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การศึกษาเรื่ องประสบการณ์ความเข้ มแข็งทางใจและการจัดการอารมณ์ของผู้ปกครองเด็กที่
มีภาวะสมองพิการในโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาประสบการณ์ความเข้ มแข็ง
ทางใจจากการให้ ความหมายของผู้ปกครองในการดูแลบุตรที่มีภาวะสมองพิการ 2) ค้ นหาเงื่อนไขที่
นํามาสูค่ วามเข้ มแข็งทางใจในประสบการณ์ของผู้ปกครองที่มีบตุ รภาวะสมองพิการ 3) ค้ นหาแนวทาง
ในการจัดการอารมณ์ สําหรับผู้ปกครองที่มีบตุ รภาวะสมองพิการ 4) ศึกษาบทบาทการบรรเทาความ
ทุกข์ทางใจระหว่างผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ ตามแนวทาง
การศึกษาแบบรายกรณี เก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก และใช้ การเลือกผู้ให้ ข้อมูลแบบเจาะจง
จํานวน 5 ราย ซึง่ เป็ นผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมองพิการในโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์ อําเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี
ผลการศึกษาพบว่าผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการมีการปรับมุมมองทางความคิดของตน
ให้ สามารถยอมรับกับความสมองพิการของบุตรตังแต่
้ ระยะแรก ความรักที่ผ้ ปู กครองมีตอ่ บุตรที่มีภาวะ
สมองพิ ก าร การได้ รั บ ความสนั บ สนุ น และกํ า ลัง ใจจากคนรอบข้ า ง การปรั บ ทัศ นคติ และการ
เปรี ยบเทียบในสิ่งที่แย่กว่าสิ่งที่ตนเองเผชิญ เป็ นเงื่อนไขที่นํามาสู่ความเข้ มแข็งทางใจของผู้ปกครอง
เด็กที่มีภาวะสมองพิการ และทําให้ ผ้ ปู กครองสามารถข้ ามผ่านสถานการณ์ และอุปสรรคต่างๆมาได้ .
สําหรั บแนวทางในการจัดการอารมณ์ ตนเองของผู้ปกครองเด็กที่ มีภาวะสมองพิการ สามารถแบ่ง
ออกเป็ นการจัดการอารมณ์ 2 รู ปแบบ ได้ แก่ 1) การจัดการอารมณ์โกรธ ที่สามารถระงับได้ ด้วยการตัง้
สติ การหลีกออกจากสถานการณ์ ชั่วคราว ความใจเย็นและความอดทน 2) การจัดการอารมณ์
การได้
ความเครี ยดและความเหน็ดเหนื่อย ที่สามารถระงับได้ ด้วยการคิดทบทวนปั ญหาที่เกิดขึ ้น
ระบายความเครี ยดและความเหน็ดเหนื่อยให้ กบั ใครสักคนรับฟั ง และความเชื่อทางศาสนาซึง่ เป็ นที่พึ่ง
ทางใจของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการได้ เป็ นอย่างดี
จากการศึกษาบทบาทการบรรเทาความทุกข์ทางใจระหว่างผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมอง
พิการ พบว่าเมื่อผู้ปกครองเกิดการแบ่งปั นประสบการณ์ระหว่างกัน อาทิเช่น การกระตุ้นพัฒนาการของ
บุตร การทําใจยอมรับในตัวบุตร การแนะนําสถานที่สําหรับพาไปบําบัดรักษาอาการ ข้ อสังเกตหรื อข้ อ
ควรระวังสําหรับเด็กที่มีภาวะสมองพิการ ส่งผลให้ ผ้ ปู กครองได้ บรรเทาความทุกข์ทางใจที่เกิดขึ ้น
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The purpose of this study is 1) to study experiences of resilience defined by
parents of children with cerebral palsy 2) to identify conditions that contribute to resilience
from the experience of parents of children with cerebral palsy 3) to identify ways to cope
with emotion for parents of children with cerebral palsy 4) to study the role in relieving
mental distress between parents of children with cerebral palsy. Qualitative research was
conducted using individual case study method of in-depth interviews with five selective
interviewees who are parents of cerebral palsy children from Srisangwan School,
Pakkred,.Nonthaburi province.
The study showed that, parents of children with cerebral palsy adjust their
perspective to accept the fact of their child's cerebral palsy condition since the early stage.
The love that they have towards their cerebral palsy child, general support as well as mental
support that they receive from people around them, attitude adjustment and comparing
themselves with less fortunate people are conditions that lead to resilience of parents of
children with cerebral palsy and enable them to overcome situations and obstacles in their
life. For emotional coping, it can be categorize into two types of emotional coping, which are
1) anger coping, which can be restrained by being mindful and temporarily escape from
that situation, being patient and enduring; and 2) stress and exhaustion coping, which can
be restrained by self-reflection on the problem, releasing stress and exhaustion by sharing it
with family members or/and parents who had the same experience, and religious belief
which can be reliance on the mind for parents with such a child.
From the study on the role in relieving mental distress between parents of child with
cerebral palsy, when parents share their experience with others on topics such as how to
stimulate their child development, how to accept their child's condition, recommendation of
treatment venues, advice on important observations that they should take note. The sharing
of experience cause reduction on the level of mental distress of the parents.

ประกาศคุณูปการ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานี ้ ผู้วิจยั ได้ ผ่านเรื่ องราวและประสบการณ์ในชีวิตมากมาย
ซึ่งปริ ญญานิพนธ์ นีจ้ ะไม่สามารถสําเร็ จลุล่วงไปด้ วยดีได้ หากขาดกําลังใจและผู้ให้ ความรู้ ผู้ที่คอย
้
บ
ช่วยเหลือหลากหลายด้ านตังแต่
้ เริ่ มเข้ ามาสู่เครื อข่ายของความสมองพิการ ไปจนถึงขันตอนการเก็
รวบรวมข้ อมูล และสุดท้ ายผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการเก็บข้ อมูลนี ้
ผู้ที่มีบญ
ุ คุณอย่างสูงส่งซึง่ ข้ าพเจ้ าจะสําเร็จไปไม่ได้ หากขาดอาจารย์ที่ปรึกษาของข้ าพเจ้ าทัง้
สองท่าน ที่คอยเดินเคียงข้ างกันตลอดระยะทาง อาจารย์ ดร.อมราพร สุรการ อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
และอาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริ ฐสิน อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม ที่คอยผลักดัน ให้ ข้อเสนอแนะ และคอย
สอนมุมมองดีดีให้ ข้าพเจ้ าอยู่เสมอ อีกทังยั
้ งแนะนําให้ ข้าพเจ้ าได้ ร้ ู จกั กับผู้เชี่ยวชาญในเครื อข่ายของ
เด็กที่มีภาวะสมองพิการ และทําให้ ข้าพเจ้ าเดินไปถึงเป้าหมายได้ อย่างสมบูรณ์แบบ
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะกรรมการสอบปากเปล่า รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา
ตุ้ยคําภีร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.มณฑิรา จารุ เพ็ง รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิทงั ้ 3 ท่าน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.พินดา วราสุนนั ท์ อาจารย์ ดร.ชนิดา มิตรานันท์ และอาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.
จุฑ ารั ต น์ ฉิ ม เรื อง.ที่ เ สี ย สละเวลาตรวจสอบ และให้ คํา แนะนํ า ในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไขให้ ง านวิ จัย มี
คุณภาพมากยิ่งขึ ้น
ขอกราบขอบพระคุณ คุณสุเมธ เลิศอมรสิน ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการกายภาพเด็กที่มีภาวะ
สมองพิการ ที่ให้ ความรู้ มากมายมหาศาลและให้ คําแนะนําในการทําวิทยานิพนธ์ ของข้ าพเจ้ า รวมถึง
แนะนําให้ ข้าพเจ้ าได้ ร้ ูจกั ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ และแนะนําให้ ข้าพเจ้ ารู้จกั กับเจ้ าหน้ าที่ใน
โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์
ขอกราบขอบพระคุณ คุณกาญจนา ทิพย์ สุข หัวหน้ าแผนกเวชศาสตร์ ฟื้นฟู เจ้ าหน้ าที่ใน
โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์ ที่เป็ นผู้มีพระคุณ คอยประสานงานทุกอย่าง และเอื ้ออํานวยข้ าพเจ้ าในการเก็บ
ข้ อมูลทําวิทยานิพนธ์นี ้ให้ สําเร็ จลุลว่ งไปได้
ขอกราบขอบพระคุณผู้บริ หาร นักกายภาพ คุณครู ผู้ประสานงาน และเจ้ าหน้ าที่ในโรงเรี ยน
ศรี สงั วาลย์ จังหวัดนนทบุรี ทุกท่านที่เอื ้อเฟื อ้ สถานที่ เอื ้อหนุนให้ ข้าพเจ้ าได้ มีโอกาสได้ เข้ ามาสัมผัส
ประสบการณ์และการเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยน ขอบคุณที่คอยช่วยติดต่อประสานงาน ทําให้ ข้าพเจ้ าได้ เข้ าถึง
ผู้ให้ ข้อมูลหลากหลายท่าน และได้ นําข้ อมูลไปพัฒนาและเติมเต็มงานวิจยั ของข้ าพเจ้ าได้ อย่างสมบูรณ์
แบบ
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ปกครองเด็กที่ มีภาวะสมองพิก ารในโรงเรี ยนศรี สังวาลย์ ทุกท่า น
ขอบคุณที่เสียสละเวลาส่วนตนเพื่อให้ ความร่ วมมืออย่างเต็มที่ในการให้ ข้อมูล อีกทังยั
้ งให้ คําแนะนํา

หลากหลายด้ านในการใช้ ชีวิต ซึง่ ทําให้ ผ้ วู ิจยั ได้ รับประสบการณ์ที่มีคณ
ุ ค่าและน่านับถือยิ่งนัก สะท้ อน
มุม มองทางความคิ ด ได้ เ รี ย นรู้ ความอดทนและความเข้ ม แข็ ง ที่ เ ป็ นแบบอย่ า งประสบการณ์ และ
ประสบการณ์นี ้จะสามารถเป็ นประโยชน์ให้ กบั ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการท่านอื่นต่อไป
ขอขอบพระคุณ อาจารย์สิทธิพร ครามานนท์ และเพื่อนร่ วมรุ่ นทุกคนที่คอยให้ กําลังใจและ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ขอบคุณนางสาววารุ ณี ทองดี ที่นําพาข้ าพเจ้ าสู่สงั คมของความสมองพิการที่
โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร และแนะนําให้ ข้าพเจ้ าได้ ร้ ู จกั กับอาจารย์ธนรัช จรัสรุ่ งโอฬาร ซึง่ เป็ นผู้ที่ให้
ความรู้แก่ข้าพเจ้ าให้ เข้ าใจถึงภาวะสมองพิการ
ขอขอบพระคุณ สมาชิกในครอบครัวของข้ าพเจ้ า คุณพ่อบรรพต แสงดวงมาศ และคุณแม่
ผกาวรรณ แสงดวงมาศ ที่ คอยเป็ นกํ าลังใจอันยิ่งใหญ่ เปิ ดโอกาสและสนับสนุนให้ ข้าพเจ้ ามีวันนี ้
รวมถึงพี่สาวของข้ าพเจ้ าที่คอยให้ คําปรึกษาและให้ กําลังใจเสมอมา
ณชนก แสงดวงมาศ
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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปั ญหา
เด็ก สมองพิ ก าร เป็ นเด็ก ที่ มี ค วามผิดปกติท างสมองเป็ นผลให้ ส มองส่ว นนัน้ ไม่ส ามารถ
ควบคุมได้ หรื อมีความจํากัดทางด้ านการเคลื่อนไหวของร่างกาย (สมาคมเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูแห่งประเทศ
ไทย อ้ างอิงจากภัทรี ยา คชหิรัญ. 2553: 1) สมองพิการในภาษาอังกฤษเรี ยกว่า Cerebral Palsy.
(ษมากร ปรารถนารักษ์ . 2551: 6) หรื อที่ร้ ู จกั กันในนามว่า.CP.คนทัว่ ไปจึงเรี ยกเด็กที่มีภาวะสมอง
พิการว่า เด็ก CP. (สมพร สุน ทราภา. 2554: 1) .ซึ่ง มี ทัง้ สามารถเคลื่อ นไหวได้ ด้ว ยตนเอง และไม่
สามารถเคลื่อนไหวได้ ด้วยตนเอง.เด็กที่มีภาวะสมองพิการนับเป็ นภาวะที่พบมากที่สดุ ในกลุ่มความ
พิการและพบมากที่สดุ ในเด็กพิการที่มีปัญหาทางด้ านการเคลื่อนไหว เป็ นกลุม่ อาการที่มีความผิดปกติ
ของสมองส่วนกลาง มีผลให้ เกิดความพิการและการเคลื่อนไหว และมักพบสภาพปั ญหาอื่น ๆ ที่ซํ ้าซ้ อ
ร่ วมด้ วย ได้ แก่ ปั ญหาด้ านสติปัญญา ปั ญหาด้ านการมองเห็น และปั ญหาด้ านการสื่อสาร (จักร์ วิดา
สุภาจันทร์ . 2552: 2) และอาจส่งผลกระทบไปยังสมองส่วนอื่นๆ เช่น ทําให้ ขาดการประสานสัมพันธ์
ระหว่างท่าทาง การทรงตัวและการเคลื่อนไหว การผิดรูปของข้ อต่างๆ กล้ ามเนื ้ออ่อนแรงร่วมกับมีความ
ผิดปกติทางการมองเห็น การได้ ยิน มีความบกพร่ องทางด้ านความจําและความเข้ าใจ (สายนที ชีนา
เรื อน. 2542: 42 อ้ างอิงจาก ษมากร ปรารถนารักษ์ . 2551: 6) .
ภาวะสมองพิการ จึงเป็ นกลุ่มอาการที่ต้องใช้ ระยะเวลานานในการบําบัดรักษา ซึ่งพยาธิ
สภาพที่เป็ นอยู่ไม่สามารถรักษาให้ หายขาดได้ (อุไร ตังอุ
้ ดมมงคล. 2540: 1) แต่สามารถฟื ้นฟูให้
ความผิ ด ปกติ ล ดลงจนสามารถทํ า หน้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เด็ ก หลายคนสามารถเติ บ โต
เป็ นผู้ใหญ่และดําเนินชีวิตได้ ใกล้ เคียงคนปกติ หากความบกพร่ องนันได้
้ รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม
และถูกต้ องตังแต่
้ แรกเริ่ ม (ปริ ศนา ยิ่งราษฎร์ สุข. 2550: 14) ภาวะสมองพิการยังส่งผลกระทบกับ
สมาชิกทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะกับบิดามารดา (อุไร ตังอุ
้ ดมมงคล. 2540: 1) ดังงานวิจยั ของ
Eker.and.Tuzun.(2004, p.1358) ที่กล่าวถึงคุณภาพชีวิตของมารดาที่มีบุตรภาวะสมองพิการกับ
มารดาที่ มีบุตรมี ปัญหาเรื่ องภาวะสุขภาพเล็กน้ อย พบว่ามารดาที่ มีบุตรภาวะสมองพิการมีระดับ
คุณภาพชี วิตที่ตํ่ากว่า ได้ แก่ การพักผ่อนน้ อย การไม่ได้ ไปพบแพทย์เมื่อไม่สบายซึง่ ส่งผลต่อปั ญห
สุขภาพที่ตามมา รวมถึงบทบาทหน้ าที่ในการยกของหนัก ช่วยอาบนํ ้า ช่วยพาเข้ าห้ องนํ ้า ช่วยแต่งตัว แ
ช่วยพยุงบุตรเพื่อให้ เคลื่อนไหวร่ างกาย งานวิจัยในประเทศอิหร่ านได้ ศึกษาถึงปั จจัยที่เชื่อมโยงต่อ
คุณภาพชีวิตของมารดาที่มีบุตรภาวะสมองพิการพบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของมารดาที่มี
บุตรภาวะสมองพิการ.ได้ แก่ การว่างงานของมารดา.ซึง่ ส่งผลต่อการเลี ้ยงดูและสถานะทางการเงินของ

2
ครอบครัว (Ahmadizadeh, Rassafiani, Khalili, and Mirmohammadkhani, 2015, p.21).การมี
สมาชิ กในครอบครั ว ที่ เ ป็ นเด็ก ที่ มี ภ าวะสมองพิก าร จึง ถื อเป็ นภาระหนัก สํา หรั บครอบครั ว ทัง้ ทาง
ด้ า นแรงกาย และแรงใจ เนื่ อ งจากมี ข้ อ จํ า กัด ของการช่ ว ยเหลื อ ตนเอง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ด้ า น
การเคลื่ อ นไหว จึ ง จํ า เป็ นอย่ า งยิ่ ง ต่ อ สมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ จ ะต้ อ งมี ค วามเข้ ม แข็ ง ทางใจ และ
การจัดการกับอารมณ์ ตนเองของผู้ปกครองหรื อผู้ดูแลในการให้ การช่วยเหลือดูแล ให้ กําลังใจ และ
ให้ โอกาสอย่างเหมาะสมเพื่อให้ เด็กเหล่านี ้สามารถดํารงชีวิตประจําวันได้ อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิต
(วัณทนา.วัฒนศิลป์, พรรณี ปึ งสุวรรณ, และ มณฑนา ดอนโสม. 2544: 2)
ครอบครั ว ถื อ ว่ า เป็ นสถาบัน ทางสัง คมสถาบัน แรกที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การพัฒ นาคุณ ภาพ
ประชากรของสังคม ที่ประกอบไปด้ วยความรัก ความเข้ าใจ ความอบอุ่น (สุชาดา สร้ อยสน. 2553,น.1)
เป็ นกลุม่ บุคคลที่อาศัยอยูร่ ่วมกัน มีความสัมพันธ์ผกู พันกันทางสายโลหิตหรื อทางกฎหมาย (อรอุมา เต
พละกุล. 2557: 92) ผู้ปกครองและครอบครัวของเด็กสมองพิการ เป็ นผู้ที่มีบทบาทมากที่สดุ ในการดูแล
และมีความใกล้ ชิดกับเด็กมากที่สดุ .ซึ่งต้ องอาศัยความเข้ มแข็งทางใจและการจัดการกับอารมณ์ของ
ตนเองในการเลี ย้ งดูเ ป็ นอย่ า งมาก.หากผู้ป กครองเกิ ด ความรู้ สึ ก ท้ อแท้ หมดหวัง ขาดกํ า ลัง ใจ
ขาดความเข้ มแข็งและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ ของตนเองได้ อาจยิ่งส่งผลต่อบุตรหลานที่มีภาวะ
สมองพิการ ให้ มีสภาพจิตใจที่แย่ลงไปอีก ในอีกทางหนึง่ การที่เด็กที่มีภาวะสมองพิการนี ้ขาดผู้ปกครอง
หรื อ ผู้ดูแ ลไป อาจยิ่ ง ส่ง ผลให้ เ ห็ น ถึ ง ความลํ า บากชัด เจนต่อ ชี วิ ต ของพวกเขาเหล่ า นัน้ ซึ่ง การที่
ผู้ปกครองสามารถจัดการกับอารมณ์ ของตนเองได้ และมี ส ภาพจิ ตใจที่ เ ข้ มแข็ ง จะสามารถส่ง ผล
ทางอ้ อมต่ อ เด็ ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก ารให้ ได้ รั บ การเลี ย้ งดู ที่ ดี ดั ง นั น้ การศึ ก ษาประสบการณ์
ความเข้ มแข็งทางใจและการจัดการอารมณ์จากการให้ ความหมายของผู้ปกครอง การค้ นหาเงื่อนไขที่
นํามาสู่ความเข้ มแข็งทางใจและแนวทางในการจัดการอารมณ์ตนเองในประสบการณ์การดูแลบุตรที่มี
ภาวะสมองพิการเพื่อนํามาส่งต่อแนวทางในการจัดการอารมณ์ สําหรับผู้ปกครองที่มีบตุ ร ภาวะสมอง
พิการท่านอื่น ซึง่ จะสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในการเลี ้ยงดูบตุ รได้ เป็ นอย่างมาก
ผู้ดแู ลเด็กที่มีความบกพร่ อง มักเป็ นพ่อ แม่ พี่น้อง หรื อญาติสนิท ที่อาศัยอยู่ในบ้ านเดียวกัน
และดูแลกันและกัน (มนตรี จันทา. 2554: 81) ในการดูแลเด็กที่มีภาวะสมองพิการนัน้ ไม่เพียงแต่จะ
เป็ นการดูแลทางกายเท่านัน้ แต่รวมถึงการดูแลทางจิตใจด้ วยเช่นกัน ซึง่ จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องพึง่ พา
ครอบครัวหรื อผู้ดแู ลเด็ก และยังเป็ นการดูแลที่ต้องอาศัยระยะเวลาที่ยาวนานและต่อเนื่อง ทําให้ เป็ น
ภาระแก่ครอบครัว อาจจะส่งผลให้ เกิดภาวะเครี ยด ซึมเศร้ า หรื อเกิดปั ญหาครอบครัวขึ ้นได้ (งามพันธุ์
ชิตมินทร์ . 2549: 2) เด็กที่มีความบกพร่ องก็เช่นเดียวกัน อาจมีอารมณ์ แปรปรวน อับอายผู้คน และ
หมดกําลังใจในการใช้ ชีวิต (เพ็ญประภา เทียมสม. 2551: 60) ความรู้ สึกว่าตัวเองไร้ ค่า คิดว่าตนเอง
เป็ นภาระของผู้อื่น ไม่เข้ าสังคมไม่อยากพูดคุยกับใคร ไม่กล้ าเปิ ดเผยความจริ ง เกิดภาวะซึมเศร้ า และ
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เก็บตัว (เพ็ญประภา เทียมสม. 2551: 61) จนไปถึงการคิดฆ่าตัวตาย (วัชรา ริ ว้ ไพบูลย์, ปั ทมาศิริเวช,
พรรณพิมล วิปลุ ากร, ชาติชาย มุกสง, และแพรว เอี่ยมน้ อย. 2553: 61-62) ซึง่ การให้ คําอบรมสัง่ สอน
การเลี ้ยงดู การตักเตือน การดูแล การให้ ความเอาใจใส่บุตรมีความสัมพันธ์ กับการหล่อหลอมความ
เข้ มแข็งทางใจ และเป็ นสิ่งที่คอยเสริ มสร้ างความเป็ นมนุษย์.บุคคลจะเติบโตมาเป็ นคนอย่างไร มัก
ขึ ้นอยู่กบั สภาพแวดล้ อม สังคม และการปลูกฝั งของครอบครัวมาตังแต่
้ วยั เยาว์ การเรี ยนรู้ ทกุ ย่างก้ าว
ของชีวิตตังแต่
้ ในวัยเด็กจนถึงปั จจุบนั สามารถสร้ างสภาพภายในจิตใจ หล่อหลอมมนุษย์ด้วยความรัก
จนก่อให้ เกิดความคิดเชิงบวกและกําลังใจในการก้ าวเดินต่อไปเหมือนกับคนปกติทวั่ ไปเยาวชนที่ได้ เกิด
มาในครอบครัวที่อบอุ่น เต็มเปี่ ยมไปด้ วยความรัก ย่อมช่วยเสริ มสร้ างการดํารงชีวิตให้ มีความสุขมาก
ขึ ้น ดังแนวคิดของ พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ (2550, อ้ างอิงจาก สุชาดา สร้ อยสน. 2553: 1) ที่กล่าวว่า
ครอบครัวเป็ นสถาบันสังคมแรกที่มนุษย์สร้ างขึ ้นจากความสัมพันธ์ ที่มีต่อกัน เป็ นตัวแทนจากสถาบัน
สังคมภายนอกที่ปลูกฝั งความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติให้ กบั บุตรหลานของตน เมื่อกล่าวถึงเยาวชนที่
มีความผิดปกติด้วยภาวะสมองพิการ แน่นอนว่าบทบาทหน้ าที่ของคนในครอบครัว อาจจะต้ องรับบท
หนักกว่าพ่อแม่หรื อผู้ปกครองของเด็กปกติทวั่ ไป เนื่องจากเด็กที่มี ความผิดปกติด้วยภาวะสมอง
พิการ มักต้ องการที่จะได้ รับการดูแลเอาใจใส่เป็ นพิเศษ ความรัก ความทะนุถนอม และความเอาใจ
ใส่ที่มากขึ ้นกว่าเด็กปกติทวั่ ไปในอีกทางหนึ่ง Singer &.Ferkar (1989 อ้ างอิงจาก ปริ ศนา ยิ่งราษฎร์
สุข. 2550: 2) กล่าวว่าการที่มารดาต้ องดูแลบุตรที่สมองพิการ ส่งผลให้ มารดาเกิดความอ่อนล้ า ท้ อแท้
เบื่อหน่าย ทําให้ การดูแลบุตรเป็ นไปอย่างทําไปวัน ๆ หนึ่งโดยไม่คํานึงถึงอนาคตของบุตร.ซึง่ ผู้ปกครอง
เด็กที่มีภาวะสมองพิการจะต้ องมีความเข้ มแข็งทางใจและ การจัดการกับอารมณ์ของตนเองเป็ นอย่าง
มากในการเลี ้ยงดูบตุ ร หากผู้ปกครองมีสภาพจิตใจที่อ่อนแอ มีการจัดการอารมณ์ที่ไม่ดี ย่อมส่งผลต่อ
สภาวะความเป็ นอยูท่ างด้ านจิตใจและทางกายของเด็กที่มีภาวะสมองพิการอีกด้ วย
ประสบการณ์ทางจิตใจที่ผ่านมาโดยส่วนตัวของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการสามารถ
ส่งผลต่อสภาพจิตใจ ความเข้ มแข็งทางใจ และการจัดการกับอารมณ์ ของตัวผู้ปกครองเองได้ เช่นกัน
ผู้เป็ นพ่อหรื อแม่ที่ได้ รับการเลี ้ยงดูตงแต่
ั ้ วยั เด็กที่แตกต่างกัน การปลูกฝั งให้ สามารถเผชิญปั ญหาที่
แตกต่างกัน และความสามารถในการรับมือได้ กบั อุปสรรคที่เกิดขึ ้นในชีวิตที่แตกต่างกันนัน้ อาจส่งผล
ต่อความเข้ มแข็งทางใจและการจัดการอารมณ์ของบุคคล ซึง่ จากการศึกษางานวิจยั ที่หลากหลายทําให้
เห็นในมุมต่างของลักษณะทางความคิดและพฤติกรรมของการดูแลบุตรหลานที่มีภาวะสมองพิการ
ดังนันการศึ
้
กษาประสบการณ์ทางจิตใจในความเข้ มแข็งทางใจและการจัดการอารมณ์ จึงค่อนข้ างมี
ความสําคัญ ที่จะสามารถนําแบบอย่างที่ดี มาเป็ นบทเรี ยนในการชี ้แนะผู้ปกครองท่านอื่นให้ สามารถ
ผ่านพ้ นความยากลําบากในการเลี ้ยงดู และการรับมือกับความพิการทางสมองของบุตรหลานของตน
ไปได้ .ผ่านการบอกเล่าประสบการณ์ทางจิตใจของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ ซึง่ หมายความถึง
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การบอกเล่าและแบ่งปั นสถานการณ์ หรื อเรื่ องราวต่างๆ ที่ผ่านเข้ ามาในชี วิตของผู้ปกครองหรื อใน
บทบาทของการรับมือกับสถานการณ์ การดูแลบุตรหลาน การจัดการกับอารมณ์ตนเองในการเลี ้ยงดู
และความเข้ มแข็งทางใจของตนเอง ซึ่ง ส่งผลกระทบต่อจิ ตใจในระดับ หนึ่ง ผู้ปกครองต้ องใช้ ก าร
ตระหนักรู้ วิจารณญาณ การทบทวนแนวคิด การปลูกฝั งแนวการดําเนินชีวิต และความสามารถพิเศษ
ในการพยายามอบรมเลี ้ยงดูเด็กที่มีภาวะสมองพิการให้ สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมปั จจุบนั ได้ การที่
จะสร้ างอีกหนึ่งชีวิตที่มีภาวะสมองพิการให้ มีมมุ มองต่อโลกที่เท่าเทียมกับบุคคลทัว่ ไป หรื อสามารถใช้
ชีวิตในสังคมเดียวกันกับบุคคลทั่วไปได้ นนั ้ จึงเป็ นเรื่ องที่ค่อนข้ างยาก ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กที่ มี
ภาวะสมองพิการ จึงมีบทบาทสําคัญทังภายในครอบครั
้
วและในสังคมไทยปั จจุบนั ให้ เด็กที่มีภาวะ
สมองพิการทุกคนได้ รับการอบรม เลี ้ยงดู สัง่ สอนที่ถูกต้ อง เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อม วัฒนธรรม
และตรงกับสภาพจิตใจของผู้ที่มีภาวะสมองพิการได้ เป็ นอย่างดี โดยเสริ มสร้ างความเชื่อมัน่ การเอาตัว
รอด และความเข้ มแข็งทางใจให้ กบั เด็กที่มีภาวะสมองพิการอีกด้ วย
บทบาทในการเป็ นผู้รับคําปรึ กษาและผู้ให้ คําปรึ กษา เพื่อการบรรเทาความทุกข์ทางใจของ
้
กําลังใจ
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ จึงเป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญต่อสภาพจิตใจ ทังการให้
การคอยอยู่เคียงข้ าง การเป็ นที่ปรึ กษา และที่ปรับทุกข์ในยามเศร้ า เพื่อไม่ให้ ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะ
สมองพิการที่เผชิญปั ญหาเกิดความท้ อแท้ และสิ ้นหวัง การได้ รับคําปรึกษาจากคนรอบข้ างและคนใกล้
ตัว ได้ แก่ สามีหรื อภรรยา เพื่อนผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการด้ วยกัน และบุคลากรทางการแพทย์
จึงมีบทบาทมากในการช่วยสร้ างความเข้ มแข็งทางใจและการจัดการอารมณ์ ของผู้ปกครองเด็กที่มี
ภาวะสมองพิการ
การศึกษางานวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาเป็ นรายกรณี (Case Study) เนื่องจากผู้วิจยั
ต้ อ งการศึก ษาประสบการณ์ ท างจิ ต ใจในความเข้ ม แข็ง ทางใจและการจัด การอารมณ์ ต นเองของ
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการเป็ นรายบุคคล.โดยเน้ นการสัมภาษณ์เชิงลึกทางจิตใจการบอกเล่า
ประสบการณ์ ทางใจ เพื่อนํามาเป็ นแนวคิด แนวทางการเผชิญปั ญหา ความเข้ มแข็งต่อสถานการณ์
นันๆ
้ และการจัดการกับอารมณ์ในการเลี ้ยงดูบตุ รหลานที่มีภาวะทางสมองของตน ที่เป็ นแบบอย่างใน
การดําเนินชีวิตมาวิเคราะห์แนวทางในการสร้ างความเข้ มแข็งทางใจและการจัดการกับอารมณ์ตนเอง
ในประสบการณ์ ความเข้ มแข็งทางใจและการจัดการอารมณ์ ตนเองของผู้ปกครองที่มีประสบการณ์
ตัง้ แต่ 6-15.ปี ด้ ว ยขอบเขตเนื อ้ หาในการศึก ษางานวิจัย นี ้ ผู้วิจัย เลื อกการศึก ษารายกรณี ในเชิ ง
คุณภาพเพื่อการเข้ าถึงข้ อมูลเชิงลึกของแต่ละบุคคล ซึ่งการศึกษารายกรณีนี ้ เป็ นการวิจยั ที่ม่งุ ศึกษา
กรณีที่เฉพาะเจาะจง จุดเน้ นอยู่ที่สิ่งที่ถกู ศึกษา มีขอบเขตที่กําหนดได้ ชดั เจน มีความสมบูรณ์ในตัวเอง
โดยใช้ วิธีการศึกษาที่เป็ นมาตรฐานทั่วไปในสังคมศาสตร์ (Stake, 2000 อ้ างอิงจากชาย โพธิ สิตา.
2556: 152-153) การศึกษาประสบการณ์ความเข้ มแข็งทางใจและการจัดการอารมณ์ ของผู้ปกครอง
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เด็กที่มีภาวะสมองพิการในโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์ .จึงดําเนินการวิจัยในเชิงคุณภาพ ที่ เลือกใช้ วิธีการ
ดําเนินงานวิจยั ในรูปแบบการศึกษารายกรณี
จากวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั เล็งเห็นถึงกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลในโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์
อํ า เภอปากเกร็ ด จัง หวัด นนทบุ รี เป็ นโรงเรี ย นที่ ใ ห้ การศึ ก ษาสํ า หรั บ เด็ ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก าร
หลากหลายประเภท เป็ นองค์กรเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้ บริ การฟื น้ ฟูสมรรถภาพเด็กพิการ
ทางร่างกายเนื่องจากสมองพิการ (Cerebral Palsy: CP) อย่างครบวงจร ทังด้
้ านการฟื น้ ฟู การศึกษา
สังคม และอาชีพ และมีผ้ ปู กครองจํานวนมากที่พาบุตรที่มีภาวะสมองพิการเข้ ามาศึกษา และบําบัด
โดยเด็กส่วนใหญ่ในโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์นี ้จะเป็ นเด็กที่มีภาวะสมองพิการ ซึ่งผู้วิจยั คาดว่าจะได้ กลุ่ม
ผู้ให้ ข้อมูลที่เป็ น Information-rich Cases.ที่จะสามารถนําข้ อมูลที่ได้ มาใช้ เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมและ
ผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมองพิการท่านอื่นต่อไป.ในการค้ นหาแนวทางการจัดการอารมณ์สําหรับ
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ.ผู้วิจยั จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาประสบการณ์ทางจิตใจ
ในความเข้ มแข็งทางใจ และการจัดการอารมณ์ของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ

