5 เรื่องที่ไม่ควรมองข้าม
ในการดูแล “ลูกคนพิเศษ”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพีพร
พิมพ์เผยแพร่โดย รอง ผอ.ศรีวรรณ สุวรรณปาล

หากได้ชื่อว่าเป็นพ่อแม่ของเด็กพิเศษทุกท่านคงหนี
ไม่พ้นการรับบทหนักในการดูแลลูกมากกว่าพ่อแม่คนอื่นๆ
เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถพัฒนาความสามารถได้
เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ได้ด้วยวิธีการปกติตามธรรมชาติ
ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูตามปกติ หรือการเรียนการสอน
ตามปกติทั่วไป เนื่องจากข้อจากัดบางประการที่มีอยู่ใน
ตัวเด็ก ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา พฤติกรรม อารมณ์
หรือสัมพันธภาพทางสังคมซึ่งการดูแลเด็กกลุ่มนี้จาเป็น
ต้องได้รับความเอาใจใส่และความใกล้ชิดเป็นพิเศษ และ
คนสาคัญที่จะช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ได้ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียน
หรือใครอื่นใด แต่คือครอบครัวนั่นเอง
ดังนั้น คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า ครอบครัวมีบทบาท
สาคัญที่สุดในการดูแลเด็กพิเศษแต่ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้
บอกว่าการดูแลโดยการให้ความรักอย่างเต็มเปี่ยมอาจยัง
ไม่เพียงพอ คุณพ่อคุณแม่ควรมีความรู้ ความเข้าใจ
ประกอบกับมีเจตคติ และทัศนคติที่ถูกต้องด้วย และ
5 เรื่องต่อไปนี้คือสิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้ามในการดูแล
ลูกคนพิเศษ เริ่มจาก

มีความมั่นคงทางอารมณ์
คุณพ่อคุณแม่ควรยอมรับให้ได้ก่อนว่า ลูกเป็นเด็ก
พิเศษ เมื่อยอมรับได้แล้ว สิ่งแรกที่พึงระลึกไว้เสมอ ก็คือ
ความมั่นคงทางอารมณ์ ไม่ทําอะไรผลีผลาม เช่น พยายาม
ควบคุมอารมณ์เมื่อเห็นเด็กคนอื่นกําลังล้อเลียน หรือแกล้ง
ลูก ด้วยการพาลูกเดินออกจากสถานการณ์ตรงนั้น และ
บอกให้เขาเข้าใจว่า ที่เพื่อนพูดแบบนั้น ถ้าเราไม่ได้เป็น

ก็ไม่ควรไปสนใจ หรือถ้าเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกัน
เกิดขึ้นที่โรงเรียน ควรแจ้งคุณครูเพื่อให้ดําเนินการต่อไป
ไม่ควรเข้าไปจัดการปัญหาด้วยตัวเอง เพราะอาจทําให้
ปัญหาบานปลาย และตัวลูกเองอาจได้รับผลกระทบจาก
สังคมเพื่อนตามมาได้

ไม่ทิ้งการรักษา
ถ้าได้รับการรักษาจากแพทย์ ไม่ควรทิ้ง หรือขาดช่วง
การรักษา ควรติดตามการรักษา และรับประทานยาตามที่
แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ซึ่งพ่อแม่หลายคน
กังวลเรื่องผลข้างเคียงของการใช้ยาจนลืมมองถึงผลเสีย
จากการไม่รับประทานยาไป หากเด็กไม่ได้รับการรักษา
และรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง เมื่อถึงวัยที่เด็กเข้าสู่
สังคมโรงเรียน อาจเกิดปัญหาตามมาได้ โดยเฉพาะการอยู่
ร่วมกันกับเพื่อนในชั้นเรียน แต่การใช้ยาควรใช้ร่วมกับการ
ฝึกทักษะต่างๆ ที่จําเป็นไปพร้อมๆ กันด้วย เช่น ฝึกวินัย
ปรับพฤติกรรม เด็กจึงจะพัฒนาและมีความสามารถที่จะ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ดี

ฝึกเป็นผู้สังเกตการณ์แทนครู
คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยรายงานพฤติกรรม หรือความ
เป็นไปเกี่ยวกับตัวลูกกับคุณครูที่โรงเรียนอย่างสม่ําเสมอ
เพื่อให้ครูได้มีข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาเด็ก และเข้าใจเด็ก
มากยิ่งขึ้น นอกจากนัน้
ควรรู้จักรับฟัง พร้อมกับ
แลกเปลี่ยนกับคุณครูเพื่อนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปพัฒนาลูก
ให้ถูกทางต่อไป

