
ปีใหม่
ชีวิตใหม่..

5 4 3 2 1... นี่คงเป็นเสียงของผู้คน
มากมายที่รอนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ของ
ใครหลายๆคน เสียงพลุที่จุดขึ้นฟ้าในยาม
ราตรีตอนรับเทศกาลปีใหม่ เวลาแห่งการ
ตอนรับสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตหรือเริ่มต้น
ชีวิตใหม่และเป็นเทศกาลที่มีวันหยุดติดกัน
หลายวัน ปีใหม่หลายครอบครัวมีแผนไป
ท ากิจกรรมท่องเที่ยว หรือเป็นโอกาสรวม
ญาติ แต่ส าหรับบางครอบครัว ปีใหม่เป็น
ช่วงเวลาที่ต้องการที่พึ่งพิงและก าลังใจ
เป็นอย่างมาก

นายแพทย์ชัช นครชัย

รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

คุณวิยะดาได้บรรยายความรู้สึกดีๆที่มีต่อโรงพยาบาล
บ้านแพ้ว ที่ท าให้ปี ใหม่ของครอบครัวของคุณวิยะดา
กลายเป็นปีที่มีแต่ความสุขและรอยย้ิม

คุณวิยะดา คงรวมญาติ  ข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ 
พักอาศัยอยู่กับ คุณแม่ประชุม วัย 80 ปี ที่บ้านริมคลอง
บางกอกน้อย

คุณวิยะดาเล่าถึงเหตุการณ์วันน้ันว่า คุณประชุมเกิด
อุบัติเหตุที่บ้านตนเอง โดยเปิดประตูห้องแล้วลื่นล้มในคืนวัน
ศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ตัวคุณวิยะดาคิดว่าคุณแม่คงไม่ได้
เป็นอะไรมาก จนกระทั่งรุ่งข้ึน เช้าวันเสาร์ พบว่าคุณแม่ปวด
บริเวณสะโพกซ้ายมาก ไม่สามารถขยับหรือเคลื่อนไหวได้ แม้
เพียงนอนตะแคงหรือลุกน่ังก็ท าไม่ได้ จึงได้ตัดสินใจโทรเรียก
รถพยาบาลไปโรงพยาบาลศิรริาช

แพทย์ตรวจพบว่า คุณแม่กระดูกสะโพกข้างซ้ายหักต้อง
ได้รับการผ่าตัดจากแพทย์เฉพาะทาง แต่โชคกลับไม่เข้าข้าง
ครอบครัวของคุณวิยะดาเสียเลย โรงพยาบาลศิริราชเตียงเต็ม 
แม้คุณวิยะดาเป็นข้าราชการมีสิทธิการรักษา แต่ก็ไม่สามารถ
นอนโรงพยาบาลได้ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้แนะน าให้กลับบ้าน
แล้วมาใหม่ในวันจันทร์ซึ่งเป็นวันท าการ หรืออีกทางเลือก
หน่ึง คือ ส่งต่อคนไข้ไปยังโรงพยาบาลอื่นที่สามารถท าการ
ผ่าตัดให้ได้ 

“ณ สถานการณ์ตอนน้ัน คุณแม่มีอาการปวดสะโพกมาก 
ขยับแม้เพียงพลิกตัวก็ไม่ได้ ถ้าจะกลับไปบ้าน แล้วมาใหม่ใน
วันท าการเกรงว่าจะไม่ไหว จึงเลือกขอให้แพทย์ส่งต่อคนไข้ไป
รักษาท่ีอื่น” คุณวิยะดากล่าว



เรื่องไม่ได้ง่ายอย่างท่ีคิด คุณวิยะดารอต้ังแต่เช้า
จนบ่าย ได้มีโอกาสเข้าไปน่ังในแผนกประสานงานส่ง

ต่อผู้ป่วย จึงได้รู้ว่า การหาโรงพยาบาลท่ีจะรับรักษา
ต่อในเวลาน้ัน ยากมากจริงๆ เน่ืองจากวันน้ันเป็น

วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ อีกท้ังยังเป็นช่วงใกล้เทศกาลปี
ใหม่ เป็นวันหยุดยาว ไม่มีโรงพยาบาลรัฐแห่งใดตอบ