คําถามการวิจัย
1. ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ มีประสบการณ์ความเข้ มแข็งทางใจในการดูแลบุตรที่
มีภาวะสมองพิการอย่างไร
2. ผู้ป กครองเด็ ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก าร มี เ งื่ อ นไขใดที่ นํ า มาสู่ค วามเข้ มแข็ ง ทางใจใน
ประสบการณ์ของผู้ปกครองที่มีบตุ รภาวะสมองพิการ
3. ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ มีแนวทางในการจัดการอารมณ์ สําหรับผู้ปกครองที่มี
บุตรภาวะสมองพิการอย่างไร
4. ผู้ป กครองเด็ ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก าร มี บ ทบาทเพื่ อ การบรรเทาความทุก ข์ ท างใจต่ อ
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการด้ วยกันอย่างไร

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสบการณ์ความเข้ มแข็งทางใจจากการให้ ความหมายของผู้ปกครองในการ
ดูแลบุตรที่มีภาวะสมองพิการ
2. เพื่อค้ นหาเงื่อนไขที่นํามาสู่ความเข้ มแข็งทางใจในประสบการณ์ ของผู้ปกครองที่มีบุตร
ภาวะสมองพิการ
3. เพื่อค้ นหาแนวทางในการจัดการอารมณ์ สําหรับผู้ปกครองที่มีบตุ รภาวะสมองพิการ
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4. เพื่อศึกษาบทบาทการบรรเทาความทุกข์ ทางใจระหว่างผู้ปกครองเด็กที่ มีภาวะสมอง
พิการ

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้ านวิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการศึกษา
เฉพาะกรณี (Case Study Approach) ในรูปแบบการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive) และการศึกษา
แบบมุ่ ง การค้ นหา (Exploratory).เพื่ อ ทํ า ความเข้ าใจประสบการณ์ ค วามเข้ มแข็ ง ทางใจและ
การจั ด การอารมณ์ ข องผู้ ปกครองเด็ ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก ารให้ ออกมาในรู ป แบบของแนวทาง
การจัดการอารมณ์ สําหรับผู้ปกครองที่มีบุตรภาวะสมองพิการ โดยใช้ เทคนิควิธีการเก็บข้ อมูลโดย
การสัมภาษณ์ เชิ งลึก (In-depth Interview) เป็ นเครื่ องมื อหลักในการเก็ บข้ อมูล เพื่อรั บฟั งสิ่งที่
ผู้ปกครองได้ บอกเล่า ถึงประสบการณ์ ข องตน และใช้ ก ารสัง เกต (Observation) ร่ ว มในขณะที่ ทํ า
การสั ม ภาษณ์ โดยนํ า ข้ อมู ล จากกลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล นั น้ มาตรวจสอบสามเส้ าด้ านข้ อมู ล (Data
Triangulation) เพื่ อ นํ า มาเป็ นแนวทางในการจั ด การอารมณ์ สํ า หรั บ ผู้ ปกครองที่ มี บุ ต ร
ภาวะสมองพิการ ตามที่ได้ รับข้ อมูลจากกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล
ขอบเขตของผ้ ูให้ ข้อมลู
การศึกษาครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยเลือกกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็ น
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองที่อายุ 6-15.ปี ผู้วิจยั เลือกศึกษากลุ่มผู้ให้ ข้อมูลนี ้ เนื่องจากผู้วิจยั เล็งเห็น
ว่าผู้ปกครองที่ มีประสบการณ์ ทางจิตใจที่มากขึน้ จะส่งผลต่อความเข้ มแข็งทางใจและการจัดการ
อารมณ์ตนเองของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการซึง่ ผู้วิจยั ได้ เลือกศึกษากับผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะ
สมองพิการ ที่ นําพาบุตรหลานของตนมาเข้ ารับการศึกษาในรู ปแบบมาเช้ า-เย็นกลับที่ โรงเรี ยนศรี
้ ่ที่
สังวาลย์.(Srisangwan.School) ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ตังอยู
78/11 ถนนติวานนท์ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เนื่องจากโรงเรี ยนศรี
สังวาลย์เป็ นองค์กรเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้ บริ การฟื น้ ฟูสมรรถภาพของเด็ก
พิ ก ารทางร่ า งกายและการเคลื่อ นไหวรวมทัง้ เด็ก ที่ มี ภ าวะสมองพิการอย่างครบวงจรทัง้ ทางด้ า น
การแพทย์ การตรวจวินิจฉัย ผ่าตัด พักฟื น้ บําบัด การศึกษา สังคม การเลี ้ยงดู เสื ้อผ้ า อาหาร การสร้ าง
อาชีพ เครื่ องช่วยคนพิการ และกายอุปกรณ์
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ความสําคัญของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ ผลการศึกษาทําให้ เข้ าใจถึงความสามารถในการจัดการอารมณ์ ของ
การเป็ นผู้ ดูแ ลเด็ ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก ารในมุ ม มองของผู้ ปกครองโดยการเข้ าถึ ง ประสบการณ์
ความเข้ มแข็งทางใจ และการจัดการกับอารมณ์ตนเองได้ ทราบถึงการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สกึ และ
สภาพจิตใจ สาเหตุเงื่อนไขของการนํามาสูค่ วามเข้ มแข็งทางใจของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
รวมถึงความแตกต่างจากประสบการณ์ ทางใจในความเข้ มแข็งทางใจและการจัดการอารมณ์ ตนเอง
ของผู้ ปกครองเด็ ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก าร เพื่ อ เป็ นแนวทางในการสร้ างความสามารถใน
การจัดการอารมณ์ ตนเอง และวิธีการสร้ างความเข้ มแข็งทางใจ สําหรั บผู้ปกครองท่านอื่นที่ มีบุตร
ภาวะสมองพิการให้ สามารถยืนหยัดต่อสู้กบั สภาพชีวิตที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั อย่างไม่ย่อท้ อ ซึง่ หน่วยงาน
หรื อองค์กรที่เกี่ยวข้ องสามารถนําแนวทางไปพัฒนาใช้ ในการดูแลเด็กที่มีภาวะสมองพิการได้ อีกด้ วย

นิยามศัพท์ เฉพาะ
ประสบการณ์ความเข้ มแข็งทางใจ หมายถึง การบอกเล่าถึงอารมณ์ ความรู้สกึ ความคิดและ
ความเชื่อต่อเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ ที่ผ่านเข้ ามาในจิตใจต่อการเลี ้ยงดูบุตรที่มีภาวะสมองพิการใน
ความสามารถในการจัดการปั ญหาและวิกฤติในชีวิตของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ ให้ สามารถ
ฟื ้น ตัว กลับ สู่ ส ภาพปกติ ไ ด้ โดยได้ รั บ ประสบการณ์ การเรี ย นรู้ จากการเผชิ ญ ปั ญ หาหรื อ จาก
วิกฤตการณ์นนๆ
ั้
การจัดการอารมณ์ หมายถึง ความอดทนและการควบคุมอารมณ์ของตนเองในการเลี ้ยงดู
บุตรที่มีภาวะสมองพิการของผู้ปกครอง รวมถึงทังในการจั
้
ดการอารมณ์ โกรธและการจัดการอารมณ์
ความเครี ยดและความเหน็ดเหนื่อยของผู้ปกครองบุตรที่มีภาวะสมองพิการ
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ หมายถึง ผู้ที่คอยเลี ้ยงดูเด็กที่มีภาวะสมองพิการด้ วย
ตนเองซึง่ รวมถึง พ่อแม่ และแม่บญ
ุ ธรรมของเด็ก ซึง่ เป็ นผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมองพิการในช่วง
อายุ. 6 -15.ปี ในโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
บทบาทเพื่อการบรรเทาความทุกข์ ทางใจ หมายถึง การบอกเล่าเรื่ องราวหรื อสถานการณ์
การแบ่งปั นประสบการณ์ ทางใจ ความทุกข์ ทางใจ และวิกฤตการณ์ ที่เกิดขึน้ ในชีวิตต่อคนรอบข้ าง
ไม่ว่าจะเป็ นสมาชิกในครอบครัว บุคลากรทางการแพทย์ และเพื่อนผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
ด้ วยกันโดยมีเป้าหมายเพื่อบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ ้นภายในจิตใจให้ ร้ ู สกึ ดีขึ ้น คลายความกังวล และ
พร้ อมที่จะเดินหน้ าต่อไปอย่างไม่หวาดหวัน่ ต่ออุปสรรค
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กรณีศกึ ษา หมายถึง การศึกษารายบุคคลในผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการในโรงเรี ยน
ศรี สงั วาลย์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ความเข้ มแข็งทางใจและการจัดการอารมณ์
ของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ

