในยามวยัใกล้เลขห้า  

ในระหว่างท่ีนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลฉันไม่รู้หรอกว่าจะ

ได้อยู่โรงพยาบาลก่ีวนั ฉันคิดแต่เพียงว่าพรุ่งนีต้้องดีขึน้และวนั

ถัดไปหมอจะอนุญาตให้กลับบ้าน ฉันรู้ตัวอีกทีก็ผ่านไป 1 

สปัดาห์ วนัท่ี 8 หมอให้กลบับ้านได้ นิว้อกัเสบลดลงมาก แต่ยงั

บวมเต่ง งอได้บ้าง แต่หยิบจบั เขียนหนงัสือไม้ได้ ฉนัรู้ว่านิว้บวม

ลดลงวนัละนิดเท่านัน้ 

 

 

 



  หมอมาบอกว่าฉันเป็นเนือ้เย่ือท่ีนิว้หวัแม่มืออกัเสบ ฉัน

แอบวินิจฉัยตัวเองต่อในใจว่าคงอักเสบแบบรุนแรงสินะ และ

หมอยังบอกอีกว่าเจอผู้ ป่วยแบบฉันน้อยมาก การอักเสบไม่ได้

ลามไปท่ีมือ ข้อมือ แขน  แต่การฟืน้ตวัจากการอกัเสบค่อนข้าง

ช้า หมอเปล่ียนจากยาฉีดเป็นยารับประทานได้ 1  วันก่อน

อนุญาตให้ฉันกลบับ้านได้    การนอนโรงพยาบาลในครัง้นีฉ้ัน

นอนหลับไม่สนิทแม้แต่คืนเดียวเพราะกังวลใจ โชคดีเพ่ือน

พยาบาลรุ่นเดียวกนัเป็นรองหวัหน้าหอผู้ ป่วยท่ีฉนันอนพกัรักษา

ตัวได้มาท าหัตถการให้ฉันตัง้แต่ เจาะเลือด ใส่เข็มเปล่ียนเส้น

เลือดด า ชวนคุยกันไปเพลินๆ ลืมเจ็บไปเลยทีเดียว  และจาก

การท่ีโรงพยาบาลขอความร่วมมืองดเย่ียม ฉันไม่เหงาเลยฉันได้

ก าลงัใจดีๆจากเพ่ือนๆ พยาบาลท่ีท างานในโรงพยาบาลแห่งนี ้

สลบักันแวะเวียนมาเย่ียมถามสารทุกข์สุขดิบ ทัง้ๆ ท่ีเราไม่เจอ

กันมาเกือบย่ีสิบปี ตัง้แต่ฉันไปเรียนต่อและกลบัมาสอนหนงัสือ

ให้น้องๆ พยาบาล ห้องคนป่วยห้องนีมี้พยาบาลชดุขาวมาเย่ียม



เต็มห้องไม่วนัวนั ถึงแม้จะยืนห่างๆ ใส่หน้ากากอนามยั 2 ชัน้ แต่

ก็รับรู้ได้ถึงความห่วงใยนัน้ ฉันกล่าวขอบคุณเพ่ือนทุกคนท่ีมา

เย่ียมและบอกตัวเองว่า ฉันไม่ได้เป็นอะไรมากจริงๆนะ ก็แค่

นิว้หัวแม่มืออักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุและหายช้าเท่านัน้เอง 

รอยยิม้ผ่านหน้ากากอนามยัมองไม่เห็น แต่รอยยิม้ในแววตาคณุ

พยาบาลชดุขาวทกุคนช่วยให้คนไข้มีก าลงัใจเสมอ เจ็บป่วยมาก

ก็เจ็บป่วยน้อยลง ท่ีเจ็บป่วยไม่มากก็แทบหายเป็นปลิดทิง้ได้เลย

ทีเดียว 

 

       

     