รับผู้ป่วยเข้ารักษา อีกท้ังครอบครัวคุณวิยะดาเป็น
ข้าราชการครู หากต้องไปรักษาท่ีโรงพยาบาลเอกชน 

คงต้องเสียค่ารักษาเป็นเงินหลักแสน จึงขอเลือกให้
ทางโรงพยาบาลศิริราช ช่วยส่งตัวไปโรงพยาบาลรัฐ

แทน ระหว่างน้ันได้ลองโทรไปหาลูกศิษย์ท่ีเรียนแพทย์
อยู่ทางภาคเหนือ ขอความคิดเห็นว่าควรท าอย่างไร

ต่อไปดี ลูกศิษย์บอกว่า “วันน้ี วันที่ 27 ธันวา ใกล้ปี
ใหม่ อาจารย์ต้องท าใจหน่อยนะ อาจได้ผ่าตัดหลังปี

ใหม่” ตอนน้ันแผนกส่งต่อแจ้งว่ายังไม่มีโรงพยาบาล
ใดรับคนไข้เข้ารับการรักษา 

หลังจากนอนรอด้วยความปวด ขยับเขยื้อนตัว
ไม่ได้ อยู่ท่ีแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศิริราช 

เพื่อรอการติดต่อส่งตัวยาวนานกว่า 10 ช่ัวโมง เวลา
ประมาณสองทุ่ม เจ้าหน้าท่ีแจ้งว่ามีโรงพยาบาลรัฐท่ี

รับส่งต่อแล้วแห่งหน่ึง น่ันคือโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

“คุณหมอใจถึงมากๆ ทั้งที่หมอไม่เคยเห็นคนไข้ ไม่
เคยมีประวัติการรักษา ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน  แต่
หมอกล้าที่จะรับรักษาคนไข้”   คุณวิยะดากล่าว 

คืนวันน้ันคุณวิยะดาจึงพาคุณแม่ เดินทางมา
รักษาที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)  
โดยที่ ไม่รู้ จักใครเลย ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยซ้ าว่า
โรงพยาบาลบ้านแพ้วอยู่ที่ไหน !!

แพทย์ผู้รับเคส คือ นพ.ชัช นครชัย ศัลยแพทย์
ออร์โธปดิิกส์

“คืนน้ัน ผมฟังการรายงานเคสทางโทรศัพท์ ผมรู้อยู่

แล้วว่าคนไข้สะโพกหัก ถ้านอนท่ีศิริราช ต่อให้มีเตียง
ก็ต้องรอหลังปีใหม่ถึงจะได้ผ่าตัด ผมเคยอยู่ท่ีน่ันมา

ก่อน ทราบดีว่าคิวผ่าตัดค่อนข้างเยอะ แต่ด้วยระบบ
ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ท่ีเราเป็นองค์การมหาชน 

จึงมีความคล่องตัวท่ีสูงกว่า เรามีประสบการณ์ในการ
ผ่าตัดรักษาผู้ป่วยสะโพกหักมามาก เราผ่าตัดกันทุก

สัปดาห์ ทีมของเราพร้อม ท้ังทีมอายุรแพทย์ท่ีเก่ง 
ขยัน ละเอียดถ่ีถ้วน ทีมวิสัญญีท่ีมีเมตตา เอาใจใส่ 

เน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย รวมถึงผู้ช่วยผ่าตัดท่ี
คุ้นเคยกับการผ่าตัดเป็นอย่างดี เคสน้ีน่าจะไม่ยาก

อะไร หักแบบไหน ก็ไม่ยาก เราผ่าได้อยู่แล้ว อีกท้ัง
ใกล้ปีใหม่ ห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลบ้านแพ้วเรา

ค่อนข้างว่าง เพราะคนไข้ส่วนใหญ่ไม่อยากเข้าผ่าตัด
ช่วงน้ี อุปกรณ์ของเราท้ังเตียงผ่า ตัดและเครื่อง

เอ็กซเรย์ในห้องผ่าตัดราคาหลายล้านบาทจะได้ถูก
น ามาใช้เพื่อช่วยผู้ป่วยได้เพิ่มข้ึนอีกคน ผมเลยมี