บทที่ 2
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง และกรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ตามหัวข้ อดังต่อไปนี ้
1. ภาวะเด็กสมองพิการ
1.1 สถานการณ์ความเป็ นมา และความสําคัญของภาวะสมองพิการ
1.2 ความหมายของเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
1.3 ประเภทของภาวะสมองพิการ
1.4 ลักษณะอาการที่ผิดปกติของภาวะสมองพิการ
1.5 ความรุนแรงของภาวะสมองพิการ
2. ประสบการณ์ความเข้ มแข็งทางใจของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
2.1 ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างความเข้ มแข็งทางใจ
2.1.1 ทฤษฎีความเข้ มแข็งทางใจ
2.1.2 ทฤษฎีภาวะวิกฤต.(Crisis Theory)
2.1.3 ทฤษฎีการปรับตัว
2.1.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับทัศนคติ
2.2. เงื่อนไขที่นําไปสูค่ วามเข้ มแข็งทางใจ
2.3 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับประสบการณ์ทางจิตใจและความเข้ มแข็งทางใจ
3. การจัดการอารมณ์ตนเองของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
3.1 ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการจัดการอารมณ์
3.1.1 ทฤษฎีการจัดการอารมณ์
3.1.2 ทฤษฎีเจมส์-แลง (James-Lang Theory)
3.1.3 ทฤษฎีแคนนอน-บาร์ ด (Cannon-Bard Theory)
3.2 แนวทางในการจัดการอารมณ์ตนเอง
3.3 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการอารมณ์ตนเอง
4. ทฤษฎีบทบาทหน้ าที่ของการเป็ นผู้รับและผู้ให้ คําปรึกษาเพื่อการบรรเทาความทุกข์ทางใจ
5. ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ – กรณีศกึ ษา
6. กรอบแนวคิดในการวิจยั
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1. ภาวะเด็กสมองพิการ
1.1 สถานการณ์ ความเป็ นมา และความสําคัญของภาวะสมองพิการ
จากการศึกษาสถิติข้อมูลของผู้ที่มีความบกพร่ องทางการเคลื่อนไหว ในแต่ละภูมิภาคช่วง 5
ปี ที่ผ่านมาตังแต่
้ วนั ที่ 31 ธันวาคม.2553 จนถึงข้ อมูลทางสถิติในวันที่.1 เมษายน.2558 พบว่า อัตรา
้ เพิ่มมากขึ ้นเป็ นจํานวน 30,454 คน หรื อ
การเพิ่มขึ ้นของผู้ที่มีความบกพร่ องทางการเคลื่อนไหวนันมี
คิด เป็ นร้ อยละ 83.25 ของจํ า นวนผู้ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเคลื่ อนไหวที่ เ พิ่ ม มากขึน้ ในจัง หวัด
กรุงเทพมหานคร และเป็ นจํานวน 605,168 คน คิดเป็ นร้ อยละ 61.08 ของจํานวนผู้ที่มีความบกพร่ อง
ทางการเคลื่อนไหวที่เพิ่มมากขึ ้นในแต่ละภูมิภาคของไทย ซึง่ เมื่อมองภาพรวมของผู้ที่มีความบกพร่ อง
ทางการเคลื่อนไหวที่เพิ่มมากขึ ้นทัว่ ทังประเทศไทยในช่
้
วง 5 ปี ที่ผ่านมานัน้ มีจํานวนถึง 635,622 คน.
(สํานักงานส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ. 2558) .เด็กสมองพิการเป็ นเด็กที่เกิด
้ สามารถควบคุมการเคลื่อนไหว หรื อมีความจํากัด
ความผิดปกติทางสมอง.เป็ นผลให้ สมองส่วนนันไม่
ทางการเคลื่อนไหวของร่ างกาย (สมาคมเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูแห่งประเทศไทย อ้ างอิงจากภัทรี ยา คชหิรัญ.
2553: 1) ในภาษาอังกฤษเรี ยกว่า Cerebral Palsy.(ษมากร ปรารถนารักษ์ . 2551: 6) หรื อที่ร้ ูจกั กันใน
ั้
่อนไหวได้ ด้วยตนเอง และไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ด้วยตนเองหากขาด
นาม เด็ก CP ที่มีทงสามารถเคลื
ผู้ดแู ล.ซึง่ เด็กที่มีภาวะสมองพิการนับเป็ นภาวะที่พบมากที่สดุ ในกลุม่ ความพิการ.และพบ มากที่สดุ ใน
เด็กพิการที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว เป็ นกลุ่มอาการที่มีความผิดปกติของสมองส่วนกลาง มีผลให้
เกิ ดความพิ การและการเคลื่อ นไหว และมัก พบสภาพปั ญหาอื่ น ๆ ที่ ซํา้ ซ้ อ นร่ว ม ได้ แก่ ปั ญ หาด้ า
สติปัญญา ปั ญหาด้ านการมองเห็น และปั ญหาด้ านการสื่อสาร (จักร์ วิดา สุภาจันทร์ . 2552: 2) .และ
อาจส่งผลกระทบไปยังสมองส่วนอื่น ๆ เช่น ทําให้ ขาดการประสานสัมพันธ์ระหว่างท่าทาง การทรงตัว.
และการเคลื่อนไหว การผิดรู ปของข้ อต่าง ๆ กล้ ามเนื ้ออ่อนแรงร่ วมกับมี
ความผิดปกติทางการ
มองเห็น การได้ ยิน มีความบกพร่องทางด้ านความจําและความเข้ าใจ (สายนที ชีนาเรื อน. 2542: 42
อ้ างอิงจาก ษมากร ปรารถนารักษ์ . 2551: 6)
ในปั จจุบันมี หลากหลายหน่วยงานที่ ได้ ให้ ความสํา คัญและความช่วยเหลือต่อบุคคลที่ มี
ความบกพร่ องทางด้ านการเคลื่อนไหวให้ ได้ รับสวัสดิการ การสนับสนุน และความเท่าเทียมต่างๆ
ในสังคม.ได้ แก่
1. หน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น สํานักนายกรัฐมนตรี (Royal Thai Government) กระทรวง
แรงงาน (Ministry of Labour) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Ministry of Information
and Communication Technology)
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2. องค์ ก รด้ า นคนพิ ก าร อาทิ เ ช่ น มูล นิ ธิ ส ายใจไทย ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ (Saijaithai
Foundation under the Royal.Patronage) มูลนิธิพฒ
ั นาคนพิการไทย (Thai Disabled
Development Foundation) มูลนิธิดวงประทีป (Duang.Prateep Foundation)
3. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (Social Development and Human
Security) ในแต่ละจังหวัด
4. เครื อข่ายความร่ วมมือ อาทิเช่น เว็บท่าสําหรับคนพิการกองทุนและการจ้ างงาน.องค์กร
เครื อข่าย
ซึ่งนอกจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่ อง
ทางด้ านร่ างกายนี ้ หน่วยงานและองค์กรยังให้ ความสําคัญในเรื่ องของสภาวะสุขภาพภายใต้ การดูแล
ของแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ ดังการสนับสนุนขององค์การอนามัยโลก (2556: 7) ที่ได้ ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ที่มี
ความบกพร่ องทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชน (Community-based rehabilitation; CBR) ในการช่วย
สนับสนุนให้ ผ้ มู ีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวมีสภาวะสุขภาพอยูใ่ นระดับสูงสุดเท่าที่เป็ นไปได้ โดย
มุง่ เน้ น 5 ประเด็นหลักคือ
1. การส่ง เสริ ม สุข ภาพ มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ เพิ่ม การควบคุม สุข ภาพ และปั จ จัย ต่า ง ๆ ที่
เกี่ยวกับสุขภาพ กุลยุทธ์ และวิธีการที่ม้ งุ เน้ นโดยตรงสูก่ ารเสริ มสร้ างทักษะของบุคคล การปรับเปลี่ยน
บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อม เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพ
2. การป้องกันโรค มีวตั ถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการส่งเสริ มสุขภาพอย่างใกล้ ชิด โดยการ
ป้องกันปั ญหาสุขภาพ การป้องกันโรคระดับปฐมภูมิ (การหลีกเลี่ยง) การป้องกันโรคระดับทุติยภูมิ
(การวินิจฉัยและให้ การรักษาอย่างรวดเร็ ว) และการป้องกันโรคระดับตติยภูมิ (การฟื น้ ฟูสมรรถภาพ)
้ แรกเริ่ ม การประเมิน และ
3. การรักษาทางการแพทย์ เป็ นการตรวจพบความบกพร่ องตังแต่
การรักษาปั ญหาสุขภาพ ความบกพร่ องที่ตามมา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษา หรื อจํากัดผลกระทบที่
เกิดแก่บคุ คล ซึง่ การรักษาทางการแพทย์นี ้สามารถทําได้ ทงในระดั
ั้
บปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ หรื อตติยภูมิ
4. การฟื น้ ฟูสมรรถภาพ เป็ นมาตรการที่ทําให้ ผ้ ทู ี่มีความบกพร่ องสามารถฟื น้ ฟูสมรรถภาพ
ของตนในทังในความบกพร่
้
องแต่กําเนิด และความบกพร่องภายหลัง
5. การให้ อุปกรณ์ เ ครื่ อ งช่ว ยผู้ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเคลื่อ นไหว โดยการจัดทํ า หรื อ
ดัด แปลงอุป กรณ์ เ พื่ อ ให้ ผู้ บ กพร่ อ งทางการเคลื่ อ นไหวได้ ใ ช้ ประโยชน์ ได้ แ ก่ อุป กรณ์ ที่ ช่ ว ยใน
การเคลื่อนที่ (เช่น ไม้ เท้ า รถนั่งผู้ที่มีความบกพร่ องทางกายหรื อการเคลื่อนไหว) กายอุปกรณ์ เทียม
(เช่น ขาเทียม) กายอุปกรณ์ เสริ ม (เช่น เครื่ องดามมือ) ซึ่งมีการสาธิตวิธีการหรื อคําแนะนําในการใช้
อุปกรณ์ เพื่อการซ่อมแซม การเปลี่ยนใหม่ และการปรับสภาพแวดล้ อมในบ้ านและชุมชนให้ เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิผล
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สํานักงานส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ก็เป็ นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้
ความสําคัญต่อหลักการและแนวทางการยอมรับความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวซึง่ บุคคลทัว่ ไปหาก
ทราบความบกพร่องของตน อาจเกิดความไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ ้นกับตนเอง ซึง่ สํานักงานส่งเสริ มและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มีนโยบายในการให้ การยอมรับโดยต้ องได้ รับการดูแลและปฏิบตั ิ
อย่างเท่าเทียมกันในความเป็ นมนุษย์ สามารถสร้ างระบบรองรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว
ได้ อย่างเหมาะสมและสอดคล้ อง ก่อให้ เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน.ซึ่งสามารถจําแนก
หลักการและแนวทางการยอมรับความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวได้ ดงั นี ้
1. เข้ าใจสาเหตุ อาการ และลักษณะความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว
2. ทํ า ความเข้ า ใจกับ แนวทางการรั ก ษา ฟื ้น ฟู และพัฒ นาเพื่ อ สร้ างความตระหนัก รู้ ต่อ
ผลกระทบในระยะสันและระยะยาว
้
ทังต่
้ อตัวบุคคลและชุมชน
3. กํ า หนดเป้าหมายในการพัฒ นาผู้บ กพร่ อ งทางการเคลื่อ นไหวแต่ล ะคน และกํ า หนด
เป้าหมายครอบครั วที่ มี ผ้ ูบกพร่ องทางการเคลื่อนไหวเป็ นหนึ่งในสมาชิกครอบครั ว โดยกระตุ้นให้
ผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหวมีสว่ นร่วมและเป็ นศูนย์กลางในการกําหนดเป้าหมายชีวิตร่วมกัน
4. พยายามค้ นหาศักยภาพ และเสริ มสร้ างกํ าลังใจให้ ผ้ ูบกพร่ องทางการเคลื่อนไหวไปสู่
เป้าหมายชีวิตร่วมกัน
5. สร้ างการมีส่วนร่ วมของผู้บกพร่ องทางการเคลื่อนไหวในการดูแลประจําวัน และการเข้ า
ร่วมกิจกรรมของครอบครัว ใช้ ชีวิตประจําวันร่วมกัน
6. ยอมรับความแตกต่างของมนุษย์ ที่สามารถอยูร่ ่วมบนความหลากหลายได้
7. เปิ ดโอกาสกันและกันเพื่อการเรี ยนรู้ อย่างเข้ าใจความเป็ นมนุษย์ต่อกันและกัน เคารพใน
ศักดิศ์ รี ความเป็ นมนุษย์ของคนทุกคนในครอบครัว
เมื่อบุคคลสามารถยอมรับในความบกพร่ องของตนได้ แล้ ว บุคคลจะได้ ทราบถึงสิ่งอํานวย
ความสะดวกและกฎหมายจากกระทรวงแรงงานต่าง ๆ เพื่ อให้ ผ้ ูมีความบกพร่ องเล็งเห็ นถึงความ
สะดวกในการใช้ ชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างไม่ลําบาก เงินทดแทนในเบี ้ยความพิการ หลากหลายวิธีใน
การฟื น้ ฟูสมรรถภาพทางร่ างกาย สิทธิการลดหย่อนภาษี ที่มากกว่าบุคคลทัว่ ไป และอัตราการจ้ างงาน
ขององค์กรที่จะต้ องรับบุคคลที่มีความพิการหรื อทุพพลภาพเข้ าทํางาน
สํานักนายกรัฐมนตรี (2555) .ได้ จดั สิ่งอํานวยความสะดวกขันพื
้ ้นฐานให้ แก่ผ้ พู ิการ ไม่น้อย
กว่า 5 ประเภท ได้ แก่ ทางลาด ห้ องนํ ้า ที่จอดรถ ป้ ายและสัญลักษณ์ และการบริการในด้ านข้ อมู
ข่ า วสารตามที่ ห น่ ว ยงานขอรั บ การสนั บ สนุ น โดยการอนุ มัติ ง บประมาณในการจัด สิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวกนี ้ แห่งละ 300,000 บาท และมอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ
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กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ กํ าหนด
เป้าหมายและดําเนินการให้ แล้ วเสร็จภายในปี 2558 นี ้
กระทรวงแรงงานได้ กล่ า วถึ ง กฎหมายสํ า หรั บ ผู้ พิ ก าร โดยอ้ างถึ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ในมาตรา 55 ที่ระบุไว้ ว่า “บุคคลซึง่ พิการ หรื อทุพพลภาพมีสิทธิได้ รับสิ่ง
อํานวยความสะดวกอันเป็ นสาธารณะ และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ทังนี
้ ้ตามที่กฎหมายบัญญัติ และ
มาตรา 80 ที่ระบุว่า รัฐต้ องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรื อทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสให้ มี
ั ญัติ
คุณภาพชีวิตที่ดี และพึง่ ตนเองได้ ”ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และอนุบญ
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ได้ ให้ สิทธิประโยชน์ของผู้พิการ ที่ครอบคลุมวิถีชีวิตของผู้พิการ
ตังแต่
้ เกิดจนตาย รวมอย่างน้ อย 8 ประการ ได้ แก่
1. เบี ้ยความพิการ สําหรับผู้พิการที่มีบตั รประจําตัวผู้พิการ สามารถขอรับ “เบี ้ยความพิการ”
ั ้ 60 ปี ขึ ้นไป สามารถรับสิทธิได้ ทงั ้ “เบี ้ยความพิการ”
คนละ 500 บาทต่อเดือน ซึง่ ผู้พิการที่มีอายุตงแต่
และ “เบี ้ยผู้สงู อายุ” รวมเดือนละ 1,000 บาท
2. การฟื น้ ฟูสมรรถภาพ โดยกระบวนการทางการแพทย์.26 รายการ ได้ แก่ การตรวจวินิจฉัย
และตรวจทางห้ อ งปฏิ บัติ ก าร การแนะแนวและการให้ คํ า ปรึ ก ษา การให้ ย าและหัต ถการต่า ง ๆ
การศัลยกรรม การบริ การพยาบาลเฉพาะทาง เช่น พยาบาลจิตเวช การกายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด
อรรถบําบัด พฤติกรรมบําบัด จิ ตบําบัด ดนตรี บําบัด พลบําบัด ศิลปะบําบัด การฟื ้นฟูสมรรถภาพ
การได้ ยิน การพัฒนาทักษะในการสื่อความหมาย การบริ การส่งเสริ มพัฒนาการหรื อบริ การช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ ม การบริ การทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เช่น นวดไทย ฝั งเข็ม การพัฒนา
ทักษะทางสังคม สังคมสงเคราะห์ และสังคมบําบัด เช่น กลุ่มสันทนาการ การประเมินและเตรี ยม
ความพร้ อมก่ อ นการฟื ้น ฟูส มรรถภาพด้ า นอาชี พ การสร้ างความคุ้น เคยกับ สภาพแวดล้ อ มและ
การเคลื่อนไหว การบริ การข้ อมูลข่าวสารด้ านสุขภาพผ่านสื่อในรู ปแบบที่เหมาะสมกับความพิการ ซึ่ง
คนพิการสามารถเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ ได้ การฝึ กอบรมและการพัฒนาทักษะแก่คนพิการ ผู้ดูแล
คนพิการ และผู้ช่วยคนพิการ การฟื ้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน การเยี่ยมบ้ าน
ั ้ ้นฐาน เช่น การฝึ กทักษะการดํารงชีวิตสําหรับคนพิการ การฝึ กทักษะ การ
การฝึ กทักษะการเรี ยนรู้ขนพื
ใช้ อปุ กรณ์เครื่ องช่วยความพิการ การบริ การด้ านทันตกรรม การให้ บริ การเกี่ยวกับกายอุปกรณ์เทียม
กายอุปกรณ์เสริม และเครื่ องช่วยความพิการ
3. การจัด การศึก ษา ให้ ผ้ ูพิ ก ารทุก คนมี สิ ท ธิ เ รี ย นโดยที่ ไ ม่ เ สี ย ค่า ใช้ จ่ า ย ทัง้ การศึก ษา
ขันพื
้ ้นฐาน 15 ปี รวมถึงการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง และในระดับปริญญาตรี
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4. การบริ การจ้ างงานคนพิการ กระทรวงแรงงานประกาศให้ สถานประกอบการเอกชน และ
หน่วยงานของรัฐต้ องรับคนพิการเข้ าทํางานในอัตราส่วนจํานวนลูกจ้ างทังหมด
้
100:1 ตามมาตรา 35
แห่งพระราชบัญญัติสง่ เสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ซึง่ หากสถานประกอบการไม่
รับคนพิการเข้ าทํางาน จะต้ องจ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุนส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรื อ
สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระให้ คนพิการหรื อผู้ดูแลคนพิการ ด้ วยการให้ สมั ปทาน จัดสถานที่
จํ าหน่ายสินค้ าหรื อบริ การ จัดจ้ างเหมาช่วงงาน ฝึ กงาน หรื อให้ การช่วยเหลือคนพิการหรื อผู้ดูแล
คนพิการอย่างสมเหตุสมผล
5. การบริ การสิ่งอํานวยความสะดวก ได้ แก่ บริ การในการเดินทาง บริ การขนส่งสาธารณะ
บริ ก ารข้ อ มูล ข่ า วสาร และบริ ก ารให้ สัต ว์ นํ า ทางเดิ น ทางกับ คนพิ ก าร เป็ นต้ น ทัง้ นี ค้ ่ า ใช้ จ่ า ยที่
สถานประกอบการจัดสิง่ อํานวยความสะดวกให้ คนพิการสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้
6. การบริ การเงินกู้ คนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการมีสิทธิขอกู้เงิน กองทุนส่งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพอิสระได้ โดยการกู้เป็ นรายบุคคล คนละไม่เกิน 40,000
บาทหรื อกู้เป็ นกลุม่ เพื่อช่วยกันประกอบอาชีพ ไม่มีดอกเบี ้ย แต่มีระยะเวลาในการผ่อนส่งภายใน 5 ปี
7. การบริ การสวัสดิการสังคม ได้ แก่ ผู้ช่วยคนพิการ (สําหรับคนพิการระดับรุ นแรง) ซึง่ ผ่าน
การอบรมตามมาตรฐานของกระทรวงพัฒนาสังคมและมัน่ คงของมนุษย์แล้ ว ค่าใช้ จ่ายสําหรับจัดทํา
สิง่ อํานวยความสะดวกที่บ้าน และสถานที่เลี ้ยงดูสําหรับคนพิการไร้ ที่พงึ่
8. การลดหย่อนภาษี เงินได้ ผู้ดแู ลคนพิการที่มีรายได้ และต้ องเสียภาษี เงินได้ มีสิทธิได้ รับ
การลดหย่อนภาษี เงินได้ คนละ 60,000 บาท
สํา นัก งานส่ง เสริ ม และพัฒ นาคุณภาพชี วิตคนพิก ารแห่ง ชาติ (2557:
52-53) ยัง ให้
ความสําคัญกับภาวะแทรกซ้ อนที่สามารถเกิดขึ ้นกับผู้ที่มีความบกพร่องได้ หากผู้ดแู ลไม่ระมัดระวัง ซึง่
ได้ แก่
1. ข้ อยึดติด ทังข้
้ อตามแขน ขา ปลายเท้ า ไหล่ มือ เมื่อไม่ได้ เคลื่อนไหวนานข้ อต่อต่างๆ อาจ
ส่งผลให้ เคลื่อนไหวลําบาก ฉะนันผู
้ ้ ดแู ลผู้พิการควรจัดท่าทางการนัง่ การนอนให้ ถกู ต้ อง เตรี ยมอุปกรณ์
เพื่อช่วยจัดท่าทางการนอน การยก และการเคลื่อนไหวทุกวันอย่างสมํ่าเสมอ
2. กล้ ามเนือ้ อ่อนแรง ฝ่ อลีบ ผู้ดูแลผู้พิการควรช่วยผู้พิการทํากายภาพบําบัด เพื่อป้องกัน
การฝ่ อลีบของกล้ ามเนื ้อหรื อภาวะอ่อนแรงของกล้ ามเนื ้อ ซึง่ การทํากายภาพบ่อยครัง้ จะสามารถช่วยให้
ผู้พิการสามารถช่วยตนเองในการลุกนัง่ ยืน เดินได้ อีกด้ วย
3. กระดูกบางและพรุน การเคลื่อนไหวน้ อยของผู้พิการส่งผลให้ กระดูกบางและพรุน บางราย
อาจเกิดภาวะข้ อหลุด หรื อแขนขาหักง่ายขณะอุ้มเนื่องจากการยกผู้พิการไม่ถกู วิธี
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4. หน้ ามืด เวียนหัว เนื่องจากผู้พิการไม่คอ่ ยได้ เคลื่อนไหว ส่งผลกับระบบการไหลเวียนของ
หลอดเลือดและหัวใจ ผู้ดแู ลผู้พิการควรให้ ผ้ พู ิการได้ ลกุ นัง่ บ่อย ๆ และค่อย ๆ เพิ่มความสูงของศีรษะ
้
ทีละน้ อยทุก ๆ วัน จนผู้พิการสามารถนัง่ ในท่าทางที่ศีรษะตังตรงเองได้
5. ระบบทางเดินหายใจมีปัญหา หอบหรื อปอดอักเสบบ่อย ผู้ดแู ลต้ องพยายามให้ ผู้พกิ าร
อยู่ในท่านัง่ บ่อย ๆ รวมถึงการรับประทานอาหาร เนื่องจากเมื่อผู้พิการนอนมากเป็ นเวลานานอาจเกิด
การกระดูกกดทับปอด ปอดขยายตัวไม่เต็มที่ ไอเสมหะออกน้ อย ซึง่ อาจนําไปสูภ่ าวะปอด ติดเชื ้อ
6. นิ่วในทางเดินปั สสาวะหรื อติดเชื ้อในทางเดินปั สสาวะโดยเฉพาะผู้พิการที่เป็ นอัมพาตช่วง
ท่อนล่า ง ผู้ดูแลสามารถป้องกันได้ โดยการให้ ผ้ ูพิการขับถ่ า ยปั สสาวะในท่า นั่ง ให้ มากที่ สุด หากมี
ความจําเป็ นต้ องสวนปั สสาวะ ควรสวนเป็ นครัง้ ดีกว่าการใส่สายสวนไว้ ตลอดเวลา
7. ระบบทางเดินอาหารมีปัญหาเมื่อผู้พิการมีการเคลื่อนไหวน้ อย ลําไส้ ก็จะเคลื่อนไหวน้ อย
ไปด้ ว ย การดูดซึมอาหารได้ ลดน้ อยลง เบื่ ออาหาร ท้ อ งผูก วิธี ป้องกันคือ จัดท่า ให้ ผ้ ูพิการได้ ถ่ า ย
อุจจาระในท่านัง่ และรับประทานอาหารที่มีกากใยมาก รวมถึงดื่มนํ ้าให้ เพียงพอต่อวัน
8. การระวังแผลกดทับ เป็ นสิ่งที่ผ้ ดู แู ลต้ องระวังให้ มาก ปั จจัยที่จะส่งผลกับการเกิดแผลกด
ทับคือ ผู้พิการมีผิวหนังอับชื ้น อบและเมื่อนอนอยูบ่ นเตียงเป็ นเวลานาน แผลกดทับจะเกิดขึ ้น เตียงควร
อยูใ่ นสภาพเรี ยบตึงตลอดเวลา ผู้ดแู ลต้ องคอยสังเกตบริ เวณที่มีปมกระดู
ุ่
กของผู้พิการ เช่น ตาตุม่ หลัง
ก้ น สะโพก อย่าให้ มีผิวสีคลํ ้าหรื อผิวหนังชุ่มชื ้น ที่นอนของผู้พิการควรจะต้ องแห้ ง สะอาด และผู้พิกา
ควรได้ รับสารอาหารอย่างเพียงพอ
9. ภาวะขาดสารอาหารหรื อสารอาหารมากเกินไปผู้ดแู ลควรใส่ใจในเรื่ องอาหารให้ ผ้ พู ิการได้
รับประทานอาหารครบ 5 หมู่และลดปริ มาณอาหารที่ทําให้ เกิดภาวะอ้ วน เนื่องจากผู้พิการจะค่อนข้ าง
เผาผลาญไขมันส่วนเกินยาก อาหารที่หาทานง่าย ผู้พิการสามารถทานได้ ทกุ วันคือ ไข่วนั ละ 1 ฟองโดย
จะปรุงด้ วยวิธีใดก็ได้
จากการศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับผู้มีความบกพร่ องทางด้ านการเคลื่อนไหวข้ างต้ น ทําให้ ผ้ วู ิจยั
เล็งเห็นถึงความสําคัญในการดูแลผู้ที่มีความบกพร่ องทางด้ านร่ างกายและการเคลื่อนไหวตังแต่
้ วยั เด็ก
ซึ่ง เด็ ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก ารนับ เป็ นภาวะที่ พ บมากที่ สุด ในกลุ่ม ความพิ ก าร.และพบมากที่ สุด ใน
เด็กพิการที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวผู้ปกครองหรื อครอบครัว จึงเป็ นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญกับ
การดํ า รงชี วิ ต อยู่ข องเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ ง และเด็ ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก ารเช่ น กัน เด็ ก ที่ มี ภ าวะ
สมองพิการจะมีสภาพจิตใจเช่นไร มีอารมณ์ความรู้สกึ อย่างไรต่อตนเอง และรู้สกึ ถึงมุมมองที่ผ้ อู ื่นมีตอ่
ตนเองอย่างไร ผู้ปกครองและผู้ดแู ลย่อมเป็ นส่วนหนึง่ หรื ออาจเรี ยกได้ วา่ เป็ นผู้ที่มีบทบาทหลัก ที่จะ บ่ง
้
ใ่ นสังคมได้ หรื อไม่ มีความเข้ มแข็งเพียงพอที่จะเผชิญ
บอกว่าเด็กที่มีภาวะสมองพิการนันจะสามารถอยู
อยู่ในสังคมได้ หรื อไม่ เด็กที่มีภาวะสมองพิการที่เกิดมามีความบกพร่ องมากเพียงใด ผู้ที่ให้ กําเนิดนัน้
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ย่อมมีความเจ็บปวดในความบกพร่ องนันมากยิ
้
่งกว่า การดูแลบุตรของตน การเฝ้าดูและเลี ้ยงดูบุตร
ของตนในความผิดปกติ ความบกพร่อง หรื อความสมองพิการมาทังชี
้ วิตของเขา ผู้ปกครองผู้ให้ กําเนิด
และผู้เลี ้ยงดูนนย่
ั ้ อมเกิดความเข้ มแข็งทางใจมากยิ่งกว่า เพื่อให้ บุตรที่มีภาวะสมองพิการของตนนัน้
สามารถเผชิญอยู่บนโลกปั จจุบนั นี ้ให้ ได้ หากผู้ปกครองและผู้ดแู ลสามารถเข้ าใจและเข้ าถึงสภาพจิตใจ
ของเด็กที่มีภาวะสมองพิการ จะสามารถสร้ างความเข้ มแข็งทางใจให้ กับเด็กที่ มีภาวะสมองพิการ
เป็ นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตให้ แก่เด็กด้ วยเช่นกัน ซึ่งส่งผลต่อการฟื ้นฟูสภาพจิตใจของเด็กที่มี
ภาวะสมองพิการให้ ดีขึ ้นอีกด้ วย เปรี ยบเสมือนการช่วยเติมเต็มชีวิต ดังตะเกียงที่จดุ แสงสว่างในชีวิต
ของพวกเขาไปสูค่ วามมุง่ มัน่ ทางใจ และสามารถเดินต่อไปในสังคมได้ อย่างเท่าเทียมผู้อื่น
1.2 ความหมายของเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
เด็กสมองพิการ เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางด้ านการเคลื่อนไหวของแขน ขา ลําตัว หรื อมี
ความบกพร่องเฉพาะส่วนใดส่วนหนึง่ ของร่างกาย หรื ออาจจะเป็ นทังตั
้ ว อันเกิดเนื่องจากความผิดปกติ
ของสมองส่ ว นที่ ค วบคุม การเคลื่ อ นไหว โดยได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย จากแพทย์ ว่ า เด็ ก ป่ วยด้ ว ยภาวะ
สมองพิการ (อุไร ตังอุ
้ ดมมงคล. 2540: 5) โรคสมองพิการเป็ นภาวะเจ็บป่ วยเรื อ้ รัง เป็ นกลุ่มอาการที่
เกิดจากการทําลายของเนื ้อสมอง ก่อนอายุ 5 ปี ซึง่ เมื่อเกิดขึ ้นกับสมองส่วนใดแล้ วก็จะมีผลต่อร่างกาย
ทําให้ เกิดความพิการชนิดต่าง ๆ กันออกไป (จินตนา หาญประสิทธิ์คํา. 2543: 2) หรื อส่งผลให้ มีความ
ผิดปกติของท่าทางและการเคลื่อนไหว การช่วยเหลือตนเอง และอาจมีอาการชักร่วมด้ วย ซึง่ ผลของโรค
จะปรากฏชัดเจนในระยะที่เป็ นเด็ก และคงอยู่เรื่ อยไปตลอดชีวิต (ชญานิษฐ์ .อนันตวรวงศ์. 2551: 8;
ณรรทอร พลชัย. 2556: 7) .ความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว ได้ แก่ มีอาการกล้ ามเนื ้อเกร็ ง หรื ออ่อน
ปวกเปี ยกที่เกิดจากสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหว ได้ รับความกระทบกระเทือนหรื อขาดออกซิเจน
ในระยะก่อนคลอด ขณะคลอด หรื อหลังคลอด (งามพันธุ์ ชิตมินทร์ . 2549: 10)
กรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (2552) ได้ ให้ ความหมายของความบกพร่ อง
ทางการเคลื่อนไหวในราชกิจจานุเบกษาว่าหมายถึง การที่บุคคลมีข้อจํากัดในการปฏิบตั ิกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันหรื อการเข้ าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึง่ เป็ นผลมาจากการมีความบกพร่องหรื อ
การสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ได้ แก่ มือ เท้ า แขน ขา อาจมาจากสาเหตุ
อัมพาต แขนขาอ่อนแรง แขนขาขาด หรื อภาวะเจ็บป่ วยเรื อ้ รังจนมีผลกระทบต่อการทํางานมือ เท้ า
แขน หรื อขา ซึ่งสอดคล้ องกับสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(2555) และเยาวลักษณ์ มีบุญมาก, เพ็ญจมาศ คําธนะ, มาลินี จําเนียร, จิริยา อินทนา, และ วิรดา
อรรถเมธากุล (2554: 8)
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ตาม “พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ในมาตรา 4 ได้ ให้
ความหมายของคนพิการว่าหมายถึง คนที่มีข้อจํากัดของความสามารถในการดํารงชีวิต” (อ้ างอิงจาก
วัชรา ริ ว้ ไพบูลย์, ปั ทมาศิริเวช, พรรณพิมล วิปลุ ากร, ชาติชาย มุกสง, และ แพรว เอี่ยมน้ อย. 2553:
27) ซึง่ ข้ อจํากัดเหล่านี ้เกิดจากการมีความบกพร่ องทางกาย อารมณ์ และสติปัญญา หรื อการมีภาวะ
บาดเจ็บด้ วยโรคเรื อ้ รังบางอย่าง ในปั จจุบนั การจําแนกความพิการนันยั
้ งคงตังอยู
้ ่บนมุมมองของแพทย์
ที่จะประเมินและวินิจฉัยความพิการจากลักษณะความบกพร่องของการทํางานทางร่างกาย
จากการศึก ษางานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเกี่ ย วกับ การให้ ค วามหมายของนัก วิ จัย พบว่ า ผู้ที่ มี
ความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว เป็ นบุคคลที่มีความผิดปกติหรื อมีความบกพร่องทางร่างกายที่เห็นได้
ชัด เป็ นผู้ที่สญ
ู เสียความสามารถในการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็ นมือ แขน ขา หรื อลําตัว (อัศวิน งามดี.
2548: 4) และส่งผลต่ออุปสรรคในการดํารงชีวิตประจําวัน (มนตรี จันทา. 2554: 8) .มีความลําบากใน
การเดิน การเคลื่อนไหวร่ างกาย (หยาดฝน รัตตะมาน. 2554,น.8) .เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถดํารงชีวิตได้
อย่างปกติ (เฉลิมขวัญ สิงห์วี. 2548: 6) .ซึง่ จากการศึกษาความหมายของเด็กที่มีภาวะสมองพิการและ
ความหมายของความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวจากหลากหลายงานวิจยั ทําให้ พบคําจํากัดความใน
หลากหลายรู ปแบบที่คอ่ นข้ างสอดคล้ องกัน ทําให้ ผ้ วู ิจยั ได้ เข้ าใจถึงความหมายของเด็กที่มีภาวะสมอง
พิการและความหมายของความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวในหลากหลายแหล่งที่มา แต่มีความหมาย
ไปในทิศทางเดียวกัน คือเป็ นผู้ที่มีความผิดปกติและความบกพร่ องทางด้ านร่ างกายที่เห็นชัดเจนจาก
ภายนอก อาทิ เ ช่ น ขา เท้ า ลํ า ตัว หรื อ ลัก ษณะทางกายภาพอื่ น ที่ ส่ง ผลต่ อ ความลํ า บากในการ
เคลื่อนไหว ดังนันการรั
้
บรู้ ประสบการณ์ ทางใจ ความเข้ มแข็งทางใจ การจัดการอารมณ์ ตนเองของ
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ จึงมีบทบาทสําคัญ และมีอิทธิพลมาก ต่ออีกหนึง่ ชีวติ ที่คนหลายคน
ยังอาจเข้ าไม่ถึง และมองไม่เห็น
1.3 ประเภทของภาวะสมองพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (2555) แบ่งประเภทและหลักเกณฑ์
ของความพิการทังหมดออกเป็
้
น 7 ประเภทคือ 1) ความพิการทางการมองเห็น 2) ความพิการทางการ
ได้ ยินหรื อสื่อความหมาย 3) ความพิการทางร่างกายหรื อการเคลื่อนไหว 4) ความพิการทางจิตใจหรื อ
พฤติกรรม 5) ความพิการทางสติปัญญา 6) ความพิการทางการเรี ยนรู้ 7) ความพิการทางออทิสติก
ความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อการเคลื่อนไหว นับเป็ นความพิการประเภทที่ 3 ซึ่งสามารถแบ่ง
ความพิการทางการเคลื่อนไหวเป็ นความพิการประเภท 3.1) และความพิการทางร่ างกายเป็ นความ
พิการประเภท 3.2).(สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2555) .ผู้ที่มี
ความพิการทางร่ างกายหรื อการเคลื่อนไหวนัน้ เป็ นความพิการที่พบมากที่สดุ (มยุรี บุญศักดิ์. 2554,
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น.94) คิ ด เป็ นร้ อยละ 47.84 ของความพิ ก ารทัง้ หมด และมี แ นวโน้ มที่ เ พิ่ ม มากขึ น้ ทุ ก ปี เช่ น กั น
(กรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. 2557) ในขณะที่ความพิการทางการเคลื่อนไหวเป็ น
ความพิการที่ พบมากที่ สุด ภาวะสมองพิการก็ นับเป็ นภาวะที่ พบมากที่ สุดในกลุ่มความพิ การทาง
การเคลื่อนไหวเช่นกัน (จักร์ วิดา สุภาจันทร์ . 2552: 2) .จึงถือได้ ว่าเด็กที่มีภาวะสมองพิการ เป็ น ความ
พิการที่พบมากในกลุม่ เด็กพิการทังหมด
้
ลักษณะความผิดปกติของในส่วนต่าง ๆ ของเด็กที่มีภาวะสมองพิการ ส่งผลต่อความเข้ มแข็ง
ทางใจและการจัดการอารมณ์ของผู้ปกครอง เนื่องจากความผิดปกติของเด็กสมองพิการบางประเภท มี
ความน่าจะเป็ นที่จะบรรเทาขึ ้น หรื อพอสามารถเลี ้ยงดูตนเองได้ ซึง่ ทําให้ ผ้ ปู กครองมีบทบาทหน้ าที่ใน
การรับมือที่ลดน้ อยลง มีความเครี ยดและการจัดการกับอารมณ์ที่น้อยลง ซึ่งอาจจะใช้ ความเข้ มแข็ง
ทางใจและการจัดการทางอารมณ์ ที่น้อยกว่า ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานสมองพิการที่บําบัดรักษายาก
หรื อเป็ นในขันรุ
้ นแรง.กิ่งแก้ ว ปาจรี ย์ (2542: 60-61; อ้ างอิงจาก ภัทรี ยา คชหิรัญ. 2553: 13-15) .ได้
แบ่งชนิดของเด็กที่มีภาวะสมองพิการ ได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. แบ่งตามลักษณะความผิดปกติของกล้ ามเนื ้อและการเคลื่อนไหว.4 รูปแบบคือ
1.1 Spastic เป็ นลักษณะที่พบได้ มากที่สดุ คือประมาณ 3 ใน 4 ของประมาณผู้ป่วยเด็ก
สมองพิการทังหมด
้
โดยตรวจพบอาการเกร็งกระตุก (Spasticity) ของกล้ ามเนื ้อแขนขา และลําตัว บาง
รายจะเกร็ งมากจนไม่สามารถเคลื่อนไหวข้ อต่าง ๆ ได้ รี เฟล็กซ์ไวกว่าปกติ มี.Ancle Clonus และมัก
พบว่ามีปัญหาแทรกซ้ อนเรื่ องข้ อยึดติด (Joint Contracture)
1.2 Dyskinetic.เด็ ก กลุ่ม นี ม้ ี อ าการเคลื่ อ นไหวของแขนขา และลํ า ตัว ผิ ด ปกติ ได้ แ ก่
ลักษณะ Athetoid.มีการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ควบคุมไม่ได้ อย่างช้ าๆเหมือนรํ าละคร อาจะมีใบหน้ า
และลิ ้นที่ดบู ดิ เบี ้ยว
1.3 Hypotonic พบได้ น้อยมาก มีลกั ษณะแขนขาและลําตัวอ่อนปวกเปี ยก สามารถตัด
ข้ อต่อต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้ อมือและข้ อเท้ า
1.4 Mixed เด็กบางรายอาจมีลกั ษณะผิดปกติดงั กล่าวปนกัน คือแบบ Spastic กับ
Athetoid
2. แบ่งตามส่วนของร่างกายที่มีอาการ ได้ แก่
2.1 Hemiplegia ความผิดปกติในการเคลื่อนไหวแขนขาซีกหนึง่ ของร่างกาย
2.2 Paraplegia ความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของขาสองข้ าง
2.3 Quadriplegia ความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของทังแขนและขาทั
้
ง้ 2 ข้ าง
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2.4 Diplegia.ความผิด ปกติใ นการเคลื่อ นไหวของทัง้ แขนและขาทัง้ สองข้ า ง แต่ขามี
อาการรุนแรงมากกว่าแขน เป็ นแบบที่พบได้ บอ่ ยที่สดุ ในปั จจุบนั มักพบในเด็กที่คลอดก่อนกําหนดและ
มีนํ ้าหนักแรกคลอดน้ อยกว่าปกติ
3. ปั ญหาที่มกั พบร่วมในเด็กสมองพิการ
3.1 ผิดปกติทางตาและการมองเห็น พบว่าประมาณครึ่งหนึ่งของเด็กสมองพิการมีความ
ผิดปกติที่ตาร่ วมด้ วย ที่ พบบ่อยคือตาเหล่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตาเหล่เข้ าเป็ นร้ อยละ16, ตากระตุก
(Nystagmus).เป็ นร้ อยละ25 ของเด็กที่มีความผิดปกติแบบอัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegia)
3.2 ปั ญญาอ่อนพบว่าประมาณครึ่งหนึ่งของเด็กสมองพิการมีภาวะปั ญญาอ่อน ร่วม
ด้ วย โดยพบในกลุม่ แข็งเกร็ ง (Spastic) มากกว่ากลุม่ Athetoid
3.3 ชักประมาณร้ อยละ 25-33 ของเด็กสมองพิการจะมีอาการชักร่ วมด้ วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับเด็กที่มีปัญญาอ่อน อาการชักเกิดได้ หลายรูปแบบ
3.4 ผิดปกติทางการได้ ยิน ประมาณร้ อยละ 10-15 ของเด็กสมองพิการ
1.4 ลักษณะอาการที่ผิดปกติของภาวะสมองพิการ
วัณทนา.วัฒนศิลป์, พรรณี ปึ งสุวรรณ, และ มณฑนา ดอนโสม (2544: 9) .กล่าวถึงลักษณะ
อาการผิดปกติที่พบในภาวะสมองพิการ ดังนี ้
1. อาการอ่อนแรงของกล้ ามเนื ้อแขนขา ลําตัว โดยแรกเกิดอาจพบอาการตัวอ่อนปวกเปี ยก
หรื อมีการขยับแขนขาน้ อย
2. มีอาการเกร็ งของกล้ ามเนื ้อทังในเวลาที
้
่พยายามเคลื่อนไหวตนเอง. (Active Movement)
หรื อเมื่อมีผ้ อู ื่นเคลื่อนไหวให้ (Passive Movement)
3. มีความยากลําบากในการเคลื่อนไหว และการทรงท่าขณะทํากิจวัตรประจําวัน
4. มีความผิดปกติของ reflexes, reaction, และ equilibrium คือยังพบ primitive reflexes
อยูแ่ ละไม่มีการพัฒนาของ reaction และ equilibrium ในการทรงท่า
5. มีปัญหาหรื อความลําบากในการดูดกลืน เคี ้ยวอาหาร เนื่องจากไม่สามารถควบคุมการ
ชันและการยกศีรษะได้ หรื อมีอาการเกร็งของกล้ ามเนื ้อใบหน้ าและขากรรไกร เด็กอาจมีอาการสําลัก
บ่อย
6. มีพฒ
ั นาการด้ านอื่นช้ ากว่าปกติ นอกจากด้ านการเคลื่อนไหวแล้ ว อาจพบว่ามีปัญหา
ด้ านการสื่อสารการพูด ด้ านสังคม การช่วยเหลือตนเอง และการทํากิจวัตรประจําวัน พฤติกรรมและ
การปรับตัวในสังคม
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ซึง่ ลักษณะอาการผิดปกติของภาวะสมองพิการนัน้ เป็ นลักษณะความผิดปกติที่บคุ คลทัว่ ไป
สามารถเห็ นได้ ชัดจากภายนอก และบ่งบอกถึงความยากลําบากในการเลีย้ งดู อุไร ตังอุ
้ ดมมงคล
(2540: 9-10) ได้ กล่าวว่าสาเหตุของภาวะสมองพิการแบ่งได้ เป็ น 3 ระยะคือ
1. ระยะก่อนคลอด (Prenatal Period) .มีหลากหลายสาเหตุด้วยกัน ได้ แก่ การที่มารดา
ได้ รับผลกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง เช่น.จากอุบตั ิเหตุ หรื อการได้ รับสารพิษจากสิ่งแวดล้ อม พิษจาก
สารตะกั่ว ท่ อ ไอเสี ย รถ ซึ่ง ส่ง ผลต่อ ระบบการเรี ย นรู้ และไปทํ า ลายสมองส่ว นอื่ น ๆ หรื อ การขาด
ออกซิเจนในระยะคลอด (Prenatal Anoxia) .การขาดออกซิเจนนี ้อาจเกิดจากเหตุ.3 ประการคือ
1.1 เกิดจากกลไกในการทําคลอดทําให้ รกขาดออกซิเจน ไม่ว่าจะเป็ นโดยธรรมชาติหรื อ
โดยสาเหตุของผู้ทําคลอดก็ตาม ในระยะก่อนคลอดของทารกอาจมีการลอกตัวของทารกก่อนกําหนด
คือสายสะดือบิดเป็ นเกลียว หรื อสายสะดือถูกกดด้ วยหัวทารกกับเชิงกรานของมารดาทําให้ เลือดจาก
มารดาไม่สามารถไปเลี ้ยงทารกได้
1.2 ขาดออกซิเจนที่เพียงพอเนื่องจากมารดาเป็ นโรคโลหิตจางรุ นแรง หรื อเป็ นโรคหัวใจ
มี ผ ลให้ เลื อ ดไปเลี ย้ งทารกได้ น้ อย หรื อ ถ้ ามารดามี อ าการตกเลื อ ดมากจากภาวะแท้ งคุก คาม
(Threatened Abortion) .ทําให้ เลือดจากมารดาไปเลี ้ยงทารกไม่พอ ทําให้ มีผลกระทบต่อพัฒนาการ
ทางสมองของเด็ก
1.3 จากการที่มารดามีความดันโลหิตลดลงมีผลทําให้ ทารกขาดออกซิเจน
การป้องกันภาวะสมองพิการในระยะก่อนคลอดคือ การฉีดวัคซีนป้องกันหัดเยอรมันใน
หญิ งทุกคนก่อนการตังครรภ์
้
และควรได้ รับการตรวจจากแพทย์ อย่างใกล้ ชิด (มูลนิธิอนุเคราะห์ คน
พิการ. 2540: 1; อ้ างอิงจาก ภัทรี ยา คชหิรัญ. 2553: 11)
2. ระยะระหว่างคลอด (Perinatal Period) การมีภาวะขาดออกซิเจนไปเลี ้ยงสมอง (Anoxia)
.เช่น เด็กที่คลอดออกมาก่อนกําหนดหรื อก่อน 37 สัปดาห์
2.1 ระยะเวลาการคลอดนานเกินไป ซึ่งอาจส่งผลต่อเด็กขาดเลือดไปเลี ้ยงสมองหรื อมี
อาการเลือดออกในสมองของเด็กได้
2.2 การตกเลือดจากการขาดวิตามินเคหรื อการมีความดันที่เปลี่ยนแปลงจากสาเหตุของ
การคลอดแบบพรวดพราด (Precipitation Birth)
2.3 การมีภาวะที่คลอดลําบาก การคลอดที่ผิดปกติ เช่น ลําตัวขวางขณะคลอด เด็กมี
นํ ้าหนักช่วงก่อนคลอดมากกว่าปกติ เด็กที่คลอดโดยใช้ เครื่ องมือช่วย
การป้องกันภาวะสมองพิการในระยะระหว่างคลอดคือ ต้ องไปพบแพทย์ ตามที่แพทย์
กําหนดอย่างสมํ่าเสมอเพื่อการดูแลเอาใจใส่ (มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ. 2540: 1 อ้ างอิงจากภัทรี ยา
คชหิรัญ. 2553: 11)
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3. ระยะหลังคลอด (Postnatal Period)
3.1 การติดเชื อ้ ในสมองทารกเมื่อคลอดออกมาแล้ ว สมองเกิดการติดเชื อ้ ทําให้ มีการ
เปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดในสมอง
3.2 การได้ รับอันตรายที่ศีรษะ เช่น การได้ รับความกระทบกระเทือนอย่างแรงที่บริ เวณ
ศีรษะ การตกจากที่สงู วัตถุหนักหล่นถูกศีรษะ สิ่งดังกล่าวอาจทําให้ กะโหลกร้ าว เกิดเลือดคัง่ ในสมอง
ทําให้ เกิดอันตรายต่อสมองได้
3.3 เด็กซึง่ เป็ นโรคที่เป็ นอันตรายต่อสมอง ได้ แก่ ไข้ หวัด ไทฟอยด์
3.4 มีความผิดปกติของ Metabolism เช่น ภาวะ Bilirubin สูงในเลือด ซึง่ ทําให้ ตวั เหลือง
จะทําให้ เป็ นโรคดีซา่ นได้ หรื อภาวะของการมีนํ ้าตาลในเลือดตํ่า ภาวะแคลเซียมในเลือดตํ่า เป็ นต้ น
3.5 สาเหตุจากสารพิษต่าง ๆ เช่น สีทาห้ อง หรื อเครื่ องเรื อนที่มีสาร Arsenic และอื่น ๆ ที่
ทําให้ เกิดสารพิษทางเคมี
การป้องกันภาวะสมองพิการในระยะหลังคลอดคือ การนําเด็กที่มีภาวะสมองพิการไปฉี ด
วัคซีนป้องกันโรค และการเลี ้ยงดูบตุ รด้ วยความเอาใจใส่ (มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ. 2540: 1 อ้ างอิง
จากภัทรี ยา คชหิรัญ. 2553: 12) ซึง่ การที่ผ้ ปู กครองบุตรหลานทัว่ ไปและผู้ปกครองบุตรหลานที่มีภาวะ
สมองพิ ก ารได้ รั บ รู้ ถึ ง ลัก ษณะของโรคที่ เ กิ ด ขึน้ และวิ ธี ป้ องกัน จะสามารถนํ า ไปเป็ นประโยชน์ ใ น
การดูแลตนเองตามช่วยระยะเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองพิการของบุตร ซึ่งผู้ปกครอง
แต่ละท่านควรรับทราบเพื่อป้องกันการเกิดภาวะสมองพิการ
ลักษณะอาการที่ผิดปกติของภาวะสมองพิการ สามารถเป็ นแนวทางและข้ อสังเกตในบุตร
ของตน ต่อผู้ปกครองท่านอื่น ๆ ให้ ร้ ู ถึงจุดสังเกตหรื อความผิดปกติในภาวะสมองพิการนี ้ เพื่อที่เมื่อ
ผู้ปกครองได้ รับรู้ ถึงภาวะสมองพิการในบุตรของตน จะได้ หาทางรักษาและฟื น้ ฟูได้ ทนั ท่วงที อีกทังยั
้ ง
บอกถึงสาเหตุของการเกิดภาวะสมองพิการ เพื่อให้ ผ้ ปู กครองรู้ ถึงข้ อควรระวังและแนวทางในการดูแล
ตนเองตังแต่
้ ขณะตังครรภ์
้
เพื่อทําความเข้ าใจในลักษณะอาการ และสาเหตุการเกิด ในการป้องกัน
การเกิดภาวะสมองพิการในบุตรของตน หรื อเพื่อการวางแผนที่จะมีบตุ รคนต่อไป
1.5 ความรุนแรงของภาวะสมองพิการ
Grand and MaGrath.(1990); อ้ างอิงจาก ปริ ศนา ยิ่งราษฎร์ สขุ . 2550: 11) กล่าวว่าระดับ
ความรุ น แรงของความพิ ก าร หมายถึ ง ความสามารถในการช่ ว ยเหลื อ ตนเอง และสัง คมของ
เด็กสมองพิการ ประกอบไปด้ วยความสามารถ 4 ด้ านคือ 1.ความสามารถด้ านการเคลื่อนไหว
การช่วยเหลือตนเองในการเคลื่อนย้ าย 2.ความสามารถด้ านการติดต่อสื่อสาร การมองเห็น การสื่อ
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ภาษา 3.ความสามารถด้ า นกระทํ า กิ จ กรรมส่ ว นตัว การกิ น ข้ า ว ปั ส สาวะ อุจ จาระ ถอดเสื อ้ ผ้ า
4.ความสามารถด้ านสังคม การมีสงั คมหรื อการแสดงออกทางพฤติกรรมอารมณ์
Campbell (1999: 68); อ้ างอิงจาก ษมากร ปรารถนารักษ์ . 2550: 10. กล่าวถึงความรุนแรง
ของภาวะสมองพิการสอดคล้ องกับอรฉัตร โตษยานนท์ (2530: 4 อ้ างอิงจาก อุไร ตังอุ
้ ดมมงคล. 2540:
12) .ว่าแบ่งออกได้ เป็ น 3 ระดับคือ
1. ระดับน้ อย (Mild) เด็กกลุ่มนี ้สามารถ ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันได้
เบื ้องต้ น พวกการดูแลตนเองง่าย ๆ เช่น การแปรงฟั น หวีผม ล้ างมือ ล้ างหน้ า แต่งตัว กินข้ าว การ
เจริญเติบโตตามอายุจะช้ ากว่าเล็กน้ อย ยืนเดินได้ และไม่ต้องใช้ เครื่ องมือพิเศษเพื่อช่วยเหลือ
2. ระดับปานกลาง (Moderate) เป็ นกลุ่มที่พบมากที่สดุ ในเด็กสมองพิการทังหมด
้
เด็กจะมี
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เต็มที่ มักมีข้อจํากัด ทางร่ างกายในการทํากิจกรรม เช่น
การเดิน การนัง่ การเปลี่ยนแปลงท่าทางการใช้ มือ การพูด เด็กต้ องการความช่วยเหลือหรื ออุปกรณ์
พิเศษเพื่อที่จะสามารถทํากิจกรรมหรื อปฏิบตั กิ ิจวัตรได้ เหมือนเด็กปกติทวั่ ไป
3. ระดับมาก (Severe) เป็ นกลุ่มที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เลย มี ความจําเป็ นต้ อง
พึ่งพาผู้อื่นอย่างมาก มีอาการเด่นชัด มีปัญหาด้ านการสื่อสาร การขาดความสมดุล ไม่สามารถใช้ มือ
และแขนในการเคลื่อนไหว
ซึ่ง ความรุ น แรงของภาวะสมองพิ ก ารนัน้ ส่ง ผลต่อ ความเข้ ม แข็ ง ทางใจและการจัด การ
ทางอารมณ์ ข องผู้ป กครองเด็ ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก าร เนื่ อ งจากเด็ ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก ารในระดับ
ความรุ น แรงทางร่ า งกายที่ น้ อยกว่ า อาจส่ ง ผลต่ อ ความอดทน ความเหน็ ด เหนื่ อ ย และการใช้
การจัดการอารมณ์ ของตนเองในระดับที่เบาบางกว่า เด็กที่มีความรุ นแรงของภาวะสมองพิการมาก
ผู้ปกครองอาจมีความเครี ยดมาก กังวลมาก และต้ องใช้ ความอดทนและความเหน็ดเหนื่อยมากยิ่งกว่า
ทังนี
้ ้ทังนั
้ นขึ
้ ้นอยู่กบั กําลังใจและความเข้ มแข็งทางใจที่ผ้ ปู กครองแต่ละท่านมีพื ้นฐานในจิตใจอยู่ก่อน
แล้ วด้ วย

