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จิตอาสาของคน....ดีดีในกลุมผูติดเชื้อ
พรทิพย ธีระกาญจน
การทํางานในฐานะเจาหนาที่ใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพในปที่ 14 ของดิฉัน ใหความรูสึกที่มากมาย
โดยเฉพาะตั้งแตป 2549 ที่ไดรับหนาที่ดูแลผูติดเชื้อในโครงการรับยาตานไวรัสเอดส ที่ตองใหคําปรึกษาผูติด
เชื้อทุกรายกอนเขารับยาตานไวรัสที่ถูกตอง ที่ศูนยบริการปฐมภูมิ (คูคต) การไดทํางานรวมกับผูติดเชื้อไดให
ประสบการณหลากหลายรสชาด การไดรับรูความทุกขของหญิงสาวที่ติดเชื้อจากสามีโดยไมไดตั้งใจ การ
เที่ยวกลางคืนในขณะเมาไมไดสติเพียงครั้งเดียวก็ติดเชื้อแลวของชายหนุม ที่นาเศราใจที่สุดเมื่อคุณแมยังสาว
ตั้งครรภโดยไมทราบวาตนเองติดเชื้อจากสามี และทารกนอยคลอดออกมาพรอมกับโรคแทรกซอนที่รักษา
ไดยาก อีกทั้งเปนความเจ็บปวดของแมที่ไมสามารถใหนมตัวเองกับลูกนอยได ดิฉันไดรับฟง ความทอแท
ของชีวิต ความผิดหวังในโชคชะตา การเจ็บปวยของรางกายที่ทําใหไมอาจทํางานไดเต็มที่ในการหาเลี้ยงชีพ
ใหครอบครัวอันเปนที่รักของตนเอง แตในสถานการณเหลานี้ ดิฉันไดเห็นความตั้งใจของผูติดเชื้อบางคนที่
ตอสูทุกวิถีทาง เพื่อใหคุณภาพชีวิตของตัวเองดีขึ้น ไมใหเปนทีร่ ังเกียจของสังคม ไดเห็นความตั้งใจของสามี
ภรรยาคูหนึ่ง ที่มีขนมเคก คุกกี้มาฝากเจาหนาที่เปนประจําเพราะมีอาชีพทําขนมสงขายตามตลาดนัด ซึ่งสามี
อางวาติดเชื้อจากการทําฟนตามสิทธิบัตรทองของเรา หลังจากไดพูดคุยกับคูสามีภรรยาที่เขารับยาตานไวรัส
ทําใหดิฉันไดเห็นความรัก ความชวยเหลือซึ่งกันและกันของคนทั้งสองที่เอื้อน้ําใจมายังผูติดเชื้อคนอื่น
เราอาจจะเขาใจวา ผูติดเชื้อดวยกันเปนธรรมดาที่จะตองเขาใจความรูสึกของผูติดเชื้อดวยกันเอง แต
อีกมุมมองหนึ่งของสังคมบนโลกเบี้ยวๆ ใบนี้ ดิฉันยังไดเห็นเจาหนาที่บางคนปฏิบัติตอผูติดเชื้อเหมือนเปน
หนอนพยาธิ สายตาของพวกเขาไมไดตองการความสงสาร ความเห็นใจจากผูไมไดติดเชื้อ หากแตตองการ
ความเขาใจในความเปนจริงที่อาจจะเกิดขึ้นไดกับใครก็ไดที่ตั้งอยูในความประมาท............. การทํางานของ
ดิฉันในฐานะพยาบาล และ/หรือในฐานะเจาหนาที่ใหคําปรึกษา เปนการปฏิบัติโดยหนาที่ความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการฯ ในขณะเดียวกันก็มีผูอาสามาชวยงานบริการใหกับผูติดเชื้อโดยไมคิด
รังเกียจ และไมหวังสิ่งตอบแทน เปนการกระทําดวยใจเปนกุศล ดวยจิตใจอันบริสุทธิ์ปรารถนาใหผูตดิ เชื้อ
พนทุกขทรมานที่เปนอยูไมวาจากรางกายหรือจิตใจ เปนการใชใจทํางาน ซึ่งคําศัพทใหมในปจจุบัน คือ...จิต
อาสา.......แตสําหรับดิฉัน ผูติดเชื้อทุกคนมีใจเปนจิตอาสา หากเพราะโรคที่พวกเขาเปนอยูไดเปลี่ยนแปลงให
เกิดจิตอาสาขึ้นเพื่อไมใหคนอื่นตองไดพบเจออีก
วันหนึ่งดิฉันไดพบผูปวยรายหนึ่ง นองมด เดินเขามาหาดิฉันในวันที่มีคลีนิกโครงการNAP ดวย
ใบหนาที่สวยคม ผมหยิก แตแววตาเศรามีรอยยิ้มจางๆบุคลิกแบบสาวประเภทสอง มีจุดผื่นแดงตามตัวโดยมี