อย่าเป็นพ่อแม่รังแกฉัน
เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ คุณพ่อคุณแม่หลายๆ ท่าน
พยายามประคมประหงมลูกมากเกินไป หรือพูดง่ายๆ คือ
เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กพิเศษมากเกินไป เช่น ช่วยเหลือลูกทุก
อย่างโดยที่เด็กไม่ได้รับการฝึกให้ช่วยเหลือตัวเอง หรือไม่
ได้รับการฝึกที่จะยืนได้ด้วยตัวเองเลย เนื่องจากมีพ่อแม่

คอยปกป้องอยู่ตลอด เมื่อเป็นเช่นนี้ อาจทําให้เด็กมีปัญหา
ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมตามมาได้ ทางที่ดีควรเลี้ยง
ลูกให้เป็นไปตามธรรมชาติ ปล่อยให้ลูกได้ช่วยเหลือตัวเอง
บ้างในบางเรื่อง อย่างน้อยๆ เป็นการเพิ่มทักษะให้ลูกได้
รู้จักพึ่งพาตัวเอง และยืนได้ด้วยตัวของเขาเอง หากิจกรรม
ทาร่วมกัน หลายๆ ครอบครัวมุ่งเน้นแต่กิจกรรมนอกบ้าน
แต่ไม่ค่อยมีเวลาทํากิจกรรมร่วมกันในบ้านเลย ดังนั้น
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์แทนที่จะพาลูกออกไปเรียนตาม
สถาบันต่างๆ ควรมีกิจกรรมในบ้านที่ทําร่วมกันบ้าง เช่น
นั่งรับประทานอาหาร อ่านหนังสือ เล่านิทาน หรือพากัน
ไปออกกําลังกายตามสวนสาธารณะใกล้บ้าน เป็นต้น ซึ่ง
กิจกรรมเหล่านี้ นอกจากจะช่วยสานสัมพันธ์รักใน
ครอบครัวแล้ว ยังช่วยให้ลูกมีการพัฒนาความสามารถใน
ด้านต่างๆ ที่ดีขึ้น
“ครอบครัวที่มีกิจกรรม และพูดคุยกับลูกบ่อย ๆ
ไม่ว่าจะเรื่องคน สัตว์ สิ่งของ หรือความรู้รอบตัวต่างๆ จะ
ช่วยให้เด็กมีข้อมูล และมีความเข้าใจต่อสิ่งรอบตัว เมื่อเด็ก
มีเรื่องราว และมีความรู้สึกดีๆ เวลาให้เด็กแต่งประโยค
เด็กจะสามารถแต่ง และถ่ายทอดออกมาได้ค่อนข้างดี ต่าง
กับเด็กที่ไม่มีพ่อแม่คอยคุย คอยแนะ หรือคอยเล่าเรื่องราว
ต่างๆ ให้ฟัง เด็กกลุ่มนี้จะไม่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึก
คิดออกมาได้ เวลาเด็กเข้าเรียนและต้องไปเรียนรวมกับ
เพื่อนๆ ในชั้นเรียนก็จะไม่สามารถสื่อสาร และถ่ายทอด
คําพูดออกมาได้ดีเท่าที่ควร”
แน่นอนว่า
การได้เห็นลูกมีพัฒนาการเต็มตาม
ศักยภาพที่เขามีอยู่ คือ สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคน
ปรารถนา แต่ระหว่างทางที่ไปสู่จุดหมายนั้น เด็ก
ต้องการเวลา ความรัก และกาลังใจดีๆ จากพ่อแม่ หาก
ทาได้เช่นนั้น เชือ่ เถอะครับว่า จุดหมายปลายทางที่วาด
หวังไว้รอคุณอยู่ไม่ไกลนับจากนี้

เด็กพิเศษ
ดูแลด้วยความรัก พัฒนาด้วยความเข้าใจ
โดย.. นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
พิมพ์เผยแพร่โดย..รอง ผอ.ศรีวรรณ สุวรรณปาล