2. ประสบการณ์ ความเข้ มแข็งทางใจของผ้ ูปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้ปกครอง มีความสําคัญมากในการสร้ างกําลังใจและความหวัง
ในการดําเนินชีวิตอยู่ของเด็กที่มีภาวะสมองพิการผู้ปกครองหรื อผู้ดแู ลที่มีสภาพทางจิตใจที่เข้ มแข็ง
มองโลกในแง่ดี กล้ าที่จะเผชิญปั ญหาต่าง ๆ อย่างไม่ย่อท้ อ จะสามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้ สึก
ปลูกฝั งความเข้ มแข็งและความกล้ าเผชิญปั ญหา ไปสู่เด็กที่ มีภาวะสมองพิการให้ มีความเข้ มแข็ง
ทางใจ ยอมรับสภาพแห่งตน และสามารถผ่านพ้ นช่วงเวลาอันเลวร้ ายไปได้ เด็กจะมีอารมณ์ ความรู้สกึ
อย่ า งไร เข้ า ใจและยอมรั บ ตนเองได้ ม ากเพี ย งใด ผู้ป กครองหรื อ ผู้ดูแ ลมัก มี ส่ว นส่ ง ผลต่อ สภาพ
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ทางจิ ตใจ ดังนัน้ การได้ รับความรั ก ความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ ชิดจากผู้ปกครอง จึง
สามารถช่วยเสริ มสร้ างความหวัง และกําลังใจในการดําเนินชีวิตของเด็กที่มีภาวะสมองพิการได้
2.1 ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างความเข้ มแข็งทางใจ
2.1.1 ทฤษฎีความเข้ มแข็งทางใจ
องค์ประกอบในความเข้ มแข็งทางใจ ตามแนวคิดของกรอทเบอร์ ก (Grotberg, 1995.อ้ างอิง
จากกณิกาพร บุญชู. 2555: 45) กล่าวถึงคุณลักษณะภายในตัวบุคคลเป็ นบุคลิกภาพที่เข้ มแข็งใน
การเอาชนะปั ญหาและอุปสรรค ซึ่งเป็ นความรู้ สึก ทัศนคติ และความเชื่อเกี่ ยวกับตนเอง โดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. ฉันมี (I have) เป็ นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับสังคมและการสนับสนุนภายนอกหรื อคนรอบ
ข้ าง (Social and Interpersonal Support) ส่งเสริ มให้ เกิดความเข้ มแข็งทางใจ ซึง่ ประกอบด้ วย 5
ลักษณะ คือ (วัชริ นทร์ กระแสสัตย์. 2554: 24-25)
1.1 การมีความไว้ วางใจในสัมพันธภาพ (Trusting Relationship) เป็ นการได้ รับความรัก
และการยอมรับจากพ่อแม่ สมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว ครู และเพื่อน เป็ นความสัมพันธ์ ที่มนั่ คง อุ่น
ใจ และเป็ นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข
1.2 มีหลักปฏิบตั แิ ละกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ในครอบครัว (Structure and Role at Home) การ
ที่พอ่ แม่มีกฎเกณฑ์และการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันที่ชดั เจน มีความคาดหวังให้ กระทําตามและเชื่อมัน่
ว่าลูกสามารถทําได้ เป็ นสิ่งที่ช่วยให้ บุคคลรับรู้ ถึงคาดหวังของบุคคลอื่นที่มีต่อเขา โดยกฎเกณฑ์และ
กิจวัตรประจําวันนัน้ มีขอบเขตการปฏิบตั ิและคําพูดที่ชดั เจนให้ ความเข้ าใจ โดยกฎเกณฑ์และกิจวัตร
ประจําวันนันมี
้ ขอบเขตการปฏิบตั ิและคําพูดที่ชดั เจนและให้ ความเข้ าใจ เมื่อเขาทําผิดกฎ เขาจะรู้ ว่า
เขาทําผิดอะไร ลงโทษในกรณีที่จําเป็ น หลังจากนัน้ ต้ องได้ รับการให้ อภัย และปฏิบตั ิต่อเขาเช่นเดิม
หากปฏิบตั ถิ กู ต้ องตามกฎจะได้ รับการขอบใจและกล่าวชมเชย
1.3 การมีตวั แบบ (Role Model) พ่อแม่ พี่น้อง และกลุ่มเพื่อนสามารถแสดงพฤติกรรม
อันพึงปรารถนาและเป็ นที่ยอมรับได้ ทงภายในและภายนอกครอบครั
ั้
ว นําไปสู่การอยู่ร่วมในสังคมได้
บุค คลดัง กล่ า วเป็ นผู้ส าธิ ต ให้ เ ห็ น ว่ า ควรจะทํ า สิ่ ง นี อ้ ย่ า งไร สนับ สนุน ให้ เ ขาทํ า ตาม รวมทัง้ เป็ น
แบบอย่างในด้ านศีลธรรม จริยธรรม และแนะนําในการปฏิบตั ติ วั ตามธรรมเนียมและศาสนา
1.4 การได้ รับสนับสนุนให้ มีอิสระในการกระทําสิ่งต่าง ๆ ด้ วยตนเอง (Encouragement
to be Autonomous) ควรสนับสนุนให้ บคุ คลได้ ทําสิ่งต่าง ๆ ด้ วยตนเองและขอความช่วยเหลือได้ เมื่อ
จําเป็ น ควรชื่นชมและให้ ความช่วยเหลือ ให้ คําแนะนําในการไม่พงึ่ พิงผู้อื่น