พี่เลี้ยงชมรมโลตัสเดินเขามาสงในหองใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพ ของวันที่ 2 สิงหาคม 2550 นองมด
แนะนําตัวเองวาทํางานอยูที่พัทยามาหลายป รูตัววาติดเชื้อเอดสมา 5 ป รักษาอยางไมตอเนื่องที่โรงพยาบาล
บางละมุง จะมาขอรับยาเพิ่ม เมื่อไดพูดคุยสักพักหนึ่ง ก็สังเกตุเห็นความไมสบายใจ นองมดใหขอมูลเพิ่มเติม

วา บานอยูตําบลคูคต เปนหมูบานใหญ ประมาณ 2,000 หลังคาเรือน อาศัยอยูกับมารดาและนองสาวที่กําลัง
ศึกษาอยู มหาวิทยาลัยปท4ี่ รายไดในครอบครัวไมมากนัก สวนใหญมาจากนองมด เมื่อตัวเองเจ็บปวย คุณแม
และนองสาวทราบเรื่องไมมีปฏิกิริยารังเกียจ หรือ ตอตาน แตขอรองใหกลับมาอยูบา นเพื่อรักษาตัว ขอมูล
เพียงเทานี้ ดิฉันยังไมเห็นปญหาที่คางคาใจนองมดอยูดี จึงไดพูดคุยเรื่องการรักษาอยางตอเนื่องทีท่ างศูนย
การแพทยคูคต จะดําเนินการใหได มีการนัดเจาะเลือดชุดใหญ ตรวจเอ็กซเรยปอด หาคาCD 4 และ Viral
load และนัดซ้ําอีกครั้งพรอมผลลตรวจทั้งหมด กอนกลับบานไดใหนองมดขึ้นไปพูดคุยกับพี่ๆชมรมโลตัส
เพื่อรับทราบกิจกรรมที่ดําเนินขึ้นใหกับผูติดเชื้อในโครงการ NAP ของศูนยการแพทยคูคต
อีก 1 เดือนตอมา นองมดมาหาดิฉันตามนัดหมาย ผล CD 4 ต่ํากวาเกณฑ เริ่มใหยาสูตร B เนื่องจาก
แพยา D4T พูดคุยเปนกันเองขึ้น และสนใจอยากชวยงานเหมือนพี่ๆชมรมโลตัส ที่ทํางานอุทิศตัวเองเพื่อ
เพื่อนผูติดเชื้อไดรับความรูดานสุขภาพและการกินยาตานไวรัสที่ถูกวิธี ดิฉันรูสึกภูมิใจในทีมงานอาสาสมัคร
ชมรมโลตัสที่มีวิธีพูดจูงใจใหนองมดมีใจรักในการทํางานดานจิตอาสา หรือวาเปนที่บุคลิกที่ออนนอม ยิ้ม
แยม และมีใจรักในการชวยเหลือผูอื่นมาตลอดของนองมดกันแน ทําใหดิฉันคิดถึงโครงการชายรักชายที่ทาง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีไดเสนอเขามาใหทางศูนยการแพทยคูคตเขามามีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมใหกลุมชายรักชาย นับตั้งแตวันนั้นดิฉันและนองมดก็ไดทํางานรวมกันในการคนหากลุมเพื่อนชาย
รักชายในชุมชน ไดเห็นความตั้งใจในการพาเพื่อนๆกลุมนี้เขามาพูดคุยกับเราและชมรมโลตัส เปนการเปด
โลกทัศนและเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของผูติดเชื้อและกลุมอื่นๆ เปนชวงเวลาที่ดิฉันไดเห็นการ
เปลี่ยนแปลงในการทํางานดานอาสาสมัครแบบจิตอาสา อาทิเชน เด็กหนุม 2 คน (เกย) จูงมือกันมาทํา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูติดเชื้อที่รับยาตานไวรัสเอดสบนชั้น 4ของศูนยการแพทยคูคต โดยไม
หวังคาตอบแทนใดๆ
ตอมานองมดมีอาการติดเชื้อในปอดอยางรุนแรงเขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิม
พระเกียรติ ดิฉันไดไปเยี่ยมและพูดคุยกับมารดาของนองมด พรอมทั้งบอกขอบคุณที่มีลูกชายที่อุทิศตัว
ทํางานดานจิตอาสาและขอใหนองมดทําใจใหสบาย คิดถึงสิ่งดีๆที่ไดทําและใหคุณแมสวดมนตเพื่อใหใจ
สงบ สิ่งที่ดิฉันไดรับกลับมาคือ แววตาทีอ่ อนโยน แนวแนของนองมด อีก 4 ชั่วโมงตอมาเราก็เสียนองมดไป
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2550 หลังจากนั้น ทีมงานก็ไดอาสาสมัครจิตอาสาคนใหมเปนคุณแมนองมด อายุ 55 ป