เด็กพิเศษ หรือเรียกเต็มๆ ว่า เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ คือกลุ่มเด็กที่ไม่สามารถพัฒนาความสามารถได้เต็ม
ตามศักยภาพที่มีอยู่ได้ด้วยวิธีการปกติตามธรรมชาติ ไม่ว่า
จะเป็นการเลี้ยงดูตามปกติ หรือการเรียนการสอนตามปกติ
ทั่วไป เนื่องจากข้อจํากัดบางประการที่มีอยู่ในตัวเด็ก
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา พฤติกรรม อารมณ์ หรือ
สัมพันธภาพทางสังคม ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีวิธีการพิเศษ
เพิ่มเติมจากการเรียนรู้ตามธรรมชาติของเด็ก เพื่อช่วยให้
เด็กมีศักยภาพเต็มตามที่มีอยู่ได้
มีหลายมุมมองทางความคิดเกี่ยวกับแนวทางการ
ดูแลเด็กพิเศษ ซึ่งไม่มีผิด ไม่มีถูก เพียงแต่ต้องมีการทบทวน
ความคิดอย่างเข้าใจ
บางคนมองว่า “อย่าไปบังคับเด็กเลย สงสารเด็ก”
บางคนก็มองว่า “ทําไมไม่ฝึกเด็กล่ะเดี๋ยวก็ทําอะไร
ไม่เป็นหรอก”
บางคนก็มองว่า “เด็กก็ทําได้แค่นี้ จะไปเอาอะไรมากมาย”
บางคนก็มองว่า “เดี๋ยวโตขึ้นก็ดีเอง อย่าไปกังวลเกินเหตุ”
บางคนก็มองว่า “ต้องทุ่มเทฝึกกระตุ้นเด็กให้เต็มที่เท่าที่มี
แรงทํา”
แนวทางการดูแลเด็กพิเศษ ไม่ว่าจะไปในทิศทางใดก็
ตาม ถ้าเริ่มต้นจากการดูแลด้วยความรัก แล้วค่อยๆ
พัฒนาด้วยความเข้าใจ ก็จะไปสู่จุดหมายปลายทางของการ
ทําให้เด็กมีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ได้ ไม่ยาก
การดูแลด้วยความรัก ก็คือสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนมีอยู่เต็มเปี่ยม
อยู่แล้ว แต่ที่นํามาเน้นย้ํา เนื่องจากในความรักที่มีอยู่นี้
มักจะถูกบดบังด้วยความเครียด ความวิตกกังวล ความเบื่อ

หน่าย ความท้อแท้ และความรู้สึกอื่นๆ อีกมากมายในบาง
ช่วงเวลา ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดความรู้สึกต่างๆ
ขึ้นมาได้ในการดูแล แต่จําเป็นต้องหาวิธีจัดการความรู้สึก
ต่างๆ อย่างเหมาะสมต่อไป
สําหรับการพัฒนาด้วยความเข้าใจ ก็เป็นสิ่งจําเป็น
เนื่องจาก ขึ้นชื่อว่าเด็กพิเศษแล้วต้องมีกระบวนการพัฒนา
ที่พิเศษ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ต้องอาศัยความรู้ ความ
เข้าใจ หลักเบื้องต้นง่ายๆ ในการพัฒนา คือ
“เด็กเป็นตัวตั้ง ครอบครัวเป็นตัวหาร ผู้เชี่ยวชาญเป็น
ตัวช่วย”
“เด็กเป็นตัวตั้ง” กล่าวคือ ไม่มีสูตรสําเร็จรูปสําหรับการ
ดูแลเด็กพิเศษทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกอายุ ควรเข้าใจธรรมชาติ
ที่ว่า เด็กแต่ละคนมีความเหมือนกัน และมีความแตกต่างกัน
เด็กอาจมีความบกพร่องในบางด้าน แต่ในขณะเดียวกันก็มี
ความสามารถในบางด้านเช่นกัน การมองแต่ความบกพร่อง
บางด้าน และคอยแก้ไขความบกพร่องไปเรื่อยๆ ก็อาจถึง
ทางตันในที่สุด ควรหันกลับมามองในด้านความสามารถ
ของเด็กด้วยว่าเด็กมีความสามารถด้านใดบ้าง เพื่อวาง
แผนการดูแล ให้การส่งเสริมความสามารถที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น
ซึ่งสามารถช่วยชดเชยความบกพร่องที่มีอยู่ได้
ดังนั้นการดูแลต้องวางแผนให้สอดคล้องกับสิ่งที่เด็ก
มี และสิ่งที่เด็กเป็น โดยวางแผนเฉพาะรายบุคคล ให้มี
ความเหมาะสมตามวัย และตามพัฒนาการของเด็ก
“ครอบครัวเป็นตัวหาร” กล่าวคือ ครอบครัวมีบทบาท
สําคัญที่สุดในการดูแลเด็กพิเศษ และคงไม่สามารถปฏิเสธ
ได้ว่า ถ้าครอบครัวไม่ดูแล แล้วจะมีใครดูแลได้ดีกว่าอีกเล่า
แต่ในการดูแลนั้น การมีความรักอยู่เต็มเปี่ยม อาจจะไม่
เพียงพอ ถ้าขาดความเข้าใจ การมีความรู้ มีเจตคติที่
ถูกต้อง และมีทักษะ พัฒนาเทคนิควิธีให้เหมาะสมอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่ควรมีทั้งครอบครัว ต้องเน้นคําว่า