24
1.5 การเข้ าถึงแหล่งบริ การด้ านสุขภาพ การศึกษา สวัสดิภาพ และความปลอดภัยชีวิต
(Access to Health, Education, Welfare and Security Service) เป็ นบริ การที่พงึ่ พาครอบครัวไม่ได้
เช่น โรงเรี ยน โรงพยาบาล ฯลฯ
2. ฉันเป็ น (I am) เป็ นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับความเข้ มแข็งภายในจิตใจ (Inner Strength) ที่
มี ใ นตัว บุ ค คล และเชื่ อ ว่ า สิ่ ง ต่ า งๆจะสามารถดี ขึ น้ ได้ ได้ แ ก่ ความรู้ สึ ก ความเชื่ อ ทัศ นคติ อัน
ประกอบด้ วย (วัชริ นทร์ กระแสสัตย์. 2554: 25-26)
2.1 ความสามารถเป็ นที่รักและแสดงความรักต่อบุคคลอื่นได้ (Loveable and my
Temperament is Appealing) ทําให้ ตระหนักได้ ว่า ผู้คนชื่นชอบและรักเขา เขาจะทําตัวให้ เป็ นที่รัก
ของคนอื่น รู้วา่ ผู้อื่นคาดหวังอะไรในตัวเขาและสามารถแสดงความรักต่อผู้อื่นได้ อย่างเหมาะสม
2.2 การเป็ นผู้มีความรัก ความเข้ าใจอย่างร่ วมรู้ สึก และการเห็นแก่บุคคลอื่น (Loving
Emphatic and Altruistic) การแสดงความรักมีหลายวิธี บุคคลจะใส่ใจว่าผู้อื่นเป็ นอย่างไรบ้ างและจะ
แสดงการกระทําและคําพูดที่ใส่ใจ
2.3 ความภาคภูมิใจในตนเอง (Proud of myself) เมื่อบุคคลรู้ ว่าตนสําคัญ จะมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ภูมิใจในความสามารถและความสําเร็ จของตน ไม่ยอมให้ ใครกําหนดคุณค่าหรื อ
ลดค่าของตน เมื่อเผชิญปั ญหาในชีวิต เขาจะเชื่อมัน่ และตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง ซึง่ จะช่วยให้ เขา
สามารถประคับประคองตนเองได้
and
2.4 การเป็ นอิ ส ระและรั บ ผิ ด ชอบการกระทํ า ของตนเอง (Autonomous
Responsible) สามารถกระทําสิง่ ต่าง ๆ ได้ ด้วยตนเอง และยอมรับถึงผลของการกระทํานัน้ รู้สกึ ว่าสิ่งที่
กระทําช่วยในการพัฒนาด้ านต่าง ๆ ได้ เข้ าใจถึงขอบเขตของการควบคุมสถานการณ์ และตระหนักว่า
เมื่อใดบุคคลอื่นควรจะเป็ นผู้รับผิดชอบ
2.5 การเป็ นผู้มีความหวัง ความศรัทธา และเชื่อมัน่ (Filled with Hope Faith and Trust)
บุคคลเชื่อว่าเขามีความหวังสําหรับตัวของเขาเอง และมีบคุ คลหรื อสถาบันที่เขาจะเชื่อมัน่ ได้ บุคคลจะ
สํานึกในความรับผิดชอบชัว่ ดี เชื่อในคุณงามความดี และต้ องการที่จะดําเนินไปในแนวทางนัน้
3. ฉันสามารถ (I can) เป็ นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับทักษะในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
และการมีทกั ษะในการจัดการปั ญหา (Interpersonal and problem solving skills) อันเกิดจากการ
เรี ยนรู้ การมีปฏิสมั พันธ์ กับผู้อื่น และจากการที่มีผ้ อู ื่นให้ ความรู้ ได้ แก่ (วัชริ นทร์ กระแสสัตย์. 2554,
น.26)
3.1 การสื่ อ สาร (Communication) บุค คลสามารถแสดงความคิ ด และความรู้ สึก ต่อ
บุคคลอื่น เขาจะฟั งผู้อื่นว่าพูดว่าอย่างไร และตระหนักว่าเขารู้ สึกอย่างไร บุคคลจะสามารถเชื่อมโยง
ความแตกต่าง และทําความเข้ าใจได้ รวมทังแสดงการกระทํ
้
าตามผลของการสื่อสารนัน้
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3.2 การแก้ ไขปั ญหา (Problem Solve) บุคคลสามารถประเมินสภาพและขอบเขตของ
ปั ญหาได้ เขาจะดูว่าเขาสามารถแก้ ไขได้ อย่างไร และจะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นอย่างไร เขามี
ความสามารถกับผู้อื่นในการหาทางเลือกของปั ญหา และสามารถที่จะหาทางออกด้ วยวิธีที่สร้ างสรรค์
มีอารมณ์ขนั และอดทนจนกว่าจะแก้ ไขปั ญหาได้ สําเร็ จ
3.3 การจัดการกับความรู้สกึ และแรงกระตุ้น (Manage of my Feeling and Impulse)
บุคคลจะตระหนักถึงความรู้ สกึ ของตนเอง ตังชื
้ ่อให้ อารมณ์ตา่ ง ๆ โดยแสดงเป็ นคําพูดและการกระทํา
ซึง่ ไม่ทําร้ ายความรู้สกึ และสิทธิของตนเองและผู้อื่น จัดการกับแรงกระตุ้นในการที่จะทําร้ าย ทุบตี วิง่ หนี
หรื อพฤติกรรมที่ไม่ดีอื่น ๆ
3.4 ประเมินอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้ (Gauge the Temperament of myself and
others) สามารถตระหนักความรู้ สึกของตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะช่วยให้ ร้ ู ว่าควรจะแสดงออกอย่างไรใน
สถานการณ์ตา่ ง ๆ
3.5 ความสามารถในการแสวงหาความสัมพันธ์ที่ไว้ ใจได้ (Seek Trusting Relationship)
สามารถค้ นหาใครบางคน อาจเป็ นพ่อแม่ พี่น้อง ครู หรื อคนอื่นที่สามารถจะขอความช่วยเหลือได้
แบ่งปั นความรู้ สกึ และความทุกข์ใจได้ สามารถร่ วมกันค้ นหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาส่วนตัวและระหว่าง
ผู้อื่น หรื อพูดคุยถึงความขัดแย้ งในครอบครัวได้
จากแนวคิ ด ของ Grotberg (1995) ข้ า งต้ น นี ้ เป็ นปั จ จัย ที่ ช่ ว ยเสริ ม สร้ างให้ บุค คลนัน้ มี
ความเข้ มแข็งทางใจ ซึง่ ถือเป็ นทักษะสําคัญในการนําไปสูค่ วามกล้ าที่จะเผชิญปั ญหา ไม่หวาดกลัวต่อ
อุปสรรค หรื อสถานการณ์ เลวร้ ายที่ผ่านเข้ ามาในชีวิต.Corner and Davidson.(2003 อ้ างอิงจาก
กณิกาพร บุญชู. 2555: 47) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบของความเข้ มแข็งทางใจที่แตกต่างไปจากของ
Grotberg ดังนี ้
1. Hardness เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับความเข้ มแข็ง คิดว่าจะสามารถจัดการกับความรู้สกึ ที่
ไม่เป็ นที่ พึงพอใจ หรื อสิ่งที่ ผ่านเข้ ามาในชี วิตได้ ไม่ถอดใจกับปั ญหาที่เกิ ดขึน้ อย่างง่ายดาย มีการ
ั้
จัดการกับความเครี ยดอย่างเข้ มแข็ง คิดว่าตนเองจะสามารถประสบความสําเร็ จตามเป้าหมายที่ตงไว้
มองว่าตนเองเป็ นคนที่มีความเข้ มแข็ง
2. Optimism เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวกับการมองโลกในแง่ดี แม้ อยู่ภายใต้ สถานการณ์ที่กดดัน
และขาดความหวัง คิ ด ว่ า จะสามารถจัด การกับ สภาพการณ์ นัน้ ได้ สามารถที่ จ ะฟื ้น คื น กลับ มี
การปรับตัวต่อสภาพการณ์เลวร้ ายที่เกิดขึ ้นได้
3. Resource Fullness เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการมองทรัพยากรที่มีรอบข้ างหรื อมีใน
ตนเอง การมองถึงความสํ าเร็ จที่ ผ่านมา ทํ า ให้ มั่นใจที่ จะท้ าทายกับสิ่งใหม่ ๆ ที่ จะเกิ ดขึน้ กับชี วิต
สามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น สามารถหาแหล่งที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อตกอยู่ใน
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ภาวะเครี ยด เชื่อว่าเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นเป็ นเรื่ องของเหตุผล สามารถเปิ ดใจที่จะมีความไว้ วางใจและเกิด
ความรู้สกึ ปลอดภัย
4. Purpose เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับความเข้ มแข็งที่จะไปให้ ถึงเป้าหมายของชีวิต มีการ
วางเป้ าหมายในการทํ า งาน มี ก ารควบคุม ชี วิ ต ของตน ชอบความท้ า ทาย มี ค วามภาคภูมิ ใ จใน
ความสําเร็จของตน
องค์ประกอบของความเข้ มแข็งทางใจนี.้ สามารถนํ าไปเป็ นแง่คิดในการเผชิญปั ญหาเพื่อ
สร้ างสภาพจิตใจตนเองให้ มีความเข้ มแข็งได้ ทังในด้
้ านความเข้ มแข็ง ไม่ท้อถอยกับสิ่งไม่ดีที่ผ่านเข้ ามา
ในชี วิ ต การมองโลกในแง่ ดี มี บุค คลรอบข้ า งหรื อ คนที่ ส ามารถไว้ ว างใจให้ เราสามารถระบาย
ความไม่สบายใจ รับฟั ง และคอยอยู่ข้าง ๆ รวมถึงการสร้ างเป้าหมายในชีวิตเพื่อจะได้ มีกําลังใจใน
การก้ าวเดินต่อไป
2.1.2 ทฤษฎีภาวะวิกฤต.(CrisisTheory)
ภาวะวิกฤต หมายถึง ผลกระทบของสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ ้น จนทําให้ เกิดความเครียด
อย่างรุ นแรง ส่งผลให้ เสียสมดุลทางอารมณ์และไม่สามารถแก้ ปัญหาเช่นในเวลาปกติได้ (กองอนามัย
การเจริญพันธุ์และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ,2558: 22) ซึง่ สอดคล้ องกับสรี ยา สุกจัน่ (2529:
24 อ้ างอิงจากวิศราภรณ์ นิลเพ็ชรรัตน์. 2553: 7).ที่ได้ ให้ ความหมายคําว่าภาวะวิกฤต ว่าหมายถึง
ภาวะที่บคุ คลอยูภ่ ายใต้ ความกดดันอย่างรุนแรงที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันที่ไม่คาดคิด
ว่าจะเกิดขึ ้น หรื อเกิดขึ ้นคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง และไม่สามารถใช้ กลไกการปรับตัวในภาวะ
ปกติหรื อแก้ ไขสถานการณ์ ที่ย่งุ ยากนันได้
้ ทําให้ บุคคลเข้ าสู่ภาวะวิกฤตโดยจะเริ่ มมีอาการตึงเครี ยด
วิตกกังวล สับสน จนไม่สามารถทํ าหน้ าที่ตามบทบาทของตนเองได้ อย่างปกติ ซึ่งภาวะวิกฤตนี จ้ ะ
เกิดขึ ้นในช่วงเวลาอันจํากัด หรื อระยะเวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์.ฮอฟ (Hoff, 1978, p.34-39.อ้ างอิง
จากโสภา อ่อนโอภาส. 2538: 24).ได้ กล่าวว่าบุคคลที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤตจะมีลกั ษณะของความรู้สกึ
ความคิด และการกระทําที่ตา่ งออกไปจากภาวะปกติ โดยจะมีความรู้สกึ วิตกกังวลสูง ซึง่ แสดงออกด้ วย
อาการกลัวการสูญเสีย ขาดสมาธิที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ สําเร็ จลุลว่ ง ความวิตกกังวลสูงนี ้มีผลกระทบ
ต่อกระบวนการทางความคิดของบุคคลยิ่งในภาวะวิกฤต บุคคลมักจะคิดวกวนเฉพาะปั ญหาที่ตนเอง
ประสบ ไม่สามารถที่จะคิดได้ อย่างมีระบบ มีความคิดฟุ้งซ่าน ผิดเพี ้ยนไปจากความเป็ นจริ งที่เกิดขึ ้น
บางครัง้ อาจถอนตัวไปจากการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลในสังคม และปฏิเสธความช่วยเหลืออย่างสิ ้นเชิง.
ในทฤษฎีภาวะวิกฤต (Crisis Theory) ของอกิเลอร่าและเมสสิค (Aguilera and Messick, 1982, p.64
อ้ างอิงจากโสภา อ่อนโอภาส. 2538: 29).กล่าวว่าเมื่อบุคคลเกิดเหตุการณ์ย่งุ ยากในชีวิต หากมีปัจจัย
สําคัญที่สามารถช่วยในการปรับตัว บุคคลจะอยู่ในภาวะสมดุลและไม่เกิดภาวะวิกฤต องค์ประกอบ
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ดังกล่าว ได้ แก่ การรับรู้เหตุการณ์ตามความเป็ นจริ ง การได้ รับความช่วยเหลือจากระบบเกื ้อหนุน คํ ้าจุน
และการใช้ กลไกแก้ ปัญหาที่ เหมาะสม เมื่อบุคคลประสบปั ญหาและได้ รับองค์ประกอบ ที่ครบถ้ วน
สมบูรณ์ทงั ้ 3 องค์ประกอบนี ้ บุคคลจะสามารถกลับคืนสู่ภาวะสมดุลเป็ นปกติเช่นเดิม แต่หากบุคคล
ขาดองค์ประกอบข้ อใดข้ อหนึง่ ไป นอกจากปั ญหาความยุง่ ยากที่เกิดขึ ้นจะไม่ได้ รับการแก้ ไขแล้ ว ยังเกิด
ภาวะไม่สมดุลต่อไปอีกด้ วย จนกระทัง่ บุคคลเข้ าสูภ่ าวะวิกฤตในที่สดุ ดังภาพประกอบ 1.ของ อกิเลอร่า
และเมสสิค (Aguilera and Messick)

ภาพประกอบ 1 ปฏิกิริยาตอบสนองต่อความกดดันและความวิตกกังวลของบุคคลที่สญ
ู เสีย
ที่มา: Aguilera and Messick, Crisis Intervention: Theory and Methodology, St.Louis:
The C.V. Mosby, 1982, p.64 อ้ างอิงจากโสภา อ่อนโอภาส. 2538: 30)
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ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฎีในการสูญเสียของ.Kubler-Ross.(2007 อ้ างอิงจากประภัสสร
ฉันทศิริเวทย์. 2556: 25) 5 ขันตอน
้
ได้ แก่
1. ขันปฏิ
้ เสธ (Denial) เป็ นขันที
้ ่พ่อแม่ไม่เชื่อในความสูญเสียหรื อข่าวร้ ายนันว่
้ าเป็ นความ
้คือ การถามถึงหลักฐานทางการแพทย์ การตระเวนเปลี่ยนแพทย์วินิจฉัย
จริ ง ปฏิกิริยาจากขันตอนนี
้
การปฏิเสธการรักษา และการผลักให้ สมาชิกคนอื่นในครอบครัวเป็ นผู้รับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้ องกับวิง
(Wing. 2527: 47) ที่กล่าวว่า “เมื่อพ่อแม่เริ่ มไม่แน่ใจว่า ลูกมีความผิดปกติอะไร พ่อแม่ก็หวังว่าแพทย์
จะสามารถช่ ว ยลูก ของเขาได้ พ่ อ แม่มัก ไปพบแพทย์ ด้ ว ยความหวัง อัน เปี่ ยมล้ น แต่ก็ ต้ องผิ ด หวัง
บางครัง้ ก็โกรธในตัวแพทย์ จึงต้ องเที่ยวตระเวนไปหาแพทย์ตามที่ตา่ งๆ”
2. ขันโกรธ
้
(Anger) .เป็ นขันที
้ ่ร้ ู สึกโกรธที่ตนเองต้ องเผชิญกับการสูญเสีย ซึ่งความโกรธนี ้
อาจส่งผลให้ เกิดการโทษกันเองระหว่างพ่อแม่ ทําให้ ครอบครัวแตกร้ าวได้ ซึง่ ควรระวังการส่งผลกระทบ
ต่อผู้รักษาและเร้ าให้ ผ้ รู ักษาเกิดความโกรธเช่นกัน
3. ขันต่
้ อรอง (Bargain) เป็ นช่วงขันที
้ ่เกิดการต่อรองกับทุกสิ่ง เช่น ต่อรองกับความรุ นแรง
ของโรค หรื อต่อรองกับรูปแบบการรักษา
4. ขัน้ ซึมเศร้ า (Depression) .เป็ นช่วงขัน้ สําคัญที่ ต้องสังเกตและเฝ้าระวัง โดยสามารถ
สังเกตได้ จากสีหน้ า ท่าทาง ความคิดเชิงลบ บางรายอาจถึงกับอยากตาย เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ หรื อ
แสดงออกโดยอาการหงุดหงิดวุน่ วายได้
5. ขันยอมรั
้
บ (Acceptance) เป็ นขันที
้ ่พ่อแม่เริ่ มเผชิญกับชะตากรรม ซึ่งจะมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมขึ ้น สามารถยอมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นได้ ดีขึ ้น.พ่อแม่เริ่ มให้ ความร่ วมมือในการดูแลลูก
และกระตุ้นเด็กได้ อย่างเต็มที่ตามคําแนะนําของทีมผู้รักษา
ในทางจิตวิทยาได้ มีแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะวิกฤต (Crisis).ว่าทฤษฎีภาวะวิกฤต (Crisis
Theory) นี ้มีพื ้นฐานของข้ อสมมติฐาน 7 ข้ อคือ (Golan, 1978; Slaikeu, 1990 quoted in Kathleen
Ell, 1995, p.660 อ้ างอิงจากสุไปรมา ลีลามณี. 2543: 10-11).คือ
1. เป็ นภาวะที่ บุ ค คลต้ อ งประสบกั บ สภาพที่ ไ ม่ ส มดุล ทางอารมณ์ และทางสัง คมใน
สถานการณ์ฉกุ เฉินหรื อในภาวะที่เป็ นอันตรายต่อชีวิต
้ ดขึ ้นได้ กบั ทุกคน
2. ภาวะความทุกข์ ความเศร้ านันเกิ
3. เมื่อเกิ ดภาวะไม่สมดุลขึน้ ปั จเจกบุคคลจะพยายามฝ่ าฟั นเพื่อให้ เกิดความสมดุลทาง
อารมณ์
4. ในขณะที่มีความพยายามในการต่อสู้ให้ เกิดความสมดุลนัน้ เวลาที่จํากัดอาจส่งผลให้ เกิด
ความอ่อนแอทางด้ านจิตใจได้ บุคคลนันก็
้ อาจจะท้ อแท้ ในการต่อสู้ ฟั นฝ่ าภาวะปั ญหาที่เกิดขึ ้น

29
5. ในช่วงเวลาที่เกิดภาวะความอ่อนแอของจิตใจสูงนัน้ บุคคลควรได้ รับความช่วยเหลือ หรื อ
การบําบัดทางด้ านจิตใจ (Psychological Intervention)
6. ลักษณะของการตอบสนองด้ านอารมณ์ของแต่ละบุคคลนัน้ ขึ ้นอยู่กบั ปฏิกิริยาที่มีต่อแต่
ละขัน้ แต่ละลําดับของภาวะวิกฤตที่บคุ คลนันต้
้ องเผชิญ
7. ภาวะวิ ก ฤตที่ เ กิ ด ขึ น้ อาจมี ส่ ว นส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค คลได้ มี โ อกาสในการพัฒ นาตนเอง
โดยเฉพาะในด้ านอารมณ์ แต่ขณะเดียวกันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อบุคคลในทางตรงกันข้ ามได้ ภาวะ
วิกฤตนัน้ มีลักษณะผูกโยงกันเป็ นลําดับขัน้ ตอน ซึ่งในการมองภาวะวิกฤตให้ เป็ นลักษณะเค้ าโครง
้
นประโยชน์ในการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ให้ มีความใกล้ เคียง
(Configuration).มีลําดับนันจะเป็
กับผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากภาวะวิกฤตนันๆ
้ เพื่อเข้ าดําเนินการให้ การบําบัดได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
นอกจากนี ้ทวีศกั ดิ์ สิริรัตน์ เรขา.(2549: 1) กล่าวถึงทฤษฎีจิตวิทยาเกี่ยวกับ “ภาวะวิกฤต” (Crisis
Theory) ว่าเมื่อเวลาผ่านไป บุคคลจะสามารถปรับตัวและฟื น้ คืนกลับมามีความสุขได้ เองอีกครัง้ ตาม
ธรรมชาติ ซึง่ จะเร็วหรื อช้ านันขึ
้ ้นอยู่กบั ศักยภาพในการปรับตัวและฟื น้ ตัวที่แตกต่างกันไปของแต่ละคน
ผู้ที่ขาดภูมิค้ มุ กันทางใจในการรับมือกับภาวะวิกฤต ผลที่ตามมาอาจแสดงออกในลักษณะของภาวะ
เครี ยดที่รุนแรง ส่งผลต่ออารมณ์ จิตใจ และบุคลิกภาพผิดปกติ จนอาจถึงขันป่
้ วยทางจิตเวชได้ การฟื น้
ตัวหลังภาวะวิกฤตนัน้ เกิดขึ ้นได้ 3 ลักษณะ คือ ดีเท่าเดิม ดีไม่เท่าเดิม และดีกว่าเดิม ส่วนใหญ่จะ
สามารถฟื น้ ตัวกลับมาสู่สภาพปกติดงั เดิม หรื อดีเท่าเดิม และบางส่วนฟื น้ ตัวและดีกว่าเดิม เช่น การ
สงบสติอารมณ์ได้ ดีขึ ้น มีทกั ษะในการมองเชิงบวกมากขึ ้น เรี ยนรู้เข้ าใจชีวิตมากขึ ้น หรื อมีเหตุมีผลมาก
ขึ ้น เป็ นต้ น
2.1.3 ทฤษฎีการปรั บตัว
การปรับตัว (Adaptation).หมายถึง วิธีการที่บุคคลใช้ เพื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น ซึ่ง
เป็ นไปตามความคาดหมายในชี วิ ต ประจํ า วัน โดยมี จุด มุ่ง หมายเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสมดุล ระหว่ า ง
้
ความต้ องการของตนเองและสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น ซึง่ ความสมดุลดังกล่าวจะทําให้ บคุ คลนันสามารถ
ดําเนินชีวิตและทําหน้ าที่ของตนเองต่อไปได้ ในสังคม (สุไปรมา ลีลามณี. 2543: 19-20).รอย (Roy,
1974) ได้ อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีนีว้ ่า เป็ นพื ้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ประกอบด้ วยร่ างกาย
จิตใจ และสังคมซึ่งทํางานผสมผสานเป็ นหน่วยงานเดียวกัน เพื่อคงภาวะปกติสขุ หรื อภาวะสุขภาพดี
ความเจ็บป่ วยหรื อสิ่งกระตุ้นอื่น ๆ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกหรื อภายในบุคคลที่เข้ าสู่
ระบบชีวิต จะก่อให้ เกิดความกระทบกระเทือนต่อบุคคลทังด้
้ านร่ างกาย จิตใจ และสังคม ดังนันบุ
้ คคล
จะตองมี ก ารปรั บ ตัว เพื่ อ รั ก ษาสมดุล ของร่ า งกาย จิ ต ใจและสัง คมของบุค คล บุค คลที่ จ ะประสบ
ความสําเร็ จในการปรั บตัวจะมี ความมั่นคงในชี วิต ซึ่งพฤติกรรมที่ แสดงออกให้ เห็น คือมี สุขภาพดี