ความเห็นว่า หากรับคนไข้มา ผมน่าจะท าการผ่าตัดให้
ได้ก่อนปีใหม่ ” 



คุณวิยะดาเล่าต่อไปอีกว่า พอมาถึงโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
หมอบอกว่าจะผ่าตัดให้ได้ก่อนปีใหม่ ตอนน้ันคุณวิยะดารู้สึกว่า 
“คุณหมอมีความตั้งใจมาก มีเมตตาจริงๆ สภาพคุณแม่ตอนน้ัน 
ปวดมาก ท าได้แต่นอนน่ิงบนเตียงขยับไม่ได้ ต้องนอนกินข้าว 
นอนขับถ่ายบนเตียง เราทุกข์ใจจริงๆ”    

“ เช้าวันอาทิตย์ (28 ธ.ค.) ผมเข้ามาดูอาการคนไข้ เมื่อ
ญาติเข้าใจความเสี่ยงในการผ่าตัด และยินยอมให้ท าการผ่าตัด 
จึงได้ปรึกษากับอายุรแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ป่วย
ส าหรับการผ่าตัด เมื่อดูเอ็กซเรย์พบว่ากระดูกหักเป็นแบบท่ี
ยากกว่าท่ีคิดไว้ ท าให้ต้องสั่งเครื่องมือโลหะดามกระดูกชนิด
พิเศษมาเพิ่ม เพื่อจะได้ท าการผ่าตัดในวันรุ่งข้ึน (29 ธันวาคม) 
เน่ืองจากเกรงว่าถ้าล่วงเลยไปถึงวันสิ้นปี จะติดช่วงปีใหม่ ไม่มี
บริษัทใดส่งของให้ ถ้ารอตอนน้ัน ถึงหมออยากผ่าตัด ก็ผ่าให้
ไม่ได้ เพราะต้องใช้เครื่องมือพิเศษ หากรอไปผ่าตัดหลังปีใหม่
คนไข้ก็จะสะสมเยอะ โรงพยาบาลหลายแห่งจะแย่งกันสั่ง
เครื่องมือมาใช้ ท าให้ต้องรออย่างน้อย 2 สัปดาห์ ”

คุณหมอมีความตั้งใจมาก มีเมตตาจริงๆ สภาพคุณแม่ตอนนั้นท่าน

ปวดมาก ท าได้แต่นอนนิ่งบนเตียงขยับไม่ได้ ต้องนอนกินข้าว นอนขับถ่าย

บนเตียง เราทุกข์ใจจริงๆ
“

”
“วันจันทร์ (29 ธ.ค.) ผมเข้าผ่าตัดสะโพกคุณยาย ใช้เวลา

ผ่าตัดประมาณครึ่งช่ัวโมงก็แล้วเสร็จ หลังจากน้ัน คุณยาย
เร่ิมท ากายภาพบ าบัด เริ่มฝึกยืน และเดินได้ในวันปีใหม่พอดี ”

“ผมสอนรุ่นน้องกับทีมเสมอว่า เคสแบบน้ีต้องรีบรักษาให้
เร็ว ถ้าเจอคนไข้แบบน้ีให้รีบท า ย่ิงได้รับการรักษาเร็ว คนไข้ยิ่ง
เดินได้เร็ว โรคแทรกซ้อนจะน้อย โอกาสรอดชีวิตจะเพิ่มสูงข้ึน 
เราใช้เวลาผ่าตัดไม่นานก็เสร็จ แต่มันเปลี่ยนชีวิตคนไข้ได้ท้ัง
ชีวิต จากท่ีจะต้องนอนติดเตียง ต้องมีคนดูแลตลอด เขามี
โอกาสท่ีจะกลับมาเดินได้อีกครั้งหน่ึง มีโอกาสท่ีจะมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี อย่างกรณีของคุณประชุม เมื่อกระดูกติด สามารถลุก
เดินเข้าห้องน้ า อาบน้ า แปรงฟันได้เอง” คุณหมอชัช กล่าว 

เรียบเรียงบทสัมภาษณ์โดย
คุณนภาภรณ์ มณฉีาย