“ครอบครัว” เพราะว่าไม่มีใครเก่งคนเดียว ต้องให้ความ
ไว้วางใจกัน ให้ทุกคนมีส่วนร่วม ครอบครัวเข้มแข็งคือพลัง
แห่งความสําเร็จ
ปัญหาที่มักเกิดขึ้นบ่อย คือ มีการแบ่งหน้าที่กัน
ชัดเจนเกินไป แม่ดูแลเด็กอย่างทุ่มเท ในขณะที่พ่อ
พยายามทํางานหนักขึ้น เพื่อจุนเจือครอบครัว ในที่สุดก็
เกิดช่องว่าง พ่อก็เริ่มไม่มีทักษะการดูแลเด็ก แม่ก็ไม่ไว้ใจ
ให้พ่อดูแล ช่องว่างก็มากขึ้น จนเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา
การเริ่มต้นและพัฒนาที่ดี คือการสุมหัวเข้าหากัน
คุยกัน ไว้วางใจกัน และหารความรัก ให้ทุกคนในครอบครัวมี
โอกาสช่วยเหลือเด็กเท่าๆ กัน
“ผู้เชี่ยวชาญเป็นตัวช่วย” ณ วันนี้ ความก้าวหน้าทาง
วิชาการมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลใหม่ๆ มี
เพิ่มเติมตลอดเวลา เป็นไปไม่ได้ที่คนเดียวจะรู้ทุกอย่าง
มีทักษะทุกด้าน ตัวช่วยจึงมีความจําเป็น
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย จิตแพทย์เด็ก พยาบาล
นักจิตวิทยา นักแก้ไขการพูด นักกิจกรรมบําบัด นัก
กายภาพบําบัด ครูการศึกษาพิเศษ หรือวิชาชีพอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ถือเป็นตัวช่วยที่สามารถให้คําแนะนํา คําปรึกษา
และสาธิตเทคนิควิธีต่างๆ ให้นําไปฝึกปฏิบัติต่อไปได้
แต่ต้องไม่ลืมว่า ผู้เชี่ยวชาญเป็นเพียงตัวช่วยเท่านั้น ไม่ใช่
ตัวหลักอย่างเช่นครอบครัว ฉะนั้นถ้าบทบาทผิดเพี้ยนไป
จากนี้ ผู้เชี่ยวชาญกลายเป็นตัวหลักขึ้นมา จะทําให้เด็กไม่
สามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพที่มีอยู่จริง เนื่องจากเป็นไป
ไม่ได้ที่ผู้เชี่ยวชาญจะรู้จัก และเข้าใจเด็กได้ดีกว่าครอบครัว
ที่อยู่กับเด็กตลอด เมื่อมองจุดสุดท้ายที่เด็กพิเศษควรจะ
เป็น คือ พัฒนาเต็มตามศักยภาพที่เขามีอยู่ ถ้ายังไม่ถึงจุด
นั้น ณ วันนี้ ก็ไม่เป็นไร เพราะวันหนึ่งต้องไปถึงแน่นอน ถ้า
ยังมีการดูแลด้วยความความเข้าใจ โดยยึดหลัก
“เด็กเป็นตัวตั้ง ครอบครัวเป็นตัวหาร ผู้เชี่ยวชาญเป็นตัวช่วย”