30
ยอมรั บ ความจริ ง มี ค วามพึ ง พอใจในชี วิ ต เป็ นต้ น ส่ ว นผู้ที่ ป ระสบความล้ ม เหลวในการปรั บ ตัว
ก่อให้ เกิดปั ญหาด้ านสุขภาพ ไม่ยอมรับความจริ งมีความซึมเศร้ า เป็ นต้ น.ในทางจิตวิทยาการปรับตัว
(Adjustment) หมายถึ ง การปรั บ ตัว ให้ เป็ นไปตามความต้ องการของจิ ต ใจ โดยประกอบด้ วย
กระบวนการที่ใช้ ในการเผชิญกับแรงผลักดัน 2 อย่างคือ (ปภิญญา.ฮวดศรี . 2551: 17-18)
1. แรงผลักดันภายนอก เกิดจากการที่มนุษย์ต้องอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้ อม และการที่มนุษย์
ต้ องอยูร่ ่วมกัน ต้ องผูกพันกับผู้อื่น ฉะนันคนเราต้
้
องปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมและสังคม
2. แรงผลักดันภายใน เป็ นความต้ องการภายในของแต่ละกลุ่ม ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพ
สรี ระของบุคคลอันได้ แก่ ความต้ องการอาหาร นํ ้าและความอบอุน่ อีกส่วนหนึง่ เกิดจากสภาวะทางจิต
ซึง่ เป็ นผลของการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ทางสังคมในชีวิตที่ผ่านมา เช่น ความต้ องการความอบอุ่น
ทางใจ ความต้ องการเป็ นที่ยอมรับทางสังคม และความต้ องการสําเร็ จ เป็ นต้ น
ซึ่งแรงผลักดันทัง้ ภายนอกและภายในนี ้ จะสามารถช่วยเสริ มสร้ างการปรับตัวทางสภาพ
จิตใจให้ ทําใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ ้น เรี ยนรู้ ประสบการณ์ ที่เกิดขึ ้น จนถึงความสามารถปรับตัวได้ ใน
้ , สุพิน พิมพ์เสน และไพลิน ปรัชญคุปต์ (2546 อ้ างอิงจากมลวิภา เหมือยพรหม. 2554:
ที่สดุ ทวี ตังเสรี
18) กล่าวถึงบุคลิกภาพการปรับตัวว่า คนที่มีบคุ ลิกภาพที่เข้ มแข็งและมีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ตลอดจน
สามารถปรั บ ตัว เข้ า กับ สภาพแวดล้ อ มได้ ดี ย่ อ มจะสามารถแก้ ไขที่ เ ข้ า มากระทบได้ ดี ก ว่ า ผู้ที่ มี
บุคลิกภาพที่ออ่ นแอ ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ หรื อปรับตัวเข้ ากับสังคมได้ ยาก บุคลิกภาพอารมณ์และ
การปรับตัวนี ้เป็ นผลมาจากการเลี ้ยงดู การเลี ้ยงดูที่แตกต่างกันกันจะทําให้ บคุ คลมองโลกในลักษณะที่
้ ่อเติบโต
แตกต่างกัน เช่น บุคคลที่อยู่ในครอบครัวอบอุ่น ได้ รับการเลี ้ยงดูเหมาะสมตามวัย บุคคลนันเมื
ขึ ้นจะเป็ นคนที่มองโลกตามความเป็ นจริ ง มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์.เนื่องจากการเลี ้ยงดูมีผลต่อความคิด
ความรู้สกึ ของบุคคล และความรู้สกึ สามารถส่งผลซึง่ กันและกัน
Mouly (1968 อ้ างอิงจากอรพินทร์ ชูชมและอัจฉรา สุขารมณ์. 2532,.น.10; อ้ างอิงจากสาธร
ใจตรง. 2548: 24) ได้ กล่าวถึงการปรับตัวที่ดีประกอบไปด้ วยลักษณะต่าง ๆ ดังนี ้
1. ด้ านการรับรู้ และสติปัญญา การปรับตัวที่ดีนนหมายถึ
ั้
ง ประสิทธิภาพในการจัดการกับ
สถานการณ์ ต่าง ๆ โดยอาศัยความสามารถในการปรั บตัว ซึ่งต้ องมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทและ
ความสามารถที่จะแยกแยะสิง่ สําคัญออกจากที่ไม่สําคัญ การปรับตัวที่ดีนนสั
ั ้ มพันธ์โดยตรงกับการรับรู้
ตามความเป็ นจริง โดยมีการเปิ ดรับประสบการณ์และการรับรู้ที่ปราศจากการบิดเบือน
2. ด้ านส่วนตัว บุคคลที่มีการปรับตัวดี จะยอมรับตนเองและมีความเชื่อมัน่ ในความสามารถ
ของตน
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3. ด้ านสังคม บุคคลที่มีการปรับตัวดีจะมีความไวในการรับรู้ ความร้ สึกของผู้อื่น จะคล้ อย
ตามสังคม ถ้ าการกระทํานันส่
้ งเสริ มให้ เขาบรรลุสจั จการแห่งตน พฤติกรรมของเขาตังอยู
้ ่บนรากฐาน
ของเหตุผลและความถูกต้ อง
4. ด้ านอารมณ์ บุคคลที่ปรับตัวดีจะมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุข มีความชื่นชมกับชีวิต มีความคิด
สร้ างสรรค์ มีอารมณ์ขนั และมีอารมณ์แจ่มใสเบิกบาน
5. ด้ านการบรรลุสจั จการแห่งตน บุคคลที่ปรับตัวดีมีแนวโน้ มที่จะพัฒนาตนเอง และ ปรับ
ตนเองเพื่อบรรลุถึงสัจจการแห่งจนเสมอ
จากทฤษฎีการปรับตัวที่กล่าวมานี ้ แสดงให้ เห็นว่าเมื่อสถานการณ์หรื อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
เกิดขึ ้น ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการจะพยายามปรับตัวตามแรงผลักดันทังภายในและภายนอก
้
ความพยายามปรับตัวทังต่
้ อตนเองและต่อบุตรเพื่อให้ พวกเขาสามารถใช้ ชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างปกติ
สุข
2.1.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับทัศนคติ
ทฤษฎีความขัดแย้ ง (Theory of Cognitive Dissonance)
เป็ นทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคล เฟสทิงเจอร์ (Fastinger quoted in
Traindis, 1971, p.3 อ้ างอิงจากพิชิต วรรณราช. 2549: 7).ที่เกิดจากความไม่สอดคล้ องกัน
(Dissonance)ในตัวบุคคล ซึ่งความไม่สอดคล้ องกันนี ้เกิดจาก 1).การได้ รับรู้ เหตุการณ์ สถานการณ์
หรื อข้ อมูลใหม่ที่ขดั แย้ งกับทัศนคติและความคิดเห็นเดิมของตน 2) การได้ รับข้ อมูลใหม่ที่คาดไม่ถึงเมื่อ
เกิดความไม่สอดคล้ องกันก็พยายามปรับทัศนคติของให้ เกิดความสอดคล้ อง (Consistency) เพื่อให้ มี
ความคิดสัมพันธ์กบั พฤติกรรม หรื อเปลี่ยนความคิดให้ สมั พันธ์กบั สิ่งแวดล้ อมการพยายามหาข้ อมูลมา
สนับสนุนความคิดของตนเอง ซึง่ สาเหตุเหล่านี ้ทําให้ บคุ คลสามารเปลี่ยนหรื อไม่เปลี่ยนทัศนคติของตน
ก็ได้
ทฤษฎีการมีส่วนร่ วม (Active Participatory Theory)
พิชิต วรรณราช (2549: 8) กล่าวถึงทฤษฎีนี ้ว่าการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการเปลี่ยนแปลง
้ ้
พฤติกรรมเกิดขึ ้นจากการสร้ างสถานการณ์ให้ เกิดการมีสว่ นร่วมในกลุม่ บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพทังนี
เพราะกลุ่มที่บคุ คลมีส่วนร่ วมและกลุ่มที่เขาต้ องการร่ วมด้ วยมีผลต่อทัศนคติของบุคคลเป็ นอย่างมาก
การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและการตัดสินใจของกลุ่มจะช่วยแก้ ไขการต่อต้ านการเปลี่ยนแปลง
ั ้ วยและถ้ า
ทัศนคติใหม่ถ้ากลุม่ ตัดสินใจที่จะยอมรับทัศนคติใหม่สมาชิกในกลุม่ ก็จะยอมรับทัศนคตินนด้
บุคคลเปลี่ยนกลุม่ อ้ างอิงทัศนคติของบุคคลนันก็
้ จะเปลี่ยนแปลงตามกลุม่ ไปด้ วย
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2.2.เงื่อนไขที่นําไปส่ ูความเข้ มแข็งทางใจ
คูมาร์ (Kumar, 2014) ได้ กล่าวถึงสาเหตุที่ทําให้ บคุ คลเกิดความเข้ มแข็งทางใจใน Kumar’s
CR8 Model of Resillience.(C-Resilience-8) ความเข้ มแข็งทางใจ (Resilience) ในทฤษฎีนี ้หมายถึง
ความสามารถส่วนบุคคลในการปรับตัวทางบวกต่อความเครี ยดหรื อความทุกข์ ความเข้ มแข็งทางใจนี ้
เป็ นคุณสมบัติที่พบได้ โดยทั่วไป ซึ่งบุคคลเหล่านัน้ จะแสดงความเข้ มแข็งทางใจจากสถานการณ์ ที่
บีบบังคับการมีสติจะสามารถช่วยให้ บุคคลมีกุลยุทธ์ ความเข้ มแข็งทางใจอย่างแน่วแน่ และมัน่ ใจใน
ผลลัพ ธ์ ที่ จ ะออกมาในทางที่ ดี ความเข้ ม แข็ ง ทางใจไม่ เ พี ย งแค่บ่ง บอกว่า บุค คลควรจะรั บ มื อ กับ
ความทุกข์อย่างไร แต่ยงั สามารถชี ้นําทางว่าบุคคลควรจะใช้ ชีวิตอย่างไร รับมือกับสภาพจิตใจ อุปสรรค
ทางสังคมและวัฒนธรรมในพฤติกรรมเชิงบวก ผู้ที่มีความเข้ มแข็งทางใจคือผู้ที่ภูมิค้ ุมกันต่อความ
เจ็บปวดในความล้ มเหลว มีประสบการณ์ตอ่ การสูญเสียและความเศร้ าโศก ซึง่ ทฤษฎีนี ้กล่าวว่าความ
เข้ มแข็งทางใจเป็ นกลยุทธ์การปรับตัวเชิงบวกต่อความเครี ยด
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ภาพประกอบ 2. Kumar’s CR8 Model of Resillience
ที่มา: Kumar’s CR8 Model of Resillience (2014)
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ดังภาพประกอบ 2 จะเห็นได้ ว่าความเข้ มแข็งทางใจต้ องประกอบไปด้ วย 8 องค์ประกอบ
ด้ วยกั น ได้ แก่ ก ารติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ (Connectedness).ความอยากรู้ อยากเห็ น (Curiousity) .
ความสามารถใน การสื่อสาร (Communication Skills).การจัดการกับสถานการณ์ ที่บีบบังคับและ
วิกฤตการณ์ (Control & Crises Management).การยอมรับในการเปลี่ยนแปลง (Change
Acceptance). ความชัดเจนในเป้าหมาย (Clarity of focus) ความไว้ เนื ้อเชื่อใจ (Confidence).และ
ความสามารถในการสร้ างสรรค์ (Creativity)
1. การติดต่อสัมพันธ์ (Connectedness) เป็ นหนึ่งในเงื่อนไขสําคัญในความเข้ มแข็งทางใจ
ที่จะต้ องได้ รับแรงสนับสนุนจากเพื่อน ครอบครัว และผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมือนกัน เผชิญสิ่งเดียวกัน ซึ่ง
ความเข้ มแข็งทางใจในแต่ละคนนัน้ ต้ องการการติดต่อสัมพันธ์ และการยอมรับในการช่วยเหลือจาก
บุคคลกลุ่มนี ้ การได้ แลกเปลี่ยนความทุกข์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และพยายามที่จะ
ช่วยเหลือในยามต้ องการ ซึ่งถื อเป็ นการเข้ าสังคมที่ สนับสนุนกันและกันในการสร้ างความเข้ มแข็ง
ทางใจ
2. ความอยากรู้อยากเห็น (Curiousity) บุคคลที่มีความเข้ มแข็งทางใจจะต้ องมีความอยากรู้
อยากเห็ น และต้ อ งมีความรู้ สึกในความข้ องใจและความสงสัย บุคคลจะมี ความอยากรู้ อยากเห็ น
เกี่ ยวกับสิ่งที่ เ กิ ดขึน้ และจะเกิ ดอะไรขึน้ สงสัยว่า บุคคลรู้ สึก อย่างไรและสามารถที่ จะมี ความรู้ สึก
อย่างไรได้ ซึง่ บุคคลสะท้ อนกลับและใส่ใจในตัวของพวกเขาเองใส่ใจในความคิดของผู้อื่นและอารมณ์
ของผู้อื่นด้ วยเช่นกัน
3. ความสามารถในการสื่อสาร (Communication Skills) ความเข้ มแข็งทางใจในแต่ละ
บุคคลพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของพวกเขา ซึง่ สามารถเชื่อมต่อความท้ าทายกับกลยุทธ์ ใน
การจัดการกับปั ญหาทังภายในและภายนอก
้
ซึง่ บุคคลสามารถสื่อสารถึงมุมมองของพวกเขาในขณะที่
กําลังรับฟั งผู้อื่น
4. การจัดการกับสถานการณ์ที่บีบบังคับและวิกฤตการณ์ (Control&Crises Management)
ความเข้ มแข็งทางใจมาจากสถานการณ์ที่ถกู บีบบังคับในขณะนัน้ ความเข้ มแข็งทางใจในแต่ละคนนัน้
ยากเกินกว่าจะเข้ าใจในความรู้ สึกสูญเสียชั่วคราวจากสถานการณ์ ที่ถูกบีบบังคับและการตัดสินใจ
กระทําอย่างเด็ดเดี่ยว พวกเขาไม่สามารถที่จะหลีกหนี ปัญหาที่ กําลังเผชิญอยู่ได้ และได้ แต่หวังว่า
ปั ญหาที่กําลังเผชิญอยู่นนั ้ จะหมดไป การที่บุคคลยืนอยู่บนความเด็ดเดี่ยว แน่วแน่ในการเผชิญกับ
ความทุก ข์ นัน้ เป็ นเรื่ อ งที่ ย ากแต่ส ามารถทํ า มัน ได้ บุค คลที่ มี ค วามเข้ มแข็ ง ทางใจไม่ส ามารถมอง
ั้ น
วิกฤตการณ์เป็ นส่วนหนึ่งในโศกนาฏกรรม แต่จะมองถึงมุมมองระยะยาว และมองวิกฤตการณ์นนเป็
เหตุการณ์ หนึ่งที่สําคัญในชีวิต เป็ นโอกาสที่จะปรับเปลี่ยน และเพื่อเปลี่ยนกลยุทธ์ และรวมกลุ่มใหม่
บุคคลจะปล่อยการตอบสนองของอารมณ์ในขันแรกให้
้
ผา่ นไปและคิดข้ ามไปสูว่ ิธีการแก้ ปัญหา
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5. การยอมรับในการเปลี่ยนแปลง (Change Acceptance) ความเข้ มแข็งทางใจส่วนบุคคล
จะต้ องสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นได้ บุคคลจะมองการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับทางเดิน
ไปสู่ความก้ าวหน้ ามากกว่าจะมองว่าเป็ นอุปสรรค ซึง่ บุคคลสามารถเห็นในสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ ในขณะที่บุคคลก็ยอมรับในสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยเช่นกัน สิ่งนี ้สามารถช่วยให้ บุคคล
สนใจกับสิง่ ที่จดั การได้ มากกว่าสิง่ ที่ทําให้ เจ็บปวดที่พวกเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้
6. ความชัดเจนในเป้าหมาย (Clarity of focus).บุคคลที่มีความเข้ มแข็งทางใจเป็ นผู้ที่มี
เป้ าหมายที่ ชั ด เจนและอยู่ กั บ การลงมื อ ทํ า ที่ ใ ห้ ตนเองนัน้ ไปถึ ง เป้ าหมาย ซึ่ ง บุ ค คลจะมี ค วาม
ทะเยอทะยานที่สามารถไปถึงเป้าหมายได้ จริ ง โดยที่พวกเขาจะเพิ่มเป้าหมายและค้ นหาความรู้ สกึ ที่ดี
จากการประสบความสําเร็จเล็กๆน้ อยๆ
7. ความไว้ เนื ้อเชื่อใจ (Confidence) การที่บคุ คลมีมมุ มองเชิงบวกต่อตนเอง สามารถช่วยให้
ตัวบุคคลนันสร้
้ างความเข้ มแข็งทางใจ การหลีกเลี่ยงความรู้สกึ ในทางลบและความคิดที่ไม่มีเหตุผล ซึง่
การเอาใจใส่ในภาพลักษณ์เชิงบวกของตนเองเป็ นการช่วยเหลือที่แท้ จริงในเวลาที่เกิดวิกฤตการณ์
8. ความสามารถในการสร้ างสรรค์ (Creativity) การได้ เ รี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ๆ การแสดงออก
เกี่ยวกับศิลปะหรื อรสนิยมในตนเองสามารถช่วยสนับสนุนความเข้ มแข็งทางใจ ได้ แก่ ดนตรี การเต้ น
การทําอาหาร หรื อศิลปะ ซึง่ ความคิดสร้ างสรรค์จะสามารถช่วยให้ บคุ คลมีความเข้ มแข็งทางใจขึ ้นมา
ได้ โดยที่มมุ มองที่เชิงบวกจากศิลปะนี ้ จะส่งผลให้ บคุ คลมีความอุตสาหะที่จะประสานให้ ความเข้ มแข็ง
ทางใจสัมฤทธิ์ผล
2.3 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับประสบการณ์ ทางจิตใจและความเข้ มแข็ง
ทางใจ
อภิญญา เจริ ญฉํ่า (2551: 4) ได้ ให้ ความหมายของ ประสบการณ์ ด้านจิตใจของผู้ดแู ลใน
ครอบครั ว ว่าหมายถึง ความรู้ สึก ความคิด และความเชื่ อของผู้ดูแลในครอบครั ว ที่ เ กิ ดขึน้ เมื่ อให้
การดูแลผู้ป่วย ตังแต่
้ รับรู้ว่าญาติของตนป่ วยจนถึงการดูแลในปั จจุบนั ในขณะที่ปิยะฉัตร สะอาดเอี่ยม
(2544: 7) ได้ ให้ ความหมายประสบการณ์ การดูแลด้ านจิตวิญญาณ ว่าเป็ นสิ่งที่ผ้ ูดูแลในครอบครัว
แสดงออกตามการรับรู้ ความคิด ความรู้ สกึ ความเชื่อของตน เกี่ยวกับการให้ ความหมายจิตวิญญาณ
และการดูแลด้ านจิตวิญญาณแก่บคุ คลที่มีปัญหาทางจิตเวช เพื่อให้ เกิดผลต่อผู้ป่วยด้ านร่างกาย จิตใจ
โดยใช้ ความสัมพันธ์เกี่ยวกับตนของผู้ดแู ลหรื อผู้ป่วย ต่อสิง่ ยึดเหนี่ยวจิตใจที่เกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
ศาสนา หรื อสิ่งที่มีอยู่จริ ง เช่น ความดี ความรัก ความผูกพัน ความหวัง ความหมายหรื อเป้าหมายใน
การดํารงชีวิตและจากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับประสบการณ์ ทางจิตใจในการดูแลเด็ก
สําหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางดาวน์ซนิ โดรม พบว่าผู้ดแู ลจะต้ องมีความรับผิดชอบเป็ นอย่างมากใน
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การดูแล การคอยยํ ้าเตือนให้ ทําอะไรและต้ องยํ ้าให้ ทาให้ํ สาเร็ํ จ การฝึ กเข้ าสังคม การทาให้ํ ชมุ ชนยอมรั
และสิง่ ที่สําคัญที่สดุ คือการให้ กําลังใจ ซึง่ ปั จจัยเหล่านี ้เป็ นสิ่งที่ผ้ ปู กครองหรื อผู้ดแู ลควรสร้ างให้ กบั เด็ก
ที่มีความบกพร่องทางดาวน์ซนิ โดรม (รัชฎาภรณ์ เที่ยงสุข. 2556: 57-60)
ผู้ดแู ลในครอบครัวบางส่วนอาจมีความรู้ สกึ ทางลบ ได้ แก่ ความสงสาร ความผิดหวัง ความ
เสียใจ ความกังวล และความท้ อแท้ สภาพจิตใจของผู้ดูแลที่ขึ ้น ๆ ลง ๆ เมื่อให้ การดูแลผู้ที่มีความ
บกพร่อง ได้ แก่ ผู้ป่วยจิตเภทผู้ป่วยมะเร็ งระยะลุกลาม เป็ นต้ น ส่งผลต่อความเครี ยด ซึง่ ต้ องอาศัยการ
ทําใจยอมรับ การบอกตนเองให้ เข้ มแข็ง การยึดความเชื่อหรื อที่พึ่งทางใจทางศาสนาเพื่อบรรเทาทุกข์
และการเปรี ยบเทียบความทุกข์ของตนกับผู้อื่นเพื่อให้ ตนเองรู้ สกึ ดีขึ ้น (อภิญญา เจริ ญฉํ่า. 2551: 6170; อรฤทัย โฉมเฉิด. 2552: 124-126) ซึง่ สอดคล้ องกับ Leung.(2003, pp.19-22).ที่ได้ ศกึ ษาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ปกครองที่มีบตุ รพิการจํานวน 71 คน เปรี ยบเทียบกับผู้ปกครองที่ไม่มีบตุ รพิการจํานวน 76
ั นาการ
คน ความพิการในที่นี ้รวมถึงเด็กสมองพิการ เด็กปั ญญาอ่อน เด็กดาวน์ซนิ โดรม และเด็กที่มีพฒ
ช้ า อายุเฉลี่ยของผู้ปกครองผู้ดแู ลเด็กพิการอยู่ที่ช่วงอายุ 36-40 ปี พบว่าผู้ปกครองที่มีบตุ รพิการจะมี
ระดับความทุกข์และความเครี ยดมากกว่าซึง่ อาจส่งผลต่อผู้ปกครองให้ มีอาการซึมเศร้ า และสิ ้นหวังใน
ความหวังที่จะหายจากความพิการของบุตร และกังวลต่ออนาคตของบุตรในกรณีที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้ ว แต่
เมื่อผู้ปกครองเด็กพิการทั่วไปได้ พบปะสังสรรค์ มีสังคม ได้ พูดคุยกับผู้ปกครองเด็กที่ มีความพิการ
เหมือนกัน การเผชิญความทุกข์เหมือนกัน สามารถส่งผลให้ ผ้ ปู กครอง เด็กพิการรู้สกึ ดีขึ ้น และกล้ าที่จะ
เปิ ดเผยตัวตนมากขึ ้น (Lindblad, Rasmussen, & Sandman, 2005, p.291; Hill et al., 2007 อ้ างอิง
จากประภัสสร ฉันทศิริเวทย์. 2556: 20)
ประสบการณ์การดูแล ที่ต้องเผชิญกับความเครี ยด ความท้ อแท้ ความหมดหวัง ผู้ดแู ลบาง
กลุ่มมักเลือกที่จะหากิจกรรมทํา การเข้ าร่ วมเวิร์คช็อป การแบ่งปั นเรื่ องราวและประสบการณ์ชีวิตใน
ครอบครัวของตนต่อครอบครัวอื่น เพื่อหาวิธีรับมือ จัดการกับอารมณ์ จัดการกับความเครี ยด และทําให้
ผู้ดแู ลรู้สกึ ถึงกําลังใจที่จะในการเผชิญปั ญหา และความไม่โดดเดี่ยว (“Support for parents”, 2012,
p.138) ผู้ดแู ลที่เป็ นบุคคลในครอบครัวที่เป็ นพี่น้องกับผู้บกพร่อง มักมีทศั นคติตอ่ ผู้ที่มีความบกพร่องใน
เชิงลบ และคิดว่าการที่ได้ เป็ นพี่น้องกับผู้ที่มีความบกพร่ องนัน้ ส่งผลต่อการคบเพื่อน การดําเนินชีวิต
การทํางาน และภาพลักษณ์ (De Caroli&Sagone, 2013, p.1222; Dyson, 1999, p.265) ในส่วนของ
ผู้เป็ นมารดา ความเครี ยดที่เพิ่มมากขึ ้น และความหดหู่ซึมเศร้ าของมารดานันส่
้ งผลต่อการแก้ ปัญหา
ดังตารางด้ านล่างนี ้ (Krstic, and Mihic, 2015, p.140)
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ภาพประกอบ 3.ความเครี ยดและความหดหู่ของมารดา ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ ไขปั ญหา
ผู้ป กครองหรื อ ผู้ดูแ ลผู้ที่ มี ค วามบกพร่ อ งนัน้ เป็ นส่ว นสํ า คัญ ที่ จ ะสามารถสอนให้ ผ้ ูที่ มี
ความบกพร่องมีความเข้ มแข้ ง และมีมมุ มองต่อโลกเชิงบวก ก่อนที่ผ้ ปู กครองหรื อผู้ดแู ลจะสามารถสอน
บุต รหลานของตนเองได้ ตัว ผู้ป กครองหรื อ ผู้ดูแลเองจะต้ อ งสามารถปรั บ สภาพจิ ตใจของตนให้ ดี
เสียก่อน อภิญญา เจริ ญฉํ่า (2551: 66-69) กล่าวถึงการที่ผ้ ดู แู ลในครอบครัวต้ องดูแลผู้ป่วยที่เป็ น จิต
เภท ได้ เริ่ มจัดการกับความเครี ยดแบบมุ่งปรับอารมณ์.(Emotion-focused Forms of coping) เป็ น
กระบวนการทางความคิดและพฤติกรรมที่บุคคลนํามาใช้ เพื่อบรรเทาความไม่สบายใจหรื อเพื่อปรับ
อารมณ์ตนเองให้ กลับเข้ าสูส่ มดุล เมื่อประเมินแล้ วว่าเหตุการณ์ที่ก่อให้ เกิดความเครี ยดนันไม่
้ สามารถ
แก้ ไขได้ หรื อการที่ทราบว่าบุตรหลานของตนรักษาไม่หายขาด วิธีที่ผ้ ดู แู ลในครอบครัวใช้ ในการปรับ
สภาพจิตใจ ได้ แก่
1. การทําใจยอมรับ ผู้ดแู ลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเจ็บป่ วยของผู้ป่วยได้ และไม่อาจละ
ทิ ้งหน้ าที่ในการดูแลผู้ป่วยได้ สิ่งที่ผ้ ดู แู ลหลักสามารถทําได้ คือ การทําใจยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศศิธร ช่างสุวรรณ์. (2548 อ้ างอิงจากอาภาภรณ์ ดํารงสุสกุล. 2551: 90)
.ที่กล่าวว่าผู้ดแู ลพยายามทําจิตใจให้ เข้ มแข็ง เข้ าใจธรรมชาติของโรคและความเจ็บป่ วยเป็ นสิ่งที่ไม่
สามารถหลี ก เลี่ ย งได้ เมื่ อ เกิ ด ขึน้ แล้ ว ก็ ต้ อ งทํ า ใจยอมรั บ ให้ ไ ด้ เพื่ อ ที่ จ ะได้ ใ ห้ ก ารดูแ ลผู้ป่ วยและ
ตอบสนองความต้ องการของผู้ป่วยได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
2. การบอกตนเองให้ เข้ มแข็ง ผู้ดแู ลในครอบครัวจะเฝ้าเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า ตนเองต้ องไม่
อ่อนไหวไปกับอารมณ์ และความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้น ตนต้ องเป็ นเสาหลักของครอบครัว ต้ องเข้ มแข็งและต้ อง
เดินหน้ า ต่อไป ในอี กทางหนึ่ง หากผู้ดูแลไม่มีสภาพจิ ตใจที่ เ ข้ มแข้ ง อาจส่งผลต่อให้ ผ้ ูดูแลนัน้ เกิ ด
ความเครี ยดที่ต้องเผชิญ ส่งผลต่อความเหนื่อยหน่าย อารมณ์ ซึมเศร้ า และรู้ สึกว่าชีวิตตนเองไร้ ค่า
(ศศิธร ช่างสุวรรณ์. 2548: 18-19)
3. การยึดหลักทางศาสนาเป็ นที่พึ่งทางใจ ได้ แก่ การให้ ทาน การสวดขอพร การศึกษาหลัก
ทางศาสนา เพื่ อ บรรเทาความเครี ย ด ความทุ ก ข์ รวมทั ง้ ก่ อ ให้ เกิ ด ความหวัง ในการเผชิ ญ กั บ
ความเครี ยดในชีวิต ซึ่งความหวังนี ้เป็ นแรงจูงใจที่สําคัญที่ทําให้ ผ้ ูดแู ลในครอบครัวคงทําหน้ าที่ดูแล
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ผู้ป่วยต่อไป ซึ่งสอดคล้ องกับ อาภาภรณ์ ดํารงสุสกุล (2551: 93) ที่ศึกษาประสบการณ์ ของผู้หญิงที่
ดูแลสมาชิกในครอบครัวที่ได้ รับบาดเจ็บ กล่าวถึงการหาสิ่งยึดเหนี่ยวในจิตใจ หรื อหลักคําสอนทาง
ศาสนาเพื่อเป็ นเครื่ องชี ้แนวทางในการดําเนินชีวิต และการแก้ ไขปั ญหา
4. การเปรี ยบเทียบความทุกข์ของตนกับผู้อื่น เป็ นการเปรี ยบเทียบตนเองกับบุคคลที่ด้อย
กว่า บุคคลที่ประสบความล้ มเหลว หรื อบุคคลที่มีความสุขน้ อยกว่าตน ซึ่งการเปรี ยบเทียบนี ้ส่งผลให้
ผู้ดแู ลในครอบครัวรู้สกึ ว่า ยังมีคนอีกมากมายที่มีปัญหารุ นแรงกว่าที่ตนต้ องเผชิญ และเกิดกําลังใจว่า
เมื่อคนเหล่านันยั
้ งสามารถต่อสู้และใช้ ชีวิตอยู่ได้ ตนก็ต้องใช้ ชีวิตอยู่และทําหน้ าที่ดแู ลผู้ป่วยได้ เช่นกัน
ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของประภัสสร ฉันทศิริเวทย์ (2556,.น.114) ที่ศกึ ษาประสบการณ์การฟื น้ คืน
ได้ ของครอบครัวที่มีบุตรออทีสติก ได้ กล่าวว่าการได้ รับรู้ ประสบการณ์ ของครอบครัวอื่นที่ลกู มีความ
ต้ องการพิเศษเช่นเดียวกับตนเองทําให้ เกิดกําลังใจและเกิดความตระหนักในตนเองว่าครอบครัวของตน
้
อยูใ่ นสถานการณ์ที่โชคดีกว่าอีกหลายครอบครัว หลายครอบครัวมีความยากลําบากมาก ทังจากภาวะ
อาการและในชีวิตความเป็ นอยู่ เมื่อได้ รับรู้ ประสบการณ์ของครอบครัวอื่น จึงทําให้ ร้ ู สึกมีพลัง และมี
กําลังใจในการดูแลและพัฒนาลูกมากยิ่งขึ ้น และสอดคล้ องกับงานวิจัยของอาภาภรณ์ ดํารงสุสกุล
(2551: 92) ที่กล่าวว่าผู้ดแู ลส่วนใหญ่สร้ างกําลังใจโดยการคิดเปรี ยบเทียบกับผู้ที่ทกุ ข์มากกว่า เพื่อให้
ตนเองมีกําลังใจ ฝึ กการคิด การมองปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับตนเองนันเป็
้ นเรื่ องธรรมดา ไม่ได้ เลวร้ ายไปกว่า
ผู้อื่น
นอกจากการปรับสภาพจิตใจตาม 4 ข้ อข้ างต้ นที่กล่าวมา การศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์
ทางจิตใจในการดูแลผู้ที่มีความบกพร่ อง ทําให้ ผ้ วู ิจยั ได้ เข้ าใจถึงความรู้ สึกนึกคิดในบทบาทของการ
เป็ นผู้ดแู ลผู้บกพร่ องว่า เป็ นความรับผิดชอบส่วนหนึ่งในชีวิตของเขา ลึกไปจนถึงการมองเห็นสภาพ
้
จิตใจของผู้บกพร่ อง ว่าผู้ปกครองหรื อผู้ดแู ลควรทําอย่างไร เพื่อให้ ผ้ ทู ี่มีความบกพร่ องนันบรรเทาจาก
ความเจ็บปวดทางใจ และสามารถยอมรับความเป็ นตัวตนของตนเองได้ .ผู้ปกครองที่มีความเข้ มแข็ง
ทางใจ จะสามารถมองข้ ามผ่านปั ญหาและเหตุการณ์อนั เลวร้ ายไปได้ หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า มีกําลังใจ
ในการทําให้ ตนเองและบุตรสามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้ อย่างปกติสขุ การให้ กําลังใจตนเองจึงเป็ นสิ่ง
สําคัญมากสําหรับการเป็ นผู้ดแู ล ความแตกต่างในการเลี ้ยงดูเด็กที่มีภาวะสมองพิการด้ วยพ่อแม่ที่ตา่ ง
ประสบการณ์ กัน จะส่งผลอย่างไรกับความเข้ มแข็งทางใจและการจัดการอารมณ์ ของผู้ปกครองหรื อ
ผู้ดแู ล โดยประกอบไปด้ วยพื ้นฐานทางด้ านความรักและความเข้ าใจเป็ นหลักในการเลี ้ยงดู รวมถึง การ
ป้องกันไม่ให้ เกิดโรคแทรกซ้ อนและการแก้ ไขความพิการที่เกิ ดขึน้ ให้ ลดลง โดยกระตุ้นและส่งเสริ ม
พัฒนาการเพื่อช่วยให้ เด็กสามารถดําเนินชีวิตได้ ตามศักยภาพของเด็กมากที่สดุ (ปริ ศนา ยิ่งราษฎร์ สขุ .
2550: 2)
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วัตสัน (Watson, 1998 อ้ างอิงจากจีระพันธุ์ พูลพัฒน์. 2551: 31-32) ได้ กล่าวถึงคุณลักษณะ
ของผู้ดูแลเด็กไว้ หลายประเด็น ได้ แก่ การตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาพกายและสุขภาพจิต
การมีภาพลักษณะที่ดีเกี่ ยวกับตนเอง รวมถึงความรู้ สึกมัน่ ใจในตนเองและการเห็นคุณค่าในตนเอง
เป็ นคนที่อารมณ์ ดี สนุกสนาน พึงพอใจที่จะดูแลเด็กอย่างมีประสิทธิผลและคุณภาพสูง มีความรู้ สึก
ทางบวก เป็ นผู้เปิ ดใจรับฟั ง คิด และเรี ยนรู้ จากความคิดและความเห็นจากผู้อื่น มีความรู้ เรื่ องจุดอ่อน
จุดแข็ง อารมณ์ ความสนใจ ค่านิ ยมและความคาดหวังของตนเองและผู้อื่น มี ความรู้ เกี่ ยวกับเด็ก
งานวิจยั ใหม่ เกี่ยวกับการพัฒนาการเด็ก ทังทางด้
้
านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในกรณีที่
ไมใช่ผ้ ูปกครองดูแลเอง ผู้ดูแลควรมีความรู้ เกี่ยวกับผู้ปกครองของเด็ก สภาพของแต่ละครอบครัวมี
ความเฉพาะและมี ผ ลกระทบต่ อ เด็ ก เพื่ อ ที่ จ ะสามารถปรั บ สภาพจิ ต ใจตนเองให้ เหมาะสมกับ
การเลี ้ยงดูเด็กนันด้
้ วย
มยุรี กลับวงษ์ , ผจงจิต อินทสุวรรณ, วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี, และ นันทิกา ทวิชาชาติ (2552:
65) ได้ กล่าวถึงปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท โดยแบ่งออกเป็ น 3 สาเหตุ
ได้ แก่
1. ปั จจัยภายในบุคคลของผู้ดูแล ผู้ดูแลที่ มีบุคลิกภาพต่างกัน จะมีก ลวิ ธีการจัดการกับ
ปั ญหาต่างกัน ผู้ที่มีบคุ ลิกภาพแบบเครี ยดง่าย ขี ้โมโห ก้ าวร้ าว กระสับกระส่าย ใจร้ อนเมื่อประสบกับ
ปั ญหาหรื อเกิดความทุกข์ ใจ จะมีแรงจูงใจและมีทัศนคติที่ดีในการเร่ งแก้ ไขปั ญหาและปฏิบัติตาม
แนวทางการแก้ ไขปั ญหาอย่างเคร่งครัด ในทางตรงกันข้ าม ผู้ที่ใจเย็น ปล่อยให้ ทกุ อย่างที่เกิดขึ ้นดําเนิน
ไปเรื่ อย ๆ เมื่อประสบปั ญหาจะไม่เร่งที่จะแก้ ไขปั ญหา การที่บคุ คลไม่เร่งแก้ ไขปั ญหาก็อาจจะส่งผลต่อ
ความเครี ยดเรื อ้ รังได้ บุคลิกภาพมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยผ่านความเครี ยด กลวิธี
การจัดการกับปั ญหา และความเหนื่อยหน่ายของผู้ดแู ล แสดงให้ เห็นว่าผู้ดแู ลที่มีอารมณ์หวัน่ ไหว จะมี
กลวิธีการจัดการกับปั ญหาที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึง่ อาจส่งผลให้ เกิดความเหนื่อยหน่ายสูง
2. ปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมการดูแลผู้ป่วยทังนี
้ ้ทังนั
้ นขึ
้ ้นอยู่กบั ระยะเวลาในการดูแลผู้ป่วย
สภาวะสุขภาพของผู้ป่วย ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วย และการได้ รับการสนับสนุนทาง
สังคม
3. อิทธิพลของความเหนื่อยหน่ายที่มีตอ่ พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วย
วิง .(Wing. 2527: 106) กล่า วว่า ความเป็ นอัน หนึ่ ง อัน เดีย วกัน ของคนในครอบครั ว เป็ น
องค์ ป ระกอบสํ า คัญ ที่ ทํ า ให้ ก ารเลี ย้ งดูเ ด็ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางออทิ ส ติคด้ ว ยความเหนื่ อ ยยาก
ประสบผลสํา เร็ จสัม พันธภาพในครอบครั ว เป็ นอี ก ปั จจัย สาเหตุห นึ่ง ที่ ส่ง ผลต่อประสิท ธิ ภ าพของ
การดูแล.มณฑิรา จารุ เพ็ง (2558: 18-19) ได้ กล่าวถึงลักษณะของครอบครัวที่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
้
วย 4 ประการ คือ
อย่างมีประสิทธิภาพนันประกอบไปด้
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1. สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ กลมเกลียว ช่วยเหลือเกื อ้ กูลกันมีการพูดจาให้ เกิ ด
ความเข้ าใจซึง่ กันและกัน และร่วมกันแก้ ไขปั ญหา
2. สมาชิกในครอบครัวมีการทํากิจกรรมร่วมกันและใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ร่วมกัน
3. ผู้ปกครอง จะต้ องทําตนเป็ นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตอบรมเลี ้ยงดูบุตรหลานให้ เป็ น
คนดี และทําประโยชน์ตอ่ สังคม
4. ผู้ปกครอง มีการส่งเสริมให้ บตุ รหลานใฝ่ หาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีความคิด
สร้ างสรรค์ และรู้จกั ใช้ เหตุผลในการดําเนินชีวิต
ดัง นัน้ ประสบการณ์ ท างจิ ต ใจของผู้ป กครองเด็ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก ารแต่ล ะท่า น ย่อ มมี
ความแตกต่างกัน.สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นอาจส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
ได้ หลากหลายแง่มมุ ได้ แก่ ความเครี ยด การซึมเศร้ า ความทุกข์ ใจ ความเข้ มแข็งทางใจตํ่า และไม
สามารถหาทางออก หรื อมองเห็นทางแก้ ไขปั ญหาได้ ณ ขณะนัน้ การจัดการกับอารมณ์ตนเองจึงเป็ น
ปั จจัยร่วมที่สง่ ผลต่อการเลี ้ยงดูเช่นกัน ซึง่ การที่ผ้ ปู กครองเด็กที่มีความบกพร่องต่าง ๆ เลือกที่จะปฏิบตั ิ
นัน่ คือ สิง่ ที่พวกเขาเห็นว่าสามารถบรรเทาจิตใจให้ ดีขึ ้น มีความคิดเชิงบวก เข้ าใจตนเองและบุตรหลาน
ที่มีภาวะสมองพิการของตน รวมถึงค้ นพบถึงวิธีการดําเนินชีวิตอยู่ได้ กบั สิ่งเดิมในปั จจุบนั แต่มีความสุข
ในชีวิตมากขึ ้น นัน่ ก็คือการที่ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการเริ่ มทําใจยอมรับกับสถานการณ์ได้ มีที่
พึ่งทางใจโดยการเข้ าวัด ฟั งธรรม นั่งสมาธิ และมี สงั คมที่ เผชิญสถานการณ์ คล้ ายคลึงกัน เพื่อมี ที่
ระบายในการบอกเล่าความรู้สกึ สภาพทางจิตใจ และการแบ่งปั นเรื่ องราวต่าง ๆ ให้ กนั ฟั ง การเป็ นผู้ฟัง
ที่ดี จะสามารถซึมซับความรู้ สึกการไม่สบายใจของผู้พูดได้ ดีเช่นกัน ในเทคนิคทางจิตวิทยาการให้
คําปรึกษาที่สามารถนํามาใช้ ประกอบในการให้ คําปรึ กษาระหว่างผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
ด้ วยกันเอง ได้ แก่ เทคนิคการสร้ างสัมพันธ์(Rapport) เทคนิคการฟั ง (Listening) เทคนิคการให้ กําลังใจ
(Encouraging) เทคนิคการตังคํ
้ าถามปลายเปิ ด (Open-ended question) เทคนิคการตังคํ
้ าถาม
ปลายปิ ด (Closed question) เทคนิคการเงียบ(Silence) เทคนิคการให้ ความมัน่ ใจ (Assurance)
เทคนิ ค การสอบซัก (Probing) เทคนิ ค การทวนความ (Paraphrasing) และเทคนิ ค การตี ค วาม
(Interpretation) ซึง่ เทคนิคทังหมดนี
้
้เป็ นเทคนิคที่ช่วยผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการทังที
้ ่เป็ นผู้รับ
คําปรึ กษาและผู้ให้ คําปรึ กษาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ เพื่อการเข้ าถึงสภาพจิตใจของการแบ่งปั น
ประสบการณ์ทางใจได้
ความเข้ มแข็งทางใจ (Resilience) หมายถึง ความสามารถในการจัดการปั ญหาและวิกฤติ
ของชีวิตให้ สามารถฟื น้ ตัวกลับสู่สภาพปกติได้ ในเวลาอันรวดเร็ ว อีกทังเกิ
้ ดการเรี ยนรู้ พัฒนาจากการ
เผชิญปั ญหาหรื อวิกฤตินนั ้ ๆ อันเป็ นคุณสมบัติหนึ่งที่ช่วยให้ บคุ คลผ่านพ้ นปั ญหาอุปสรรคและดําเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งสามารถฝึ กฝนและสร้ างขึ ้นได้ (ประเวช ตันติพิวฒ
ั นสกุล. 2550 อ้ างอิงจาก
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กรรณิการ์ ผ่องโต. 2555: 3) เป็ นกระบวนการและผลลัพธ์ ของความสําเร็ จในการปรั บตัวต่อความ
ยากลํ า บาก และประสบการณ์ ที่ ท้ าทายในชี วิ ต โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ต่ อ เหตุก ารณ์ ที่ ทํ า ให้ เกิ ด
ความเครี ยดสูง หรื อเหตุการณ์ ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุ นแรง (American Psychological
Association, 2004 อ้ างอิงจากวัชริ นทร์ กระแสสัตย์. 2554: 16-17) ซึง่ ถือเป็ นศักยภาพของบุคคลใน
การปกป้องตนเองหรื อสามารถผ่านพ้ นสถานการณ์ อนั เลวร้ ายในชีวิต โดยได้ รับผลกระทบหรื อความ
เสียหายน้ อยที่สดุ (Grotberg, 1999 อ้ างอิงจากกณิกาพร บุญชู. 2555: 5) และเป็ นความสามารถส่วน
บุคคลในการทนต่อความเครี ยดและการยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ โดยมีองค์ประกอบในการ
ประเมินความเข้ มแข็งทางใจ 5 องค์ประกอบดังนี ้ 1) ความสามารถส่วนบุคคล 2) ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 3) การยอมรับการเปลี่ยนแปลง 4) ความสามารถในการควบคุมตนเอง 5) อิทธิพลต่อจิตใจ
(Connor and Davidson, 2003 อ้ างอิงจากอรุณลักษณ์ คงไพศาลโสภณ. 2556: 26) มลวิภา
เห
มือยพรหม (2554: 18).กล่าวว่าบุคคลที่มีบคุ ลิกภาพที่เข้ มแข็งและมีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ ตลอดจน
สามารถปรับตัว เข้ ากับสภาพแวดล้ อมได้ ดี ย่อมจะสามารถแก้ ไขปั ญหาและสถานการณ์ ที่เข้ ามา
กระทบได้ ดีกว่าผู้ที่มีบคุ ลิกภาพอ่อนแอ บุคลิกภาพทางอารมณ์นี ้สืบเนื่องมาจากการได้ รับการเลี ้ยงดูที่
แตกต่างกันออกไปตังแต่
้ วยั เด็ก ซึง่ จะทําให้ บคุ คลมองโลกแตกต่างกันไปอีกด้ วย
อรุณลักษณ์ คงไพศาลโสภณ (2556: 36) ได้ ศกึ ษาปั จจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กบั ความ
เข้ มแข็งทางใจของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าสูงอายุ ได้ แก่ เพศ สถานภาพสมรส การเจ็บป่ วยเรื อ้ รัง รายได้
ครอบครัวต่อเดือน ความสามารถในการทําหน้ าที่ของผู้สงู อายุ ความสามารถในการรู้ คิด ความสิ ้น
หวัง การสนับสนุนทางสังคม และภาวะซึมเศร้ า ซึง่ ปั จจัยที่สามารถส่งผลต่อความเข้ มแข็งทางใจของ
ผู้ ปกครองเด็ ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก าร ได้ แก่ เพศ สถานภาพสมรส รายได้ ครอบครั ว ต่ อ เดื อ น
ความสามารถในการรู้คดิ ความสิ ้นหวัง การสนับสนุนทางสังคม และภาวะซึมเศร้ า เพศหญิงเป็ นเพศที่
มีความละเอียดอ่อนกว่าเพศชาย หรื อเป็ นเพศแม่ มีสนั ชาตญาณความอดทนต่อความยากลําบาก
ตังแต่
้ ช่วยการตังครรภ์
้
ซึง่ จะสามารถส่งผลทางอ้ อมกับความอดทนต่อความยากลําบากในการเลี ้ยงดู
บุตรที่มีภาวะสมองพิการ ในทางกลับกันเพศชาย ก็เป็ นเพศที่มีความสัมพันธ์ กบั ความเข้ มแข็งทางใจ
เช่นกัน (Hardy et al., 2004 อ้ างอิงจากอรุณลักษณ์ คงไพศาลโสภณ. 2556: 36)
การแต่งงานหรื อการสร้ างครอบครัวที่มีบตุ รที่มีภาวะสมองพิการ อาจส่งผลต่อความเครี ยด
อาการซึม เศร้ า และอาการสิน้ หวัง ในการเลี ย้ งดูแ ละการสานต่อ อนาคตของบุต รหลานที่ มี ภ าวะ
สมองพิการของตน หากผู้ปกครองหรื อผู้ดแู ลไม่ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมที่มากเพียงพอ อาจทําให้
เกิดความเครี ยด สิ ้นหวัง และซึมเศร้ ามากขึ ้นในการเลี ้ยงดูบตุ ร ซึง่ เกี่ยวเนื่องกับรายได้ ตอ่ เดือนภายใน
ครอบครัวด้ วยเช่นกัน การที่ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการจะสามารถเผชิญปั ญหา และมีมมุ มอง
เชิงบวกต่อสถานการณ์ ที่เกิดขึ ้นหรื อไม่นนั ้ ขึ ้นอยู่กับความสามารถในการรู้ คิด และการปลูกฝั งจาก
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ครอบครัวของตัวผู้ปกครองเองตังแต่
้ ในวัยเด็กเช่นกัน.อีริคสัน.(Erikson, 1902) ได้ ออกแบบทฤษฎี
พัฒนาการทางจิตสังคม 8 ขัน้ โดยขันที
้ ่1-4 เป็ นช่วงของการสัง่ สมประสบการณ์ และการเรี ยนรู้ ใน
การแก้ ปัญหา ในขันที
้ ่5 เป็ นเรื่ องของการปรับตัวเพื่อแสวงหาอัตลักษณ์ และขันที
้ ่6-8 เป็ นการนําเอา
อัตลักษณ์ไปใช้ โดยแบ่งออกเป็ นขันต่
้ าง ๆ ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันของความไว้
้
วางใจกับไม่ไว้ วางใจ (Trust vs. Mistrust) เป็ นพัฒนาการขันแรก
้
ตังแต่
้ แรกเกิดจนถึงขวบปี แรก มารดาหรื อผู้ดแู ลต้ องตอบสนองความต้ องการของทารกด้ วยความรัก
การได้ รับการสัมผัสลูบคลําด้ วยความทะนุถนอม การได้ กิน ได้ ขบั ถ่ายและได้ นอนหลับอย่างเพียงพอ
ทารกที่ได้ รับการส่งเสริ มพัฒนาการที่ดีจะสร้ างความไว้ เนื ้อเชื่อใจต่อบุคคลรอบข้ างและสภาพแวดล้ อม
มีความเชื่อมัน่ และความหวังในการเริ่ มต้ นพัฒนาการแห่งชีวิตในอนาคต เมื่อชีวิตพวกเขาจะต้ องเผชิญ
กับปั ญ หา หรื อ ความกดดัน เขาก็ จ ะมี ค วามเข้ มแข็ง ในการฝ่ าฝั น ปั ญ หา ซึ่ง เป็ นผลจากการได้ รั บ
ประสบการณ์ทางบวกในช่วงต้ นของชีวิตนัน่ เอง
ขันที
้ ่ 2 ขันของความเป็
้
นตัวของตัวเองกับความละอายและสงสัย (Autonomy vs. Shame
and Doubt) เกิดขึ ้นระหว่างขวบปี ที่2-3 ของชีวิต เด็กจะเริ่ มมีความรู้ สกึ เป็ นตัวของตัวเอง (Sense of
Autonomy) และการควบคุมตนเอง (Self Control) จะเกิดขึน้ ถ้ าผู้ปกครองให้ การอบรมเลี ้ยงดู
อย่างเหมาะสม มีความมัน่ คงอดทน ให้ โอกาสเด็กได้ ทําสิง่ ต่าง ๆ ตามความปรารถนาของตนเอง ได้ แก่
การเคลื่อนไหว การเดิน การปี นป่ าย การหยิบจับสิ่งของ ทําให้ เด็กรู้ สึกภาคภูมิใจในความสําเร็ จของ
ตนเอง มีความรู้ สึกที่ดีต่อผู้อื่น ผลดีอีกประการคือเด็กจะพัฒนาความรู้ สึกมุ่งมัน่ (Will) ซึ่งหมายถึง
ความมุ่งมัน่ ตังใจแน่
้
วแน่ในการเลือก และในการยับยังตนเองเด็
้
กจะกล้ าที่จะแสดงความคิดเห็นและ
้
ากิจกรรมต่าง ๆ ในทางตรงข้ ามหาก
กล้ าที่จะตัดสินมากขึ ้นรวมทัง้ มีความมุ่งมัน่ และตังใจในการทํ
ผู้ ป กครองปล่ อ ยปละละเลย ดุว่ า หรื อ เข้ ม งวดกั บ เด็ ก มากเกิ น ไปเด็ ก จะรู้ สึ ก ละอาย สงสัย ใน
ความสามารถของตนเอง ไม่มั่น ใจในการแสดงความคิดเห็ น ไม่มั่น ใจว่า จะควบคุม ชี วิ ต ตนเองได้
ผลกระทบหนึ่ ง ที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ คื อ ทํ า ให้ เ ด็ ก มี บุค ลิ ก ภาพไม่ เ หมาะสม ขาดความเชื่ อ มั่น วิ ต กกัง วล
หวาดระแวงสงสัย หรื อมีพฤติกรรมยํ ้าทํา
ขันที
้ ่ 3 ขันของความคิ
้
ดริ เริ่ มกับความรู้ สกึ ผิด (Initiative vs. Guilt) พัฒนาการในขันนี
้ ้อยู่
ในช่วงอายุ 3 – 5 ปี เด็กวัยนี ้ร่ างกายมีความสามารถและช่วยตัวเองได้ มากขึ ้นกว่าเดิมแต่ก็ยงั อยู่ใน
วงจํากัดการพัฒนาความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์สําหรับเด็กในช่วงวัยนี ้ทําได้ โดยให้ เด็กได้ ร่วมทํากิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ ท้าทายความสามารถของเขา รวมทัง้ สิ่งแวดล้ อมก็ มีส่วนผลักดันและเสริ มสร้ างความคิด
สร้ างสรรค์ให้ กบั เด็กได้ เด็กจะเริ่ มสร้ างบุคลิกภาพและความรู้สกึ ผิดชอบชัว่ ดีจากการได้ มีกิจกรรมและ
ประสบการณ์ร่วมกับสิง่ แวดล้ อมรอบ ๆ ตัว การอบรมสัง่ สอนโดยพ่อแม่ หรื อผู้ใหญ่ในครอบครัวจะช่วย
ให้ เด็กได้ ซึมซาบเข้ าไปเป็ นการรู้ สํานึกผิดชอบชั่วดีในความคิด และแสดงออกในพฤติกรรมของเด็ก
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การเรี ยนรู้นี ้เด็กจะได้ รับจากตัวแบบ (Role Model) ในครอบครัวหากเด็กวัยนี ้ได้ รับการจํากัดในการทํา
กิจกรรมหรื อถูกตําหนิเมื่อคิดและทดลองทําสิง่ ต่าง ๆ จะทําให้ เด็กขาดความเชื่อมัน่ ในตนเองมีความคิด
คัด ค้ านหรื อ ความรู้ สึ ก ผิ ด เกิ ด ขึ น้ เนื่ อ งจากเขาไม่ ส ามารถทํ า สิ่ ง ต่ า ง ๆ ได้ สํ า เร็ จ หรื อ ขั ด ขวาง
ความสามารถของตนเองทําให้ ความรู้สกึ ผิดเกิดสะสมในตัวเด็กและมีผลให้ เด็กขาดความคิดสร้ างสรรค์
ขันที
้ ่4 ขันของความขยั
้
นหมัน่ เพียรกับความรู้สกึ มีปมด้ อย (Industry vs. Inferiority) ขันนี
้ ้อยูใ่ นช่วงอายุ
6 – 12 ปี ช่วงวัยเด็กตอนปลายเป็ นระยะที่เด็กมีความเจริ ญเติบโตและมีความอยากรู้ อยากเห็นใน
สิง่ แวดล้ อมต่าง ๆ มากขึ ้นยิ่งกว่าในวัยเด็กตอนต้ นและวัยเด็กตอนกลาง จุดสําคัญของพัฒนาการระยะ
นี ้คือการได้ แสดงออกว่าเขามีความคิดและมีความสามารถเหมือนผู้ใหญ่คนอื่น ๆ เช่นกันในช่วงอายุนี ้
บุคคลรอบข้ างควรช่วยชี แ้ นะแนวทางในการดําเนินชีวิตเพราะเป็ นระยะที่ พวกเขาเริ่ มไตร่ ตรองถึง
อนาคตการที่ได้ พิสจู น์ว่ามีความสามารถกระทําสิ่งต่าง ๆ ในขอบเขตของเขาได้ อย่างเหมาะสมทําให้
เด็กในวัยนี ้มีความเชื่อมัน่ ว่าเขาจะประสบความสําเร็จในอนาคต
ขันที
้ ่ 4 ขันรู
้ ้ จกั ตนเองกับไม่ร้ ูจกั ตนเอง (Ego Identity vs. Role Confusion) ขันนี
้ ้อยู่ในช่วง
อายุ 13 – 20 ปี การแสวงหาอัตลักษณ์ของบุคคลและการเสริ มสร้ างความรับผิดชอบถือว่าเป็ น
เอกลักษณ์ สํา คัญของวัย นี ซ้ ึ่ง ความรั บผิดชอบดังกล่าวมี รากฐานมาจากการอบรมของพ่อแม่และ
ความรู้ สกึ ไว้ วางใจและความมัน่ ใจในตนเอง จากระยะวัยรุ่ นเป็ นระยะ ที่มีความรู้ สกึ สับสน ขาดความ
้
านร่ างกาย และจิตใจเพื่อเตรี ยมเข้ าสูว่ ยั ผู้ใหญ่ปัญหาของเด็ก
มัน่ ใจเพราะมีการเปลี่ยนแปลงทังทางด้
วัยนี ้มักเป็ นไปในทํานองที่ว่า ฉันไม่ร้ ู ว่าฉันควรจะทําอะไรฉันไม่ร้ ู ว่าฉันจะดําเนินชีวิตไปในทิศทางใด
และฉันไม่ร้ ู ว่าฉันเป็ นใครอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกัน และความรู้ สกึ ได้ รับการยอมรับจากสังคม
แวดล้ อมซึง่ รวมถึงกลุ่มย่อยทางวัฒนธรรม และศาสนามีผลต่อการปรับตัวของวัยรุ่นอย่างยิ่งเด็กวัยรุ่ น
จะค่อย ๆ พัฒนาความเป็ นตัวของตัวเองขึ ้น เขาจะแสวงหาตนตามอุดมคติ (Ego – ideal) และ
ค้ นหาอัตลักษณ์เพื่อปรับตัวให้ เข้ ากับบทบาทใหม่ในสังคม เด็กวัยรุ่นที่ประสบอุปสรรคในพัฒนาการขัน้
นี ้จะขาดทักษะที่เหมาะสมในการแก้ ไขสถานการณ์คือเมื่อเผชิญปั ญหามักจะหลบเลี่ยงมากกว่าที่จะ
แก้ ไข ในขณะที่สถานการณ์ หรื อปั ญหาหนึ่งยังไม่ได้ รับการแก้ ไข เมื่อปั ญหาอื่น ๆ ประดังเข้ ามา ก็เกิด
การสัง่ สมและซับซ้ อนของปั ญหา กล่าวคือเด็กวัยรุ่ นยังไม่มีทักษะที่ดีในการแก้ ปัญหาอย่างไรก็ตาม
วัยรุ่นแต่ละคนย่อมต้ องการเวลาในการเรี ยนรู้และปรับตัวเพื่อการพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผู้ใหญ่และได้ รับ
การยอมรับจากบุคคลรอบข้ างในสังคม
ขันที
้ ่ 5 ขันรู
้ ้ สึกว่าตนมีเพื่อนที่ใกล้ ชิดผูกพันกับความรู้ สึกว้ าเหว่อ้างว้ าง (Intimacy vs.
Isolation) ขันนี
้ ้อยู่ช่วงอายุประมาณ 21 – 35 ปี เป็ นวัยผู้ใหญ่ตอนต้ นที่สามารถหาอัตลักษณ์ของ
ตนเองได้ จากช่วงก่อนแล้ ว มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม ความสมบูรณ์ของจิตใจ
ในช่วงนี ้คือการได้ รับการยอมรับ มีความก้ าวหน้ า มีอาชีพที่เหมาะสม การมีหน้ าที่การงานที่เหมาะสม
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รวมทัง้ การเข้ ากันได้ ดีกับเพื่อนร่ วมงานการไม่สามารถปรั บตัวได้ จะทําให้ บุคคลแยกตัวออกไปจาก
สังคมและครอบครั วซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเป็ นผู้ใหญ่ ที่สมบูรณ์ แม้ บางคนที่
แต่งงานแล้ ว แต่ไม่สามารถแบ่งปั นชี วิต และกิ จกรรมกับคู่สมรสได้ จะรู้ สึกโดดเดี่ยวและส่ง ผลต่อ
การปรับตัวของบุตร เมื่อบุตรเติบโตและ ออกไปเผชิญชีวิตในสังคมภายนอกดังนัน้ งานและความรัก
จึงเป็ นสิง่ ที่ทําให้ บคุ คลในช่วงวัยนี ้ประสบความสําเร็จในชีวิต
ขันที
้ ่ 6 ขันเป็
้ นห่วงชนรุ่ นหลังกับคิดถึงแต่ตนเอง (Generativity vs. Self Stagnation) ขันนี
้ ้
อยูใ่ นช่วงอายุ 36 – 59 ปี เริ่ มเข้ าสูว่ ยั กลางคนเป็ นระยะที่บคุ คลมีครอบครัว มีบตุ ร และเลี ้ยงดูบตุ รด้ วย
ความเอาใจใส่ในระยะนี บ้ ุค คลต้ อ งการมี บุตรไว้ สื บ สกุล การจะมี บุต รซึ่ง ถื อ ว่า เป็ นสมาชิ ก ใหม่ใ น
ครอบครัวนัน้ ต้ องมาจากรากฐานของความรักและความไว้ วางใจซึ่งกันและกัน รู้ จักแก้ ปัญหาที่เกิด
ขึ ้นกับตนเอง ปั ญหาครอบครัว และเลี ้ยงดูบตุ รด้ วยความเอาใจใส่ระยะนี ้เป็ นระยะที่บคุ คลตังใจทํ
้ างาน
เพื่อให้ สงิ่ ต่าง ๆ ดีขึ ้นรวมทังพั
้ ฒนาการทางจริยธรรมก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้ วยเช่นกัน
้ สกึ มัน่ คงทางใจกับท้ อแท้ สิ ้นหวัง (Integrity vs. Despair) ขันนี
้ ้อยู่ในช่วง
ขันที
้ ่ 7 ขันความรู
้
อายุ 60 – 80 ปี นัน่ คือ เข้ าสูว่ ยั ชราพัฒนาการขันสุ
้ ดท้ ายนี ้มีพื ้นฐานจากการปรับตัวในช่วงต้ นของชีวิต
บุคคลในช่วงวัยนี ้มักแสวงหาความมัน่ คงภายในจิตใจซึง่ เกิดเมื่อบุคคลสามารถผ่านพัฒนาการในขัน้
ต่าง ๆ มาได้ อย่างดีเป็ นวัยของการยอมรับความเป็ นจริ ง ใช้ คณ
ุ ค่าจากประสบการณ์ ที่สงั่ สมมาให้ เป็ น
ประโยชน์ตอ่ ชนรุ่นหลัง ถ้ าบุคคลมีความทรงจําที่ผิดหวังอยู่ตลอดและพบปั ญหาอุปสรรคในพัฒนาการ
ของช่วงที่ผ่านมา จะมีความรู้สกึ ท้ อแท้ หมดหวังเหนื่อยหน่ายกับชีวิต วิตกกังวลกับอดีตที่ไม่ดีงามของ
ตนเอง ขาดกําลังใจในการต่อสู้และไม่สามารถพัฒนาชีวิตในวัยชราได้ อย่างมีความสุข
หากผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการได้ รับการเลี ้ยงดูมาอย่างถูกต้ องเหมาะสมตามหลัก
พัฒนาการทางจิตสังคมในแต่ละขันนี
้ ้ จะส่งผลต่อความเข้ มแข็งทางใจของตนเองในการเลี ้ยงดูบุตร
สมองพิการให้ กล้ าที่จะเผชิญปั ญหาหรื อสามารถรับมือกับสถานการณ์ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพกว่า
ผู้ปกครองที่ไม่มีพฒ
ั นาการทางจิตสังคม