ชวยเหลืองานทุกอยาง โดยเฉพาะงานเกี่ยวกับอาชีพเสริม เชน รอยลูกปด ดอกไมประดิษฐ ในวันที่มีคลีนิก
โครงการ NAP เราจะเห็นคุณแมนองมดมาชวยนับเม็ดยาตานไวรัสเอดสทั้งกอนรับยาและหลังรับยา อีกทั้ง
พูดคุยอยางเปนกันเองกับลูกๆในชมรมโลตัส และใหกําลังใจผูติดเชื้อทุกคนที่มีอาการทอแท หมดหวัง คุณ
แมบอกดิฉันวา “โรคเอดสไมไดนากลัวอยางที่คนอื่นเขาใจ นองมดไดสอนแมเรื่องโรคนี้ ทําใหแมรูสึกเปน
หวง ไมอยากใหทุกคนเปนเหมือนมด ที่บานของแมตอนนี้มีลูกๆที่เปนเพื่อนของนองมดมาอาศัยอยูเปนพักๆ
แมก็ไมรังเกียจ ยังกินขาวดวยกัน นอนหองเดียวกัน ไมติดหรอกลูก”

นี่เปนอีกมุมมองหนึ่งของการทํางานอาสาสมัครจิตอาสาดวยใจรัก ดังคํากลาวของทานพระพิศาล จิ
สาโล ที่วา “ จิตอาสานั้น มีอยูในคนทุกคนอยูแลว เพราะทุกคนลวนมีความปรารถนาที่จะทําความดี แต
บางครั้งความอยากทําความดีนั้น ถูกสกัดดวยความกลัว เชน กลัววาจะทําไมได กลัวคนอื่นหัวเราะเยาะ กลัว
เพื่อนรวมงานหมั่นไส ถาคนเรายอมใหความกลัวมาครอบงําจะไมมีวันเติบโต หรือกาวสูชีวิตใหมไดอยาง
อิสรภาพ ที่จะใชศักยภาพของเราอยางเต็มที่เพื่อเกื้อกูลเพื่อนมนุษย และสรางสรรคโลกใหงดงาม”
คุณแมมดไดถูกเลือกโดยผูติดเชื้อที่เขามารับบริการที่ศูนยการแพทยคูคต ใหเปนคณะกรรมการทาน
หนึ่งในชมรมโลตัส และเปนคนแรกที่ไมไดเปนผูติดเชื้อ ซึ่งเปนคณะกรรมการชุดที่สอง หลังจากมีการ
เลือกตั้งขึ้นมาใหม มีทั้งเสียงตอตานและเสียงสนับสนุน ทางชมรมโลตัสและพี่เลี้ยงจึงไดมีมติในการกําหนด
คุณสมบัติของอาสาสมัครที่ทํางานดวยจิตอาสา ไว คือ
1. มีจิตใจที่โอบออมอารี ชอบชวยเหลือผูอื่น มองคนในเชิงบวก
2. ทํางานดวยใจอาสาโดยไมหวังผลตอบแทน
3. สามารถดูแลผูอื่นได เชน เยี่ยมบานผูติดเชื้อ
4. ชอบศึกษา หาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ เชน พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู
5. มีความสามารถพิเศษที่นํามาชวยเหลือผูอื่นได เชน งานฝมือ
6. มีความภาคภูมิใจทีจ่ ะมาทํางานดวยจิตอาสา อีกทั้งคุณสมบัติอื่นๆที่มีอยูในตัวทานเอง
สรุปวาคุณแมนองมดมีคุณสมบัติดังกลาวครบ ผานฉลุย ทีมงานสุขภาพในการดูแลผูติดเชื้อเอดส
และชมรมโลตัสจึงเปนการทํางานรวมกันอยางมีความสุข เจาหนาที่ในศูนยการแพทยคูคตจะไดยินเสียง
หัวเราะดังขึ้นเปนระยะจากชั้น 4 ที่เปนสํานักงานของชมรมโลตัส โดยมีเสียงคุณแมมดขันอาสาทําโนนทํานี่
เสมอ “แมทําได มาๆแมทําเอง” และในวันที่มีคลีนิกโครงการNAP เราจะเห็นคุณแมมดในบทบาทของ
อาสาสมัครจิตอาสานั่งนับยาตานไวรัสเอดสใหกับผูติดเชื้อ และ คอยชงกาแฟ โอวัลตินแจกทีมงาน ซึ่งเปน
ภาพที่ดิฉันประทับใจที่สุดในฐานะคนทํางานดานสุขภาพ ดิฉันคิดเสมอวาแหลงความรูที่ดีที่สุดไมไดมาจาก
หนังสือเทานั้น บุคคลที่มีความตั้งใจ ใจรัก มีความสุขกับการกระทําของตนเองที่ทําใหผูอื่นมีความสุข เปน
สมบัติที่มีคุณคา เปนแหลงประโยชนเคลื่อนทีที่ ่สามารถนํามาพัฒนา ปรับปรุงใหเปนนวตกรรม ในงานจิต
อาสา ไดอยางเปนความภาคภูมิ