3. การจัดการอารมณ์ ตนเองของผ้ ูปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
การจัดการกับอารมณ์ เป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญมากในการเลี ้ยงดูเด็กที่มีภาวะสมอง
พิการ ผู้ปกครองจะต้ องมีการควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ในระดับหนึ่งเนื่องจากการเลี ้ยงดูเด็กที่มีภาวะ
สมองพิการนันต้
้ องใช้ ความยากลําบาก และความอดทนเป็ นพิเศษ องค์การอนามัยโลก (WHO 1997:
3 อ้ างอิงจากวิไลลักษณ์ เตมียเวส. 2547: 20) ในความหมายของการจัดการอารมณ์ว่าหมายถึง การ
เข้ าใจภาวะอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นว่ามีผลต่อพฤติกรรม ซึง่ ทําให้ สามารถตอบสนองต่อภาวะต่าง
ๆ ทางอารมณ์ได้ อย่างเหมาะสม เช่น อารมณ์โกรธ หรื อความเศร้ าโศกเสียใจ.ซึง่ ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ
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ดังงานวิจยั ของ Kilic, Var, and Kumandas.(2015, p.933).ที่กล่าวว่ารู ปแบบการเลี ้ยงดูของ
ผู้ป กครองนัน้ ประกอบไปด้ ว ยทัศ นคติ ข องผู้ป กครองในพฤติ ก รรมของบุต ร ซึ่ง แน่ น อนว่า สํ า หรั บ
ผู้ปกครองที่มีความเป็ นประชาธิปไตย ย่อมมีความคิดเชิงบวกต่อความเชี่ยวชาญในการจัดการอารมณ์
ที่ประกอบไปด้ วยการแสดงออกทางอารมณ์ และการจัดการกับอารมณ์ของวัยแรกเริ่ มเข้ าวัยผู้ใหญ่ใน
ส่วนของผู้ปกครองที่เผด็จการ จะมักใช้ การลงโทษเป็ นส่วนใหญ่ ซึง่ งานวิจยั นี ้ได้ แสดงถึงการแสดงออก
ทางอารมณ์ และการจัดการอารมณ์ตนเองของผู้ปกครองในการเลี ้ยงดูบตุ รหลานของตนที่เกี่ยวเนื่อง
กับทัศนคติของผู้ปกครอง ความต้ องการ ความคาดหวัง การวางแผนชีวิตของบุตรให้ เป็ นไปตามที่ตน
คิดไว้ หรื อมุมมองทางความคิดต่างๆต่อบุตรหลานของตน และต่อพฤติกรรมของบุตรของตนด้ วย
เช่นกัน
3.1 ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการจัดการอารมณ์
3.1.1 ทฤษฎีการจัดการอารมณ์
การจัดการกับอารมณ์ของตนเองเมื่อเผชิญปั ญหา (Coping) เป็ นสิ่งที่รับมือค่อนข้ างยาก ผู้ที่
อยู่ในสถานการณ์ นัน้ ๆ อาจอยู่ในภาวะสับสน จนทํ าให้ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ ของตนเองได้
สําราญ กําจัดภัย (2546: 10) ได้ ให้ ความหมายในการจัดการอารมณ์ ตนเอง (Self-regulation) ว่า
หมายถึง การควบคุมอารมณ์และความรู้สกึ ของตนเองให้ อยู่ในสภาพปกติ สามารถสะกดกลันอารมณ์
้
ของตนเอง ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น แสดงออกได้ อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ มีจิตใจ
หนักแน่นมัน่ คง ไม่หวัน่ ไหวต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ จัดการกับอารมณ์ต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม และปรับ
อารมณ์ให้ เข้ ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ดี มีวิธีการในการคลายเครี ยดได้ อย่างเหมาะสม โดยสามารถ
จําแนกอารมณ์ออกเป็ น 2 มิติใหญ่ ๆ (The Two-Dimensional Approach) คือ ความรู้ สกึ ทางบวก
(Positive Affectivity: PA) กับความรู้สกึ ทางลบ (Negative Affectivity: NA) ความรู้สกึ ทางบวกหรื อ
อารมณ์ทางบวก ได้ แก่ ความสนุกสนาน ความสุข ความรัก ความสนใจ ในขณะที่ความรู้สกึ ทางลบหรือ
อารมณ์ ทางลบ ได้ แก่ ความวิตกกังวล ความโกรธ ความรู้ สึกผิด และความรู้ สึกอับอาย ความรู้ สึก
ทางบวกจะส่งผลให้ บคุ คลมีแนวโน้ มที่จะปฏิสมั พันธ์ กบั สิ่งแวดล้ อม และเข้ าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ยิ่งขึ ้น
และยังช่วยให้ บคุ คลขยายขอบความสามารถของตนเองได้ ด้วย เช่น ความสนใจ ช่วยเพิ่มแรงจูงใจใน
การสํ า รวจ ซึม ซับ ความรู้ และประสบการณ์ ใ หม่ ๆ ซึ่ง ตรงกัน ข้ า มกับ ความรู้ สึก ทางลบที่ ล ดขอบ
ความสามารถของบุคคลลง เช่น ความวิตกกังวล และความเครี ยด ที่ทําให้ บุคคลลดความตังใจลง
้
(Santrock, 2003 อ้ างอิงจากอารยา.ปิ ยะกุล. 2558)
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เอลลิ ส (Ellis).เป็ นหนึ่ ง ในผู้คิด ค้ น ทฤษฎี ก ารบํ า บัด ความคิด และปรั บ เปลี่ย นพฤติ ก รรม
(Cognitive Behavioral Therapy:.CBT) และเป็ นผู้พฒ
ั นา A-B-C-D Model.for Anger Management
เอบีซีดี โมเดลเป็ นตัวแบบที่ใช้ สําหรับการจัดการและรับมือกับอารมณ์ความโกรธของบุคคล
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ภาพประกอบ 4..A-B-C-D Model
ั ้ นที่สง่ ผลกับ
A = Activating Situation or Event.หมายถึง สถานการณ์หรื อเหตุการณ์ขนต้
บุคคลให้ เกิดอารมณ์ความโกรธ หรื ออาจเรี ยกอีกอย่างว่าสิ่งกระตุ้นหรื อชักนําให้ เกิดอารมณ์โกรธขึ ้น
การที่ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการต้ องเลี ้ยงดูบุตรของตน ความเหน็ดเหนื่อยที่เกิดขึ ้นส่งผลต่อ
อารมณ์ ใ นการเลี ย้ งดู เมื่ อ บุ ต รมี พ ฤติ ก รรมบางอย่ า งที่ ส่ ง ผลต่ อ อารมณ์ ข องผู้ ปกครองให้ เกิ ด
ความหงุดหงิดอารมณ์เสีย
B = Belief System หมายถึง ระบบความเชื่อส่วนบุคคลของตัวเรา ว่าตัวเรานันมี
้ ความเชื่อ
หรื อตีความอย่างไรต่อ A หรื อตัวเรานันมี
้ ความคิดและคาดหวังว่าบุคคลอื่นควรจะเป็ นอย่างไรจาก
ความคิด ความเชื่อ และการตีความของเราเอง เมื่อผู้ปกครองมีความคิดว่าทําไมบุตรไม่ทําแบบนี ้ ทําไม
บุตรไม่ทําแบบนัน้ ทังๆที
้ ่การกระทําของบุตรนันก็
้ ไม่ได้ ผิดไปจากความเป็ นจริ ง แต่บุตรแค่ทําในสิ่งที่
ไม่ได้ อยูใ่ นกรอบหรื อในความคิดของผู้ปกครอง
C = Consequences หมายถึง ผลที่ตามมานัน่ ก็คือการที่เราเกิดอารมณ์และการตอบสนอง
ต่อความระบบความเชื่อของเราเอง เมื่อเราคิดว่านัน่ คือสิ่งที่ทําให้ เราไม่พอใจ เราไม่ต้องการแบบนัน้
ซึง่ แสดงออกมาเป็ นอารมณ์และพฤติกรรมที่เป็ นผลมาจาก A และ Bเมื่อบุคคลมีความโกรธ มักจะมี
อารมณ์อย่างอื่นร่วมด้ วย เช่น ความกลัว ความเครี ยด ความกังวล ความเสียใจ ความผิดหวัง ซึง่ แท้ จริง
แล้ ว อารมณ์ ที่ ร่ ว มด้ ว ยนัน้ คื อ อารมณ์ ขัน้ แรกของบุค คลโดยที่ บุค คลไม่ร้ ู ตัว แต่บุค คลมัก จะแสดง
ออกเป็ นอารมณ์โกรธอย่างเห็นได้ ชดั เจน ซึง่ อารมณ์โกรธนันคื
้ ออารมณ์รองลงมาจากอารมณ์ที่แท้ จริ ง
ซึง่ ผลที่ตามมานี ้รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่ างกายได้ แก่การหายใจแรง การตะโกนเสียงดัง และ
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การใช้ ค วามรุ น แรงทางด้ า นร่ า งกาย เป็ นต้ น เมื่ อ ผู้ป กครองเกิ ด อารมณ์ โ กรธขึน้ ผู้ป กครองอาจมี
การแสดงออกทางพฤติกรรมด้ วยการพูดเสียงดัง ทังที
้ ่จริ งแล้ วความโกรธนันมาจากความเครี
้
ยดและ
ความกังวลในการเลี ้ยงดูบตุ รที่มีภาวะสมองพิการ
D = Dispute หมายถึง ความคิดโต้ แย้ ง การคิดต่างมุม หรื อการมองในมุมบวกนัน่ เอง การที่
บุคคลจะมีมุมมองอีกมุมหนึ่งที่แตกต่างไปจากความคิดฉับพลันในตอนแรก เพื่อให้ ตนเองรู้ สึกดีขึน้
หรื อเพื่อบรรเทาจิตใจตนเอง และทําให้ ตวั เรานันสงบอารมณ์
้
ลง รวมทังมองข้
้
ามผ่านเหตุการณ์ หรื อ
สถานการณ์ นนๆไปได้
ั้
อย่างถาวร เมื่อผู้ปกครองเริ่ มทบทวนความคิด กลับได้ พบว่าจริ งๆแล้ วบุตรที่มี
ภาวะสมองพิการของตนสามารถทําพฤติกรรมแบบนันได้
้ และเริ่ มนึกย้ อนไปถึงความคิดของบุตรว่า
เพราะอะไรถึงทําแบบนัน้ พอเริ่ มเข้ าใจ ผู้ปกครองจึงเริ่ มสงบสติอารมณ์ ลง และคุยกับบุตรที่มีภาวะ
สมองพิการของตนด้ วยเหตุผล
3.1.2 ทฤษฎีเจมส์ -แลง (James-Lang Theory)
เป็ นทฤษฎีของเจมส์ นักจิตวิทยาชาวอเมริกนั และแลง นักจิตวิทยาชาวเดนมาร์ ก เจมส์กล่าว
ว่าร่ างกายของบุคคลต้ องแสดงปฏิกิริยาโต้ ตอบเป็ นอันดับแรกก่อน อารมณ์จึงเกิดตามมา ในขณะที่
แลงกล่าวว่าประสบการณ์ทางอารมณ์เป็ นผลมาจากการรับรู้การเปลี่ยนแปลงทางด้ านร่างกาย ทฤษฎี
นี ้จึงเป็ นทฤษฎีทางอารมณ์ในแง่ความสัมพันธ์ ของอารมณ์กบั จิตและสรี ระ อารมณ์ที่แตกต่างกันเป็ น
ผลจากการรับรู้การตอบสนองหรื อปฏิกิริยาทางสรี ระที่แตกต่างกัน ดังแผนภาพประกอบ 5

สถานการณ์

ประเมิน:
ั
ด้านปญญาของ
อารมณ์

ปฏิกริ ยิ า:
ด้านสรีระ และ
พฤติกรรม

การรับรู้
ปฏิกริ ยิ า:
ด้านความรูส้ กึ

ภาพประกอบ 5. James-Langes Theory of Emotion
ที่มา: ดัดแปลงและแปลจาก Kalat, 2008, p.440 อ้ างอิงจากอารยา.ปิ ยะกุล. 2558: 3.
3.1.3 ทฤษฎีแคนนอน-บาร์ ด (Cannon-Bard Theory)
ทฤษฎี นี เ้ ป็ นทฤษฎี ที่ ดัด แปลงมาจากทฤษฎี ข องเจมส์ -แลง เป็ นทฤษฎี ที่ เ ชื่ อว่า การเกิ ด
อารมณ์ และการเปลี่ ย นแปลงทางร่ า งกายจะเกิ ดขึน้ พร้ อมกัน กล่า วคื อเมื่ อบุคคลเผชิ ญกับสิ่ง เร้ า
แรงกระตุ้นจากประสาทสัมผัสจะถูกส่งต่อไปยังสมองส่วนทาลามัส (Thalamus).ซึ่งทําหน้ าที่เสมือน
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ศูนย์รวมเข้ าและออกของกระแสประสาท จากนันข้
้ อมูลจะถูกถ่ายทอดไปสู่ 2 ส่วนคือส่วนเปลือกสมอง
ใหญ่ (Cerebral Cortex).ซึง่ ก่อให้ เกิดอารมณ์ต่าง ๆ และส่วนไฮโปทาลามัส (Hypothalamus) ระบบ
ประสาทอัตโนมัติ ซึ่งเพิ่มระดับภาวะตื่นตัวทางสรี ระ นัน่ คือ สิ่งเร้ าการรับรู้ เกิดอารมณ์ และปฏิกิริยา
ทางกาย ดังแผนภาพประกอบ 6
ภาวะตื่นตัวทางสรีระ
สิง่ เร้า
อารมณ์
ภาพประกอบ 6.Cannon-Bard Theory of Emotion.
ที่มา: ดัดแปลงและแปลจาก Santrock, 2003, p.458; อ้ างอิงจากอารยา.ปิ ยะกุล. 2558: 5.
จากการศึกษาทฤษฎีและตัวแบบในการจัดการอารมณ์ข้างต้ น จะสามารถทําให้ ผ้ ปู กครอง
เด็กที่มีภาวะสมองพิการ มีความเข้ าใจในสาเหตุของการเกิดอารมณ์ ตนเอง เมื่อบุคคลรับรู้ ถึงสาเหตุ
การเกิด บุคคลนันจะสามารถระงั
้
บหรื อจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ ดียิ่งขึ ้น
3.2 แนวทางในการจัดการอารมณ์ ตนเอง
แนวทางในการจัดการอารมณ์ ตนเอง เป็ นวิธีการควบคุมอารมณ์ ของตนเองไม่ให้ เกิดการ
ปะทะ รวมไปถึงการเกิดความรุนแรง ซึง่ มีแต่จะส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล ซึง่ ผู้วิจยั
ได้ ศึกษาหลากหลายแนวทางในการจัดการอารมณ์ ตนเอง ทังในด้
้ านการจัดการกับอารมณ์ โกรธของ
ตนเอง และการจัดการกับอารมณ์ความเครี ยดของตนเอง
การจัดการกับความโกรธของตนเอง สามารถทํ าได้ 3
แนวทาง ดังนี ้ (Baumeister&
Bushman, 2008.อ้ างอิงจากอารยา.ปิ ยะกุล. 2558)
1) การอดทนอดกลัน.ไม่
้ แสดงความโกรธแม้ ว่าธรรมชาติของมนุษย์ จะกระตุ้นให้ บุคคลมี
อารมณ์ โ กรธ.แต่ ด้ ว ยวัฒ นธรรมบุค คลถูก สอนให้ ร้ ู จัก พยายามที่ จ ะหยุด ความโกรธไว้ .ดัง นัน้ ใน
การจัดการอารมณ์โกรธ.บุคคลจึงต้ องฝึ กความอดทน.และอดกลันไม่
้ แสดงออกถึงอารมณ์เชิงลบนี ้
2. การระบายความโกรธ.โดยแสดงความโกรธหรื อแสดงพฤติกรรมก้ าวร้ าวออกไป.เพราะมี
แนวคิดที่ว่าความโกรธเปรี ยบเสมือนแรงกดดันภายในที่สะสมมาเรื่ อยๆและสามารถทําร้ ายบุคคลได้
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เพื่อป้องกันหรื อแก้ ไขปั ญหาที่จะเกิดขึ ้นอย่างไรก็ตามการปลดปล่อยความโกรธด้ วยความรุ นแรงและ
ก้ าวร้ าวทังทางวาจาและการกระทํ
้
าพบว่าส่งผลเสียมากกว่าผลดี
3. การจัดการความโกรธ.ด้ วยการจัดการกับสภาวะตื่นตัว.และความคิดเช่นการคิดเรื่ องอื่นๆ.
ที่สร้ างความพึงพอใจ
นันทนา วงษ์ อินทร์ (2543: 18-19 อ้ างอิงจากเจษสุดา ศิริจนั ทร์ . 2553: 30-31) กล่าวถึงวิธี
ในการจัดการอารมณ์ มีดงั นี ้
1. ทบทวนว่ามีอะไรบ้ างที่เราทําลงไป เพื่อตอบสนองอารมณ์ที่เกิดขึ ้น ดูด้วยว่าผลที่เกิดขึ ้น
ตามมาเช่นไร
2. เตรี ยมการในการแสดงอารมณ์ ตังใจไว้
้ เกี่ยวกับการแสดดงอารมณ์ในคราวต่อไป ฝึ กการ
สัง่ ตัวเองว่าจะทําอะไร จะไม่ทําอะไร
3. ฝึ กการรับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นแล้ ว หรื อที่เราต้ องเกี่ยวข้ องในด้ านดี มองและฟั งสิ่งดี สร้ าง
อารมณ์แจ่มใส เกิดความสบายใจ
4. ฝึ กการสร้ างความรู้ สึกที่ดีต่อตนเอง ผู้อื่น และสิ่งอื่นที่อยู่รอบตัว ซึ่งเป็ นผลต่อเนื่องมาก
จากข้ อ3 ทําให้ เกิดความคิดที่ดี การกระทําที่ดี ทําให้ เกิดผลย้ อนกลับที่ดีตอ่ ทังตนเองและผู
้
้ อื่น
5. ฝึ กการมองหาประโยชน์ โอกาสจากอุปสรรค ปั ญหาที่เกิดขึ ้น โดยการเปลี่ยนมุมมอง มอง
หาแง่ดีโดยคิดว่าเป็ นสิ่งที่ท้าทายให้ เราได้ แสดงความสามารถทุกอย่างที่เกิดขึ ้นแล้ วกับเรามีทางเลือก
มากกว่า 1 ทาง จงเลือกทางที่เป็ นประโยชน์ที่สดุ หรื อมีโทษน้ อยที่สดุ
6. ฝึ กการผ่อนคลายความเครี ยดที่เกิดจากอาการไม่ดี โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง
เพราะถ้ ามีความเครี ยดมาก ๆ จะไม่มีพลังพอที่จะให้ หลุดพ้ นการครอบงําอารมณ์ เมื่อควบคุมอารมณ์
ได้ ก็จะได้ หาทางระบายอารมณ์ในทางที่เหมาะสมต่อไป
มูลนิธิดํารงชัยธรรม (2559).ได้ ให้ เทคนิคในการจัดการอารมณ์ตนเอง การที่เราจะสามารถ
ควบคุมการกระทําหรื อพฤติกรรมที่แสดงออกได้ เหมาะสมนัน้ เกิดจากการที่เราควบคุมอารมณ์ของเรา
ให้ ได้ ด้วยเช่นกัน ที่สําคัญคือการที่เราต้ องรับรู้และเข้ าใจตนเอง ถึงอารมณ์และความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นให้ ได้
ก่อนที่จะพยายามควบคุมโดยการตังสติ
้ หรื อออกจากสถานการณ์นนก่
ั ้ อนหากมีความจําเป็ น มีดงั นี ้
1. การทบทวนการแสดงออกทางอารมณ์ของตัวเราเอง พิจารณาว่า เกิดผลอย่างไรกับตัวเรา
เองและบุคคลอื่น หากรู้ สึกว่าการแสดงออกบางอารมณ์ ของตัวเราเองมีปัญหา ก็ควรยอมรับและหา
วิธีการแก้ ไข รวมไปถึงการรู้ เท่าทันอารมณ์ ตนเอง ในแต่ละในแต่ละขณะว่าเป็ นอย่างไร รู้ สึกอย่างไร
กรรมตอบสนองที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรข้ อนี ้เป็ นจุดเริ่ มต้ นที่สําคัญที่สดุ เพราะจะเป็ นการยับยังพฤติ
้
เกิดขึ ้น คือจะให้ อารมณ์ ที่เกิดขึ ้นนี ้เป็ นเพียงองค์ประกอบหนึ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมตอบสนองของเรา
เท่านัน้
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2. การเตรี ยมการในการแสดงอารมณ์ จากการทบทวนสถานการณ์ ที่นําไปสู่อารมณ์ ใน
ขันตอนนี
้
้ต้ องอาศัยการรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง จะพบว่าเมื่อถูกกระตุ้นทางอารมณ์ ตัวเราเองมีการ
แสดงออกทางอารมณ์ ที่ส่งผลในทางลบอย่างไร ควรฝึ กตนเองให้ ตงใจว่
ั ้ า จะไม่ทําอะไรเดิม ๆที่ส่งผล
ในทางลบ และจะต้ องทําอะไรใหม่ ๆ ที่ส่งผลดีกบั ตัวเรา รวมไปถึงการยอมรับอารมณ์ตนเอง ยอมรับ
ตามที่เป็ นจริ ง ยอมรับว่าเรามีความรู้ สึกนันอยู
้ ่ เช่น เรามีความกลัว ความโกรธ ความคับข้ องใจ หรื อ
ความดีใจ สุขใจ เป็ นการมองอย่างไม่ตดั สินถูกผิด การยอมรับว่าอารมณ์นนั ้ ๆ เป็ นของตนเองเป็ นสิ่งที่
เกิดขึ ้นภายในตนเอง ไม่โทษว่าเป็ นเพราะสิง่ โน้ นสิง่ นี ้ที่ทําให้ เรามีอารมณ์ความรู้สกึ เช่นนี ้
3. การฝึ กสติ เวลาเข้ าไปในสถานการณ์ที่กระตุ้นอารมณ์ ให้ ร้ ูตวั ว่าเรากําลังมีอารมณ์เกิดขึ ้น
ตัง้ สติที่ จะไม่ทํ า อย่า งที่ เ คยทํ า และจะได้ แสดงออกอย่า งที่ เ ราคิดเตรี ยมการเอาไว้ ซึ่ง การควบคุม
อารมณ์ เป็ นความสามารถที่จะจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ ้นได้ อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอารมณ์ในทาง
ลบ เช่น ความโกรธ ฉุนเฉียว อารมณ์ทกุ อย่างเกิดขึ ้นกับเราได้ แต่ไม่ใช่การแสดงออกทุกอารมณ์ที่เกิด
ุ ิภาวะทางอารมณ์ย่อมสามารถควบคุมอารมณ์ ที่เกิดขึ ้นอยู่ในขอบเขต ที่เหมาะสม
ขึ ้นกับเรา ผู้ที่มีวฒ
ตามแต่สถานการณ์ รู้จกั ระบายอารมณ์ออกในรูปแบบที่เหมาะสม
4. การฝึ กการผ่อนคลายตนเอง เนื่องจากการเข้ าสูส่ ถานการณ์ที่กระตุ้นอารมณ์จะทําให้ ร้ ูสกึ
ตึงเครี ยดจนไม่สามารถควบคุมตนเองได้ การฝึ กการผ่อนคลายจะทําให้ ร้ ู สึกว่าสามารถใช้ ความคิด
พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ ้น มองในมุมที่เป็ นบวก ใช้ เหตุผลให้ มากขึ ้น ในการแสดงออก เมื่อตังสติ
้ ได้ และรู้สกึ
ว่าเรากําลังถูกเร้ าด้ วยอารมณ์ การผ่อนคลายตนเองที่ดี คือการดึงความสนใจของตัวเราเอง ออกจาก
สิง่ ที่กําลังเร้ าอารมณ์เรา
ตัวอย่างวิธีที่สามารถใช้ ในการผ่อนคลายตนเองลง ขณะที่เผชิญสถานการณ์ที่เร้ าอารมณ์
เพื่อคุมระดับของอารมณ์ เช่นการนับเลขเบรกอารมณ์ เป็ นการนับเลขในใจ นับหนึ่งถึงสิบช้ าๆ อาจ
ร่วมกับการหายใจด้ วย ขณะที่นบั ก็ดงึ ใจของเราให้ มาจดจ่ออยูท่ ี่ตวั เลขที่กําลังนับ
5. ประเมินสถานการณ์ และอารมณ์ ดูว่าเราสามารถติดตามควบคุมอารมณ์ ตนเองได้ ดี
หรื อไม่ ถ้ ารู้สกึ ว่าคุมอารมณ์ได้ คอ่ นข้ างดีก็สามารถจัดสถานการณ์ตรงหน้ าอย่างที่เราตังใจ
้ หากรู้สกึ ว่า
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ตนเองแย่ลง อาจต้ องเลือกการออกจาก สถานการณ์ ที่กระตุ้น
อารมณ์ เมื่อปรับสภาพอารมณ์ ได้ ดีขึ ้นจึงกลับมาเผชิญกับสถานการณ์ ใหม่ ปั ญหาอยู่ตรงที่บางครัง้
เกิดทิฐิจะเอาชนะให้ ได้ ทําให้ ไม่ยอมออกจากสถานการณ์ ซึง่ จะยิ่งทําให้ ปัญหารุนแรงขึ ้น
ซึ่งการจัดการอารมณ์ ตนเองข้ างต้ นนัน้ สอดคล้ องกับ.Salovey& Mayer (1990) ที่ ว่า
สติปัญญาทางอารมณ์ (Emotional Intelligence: EQ) ประกอบด้ วยความสามารถที่ปรับได้
(Adaptive Abilities) 3 ประเภทได้ แก่ การประเมินค่าและการแสดงออกทางอารมณ์ การจัดระบบ
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อารมณ์ และการใช้ ประโยชน์ของอารมณ์ในการแก้ ปัญหา โดยแต่ละประเภทมีองค์ประกอบย่อย ดังนี ้
(อรพินทร์ ชูชม: 68)
1. การประเมินค่าและการแสดงออกทางอารมณ์ (Appraisal and expression of emotion)
ประกอบด้ วยองค์ประกอบการประเมินค่าและแสดงออกทางอารมณ์ตนเอง (ได้ แก่ องค์ประกอบย่อย
ทางด้ านถ้ อยคํา และองค์ประกอบย่อยที่ไม่ใช้ ถ้อยคํา) และองค์ประกอบการประเมินค่าอารมณ์ ผ้ อู ื่น
(ได้ แก่ องค์ประกอบย่อยด้ านการรับรู้ที่ไม่ใช้ ถ้อยคํา และความเข้ าใจผู้อื่น)
2. การจัดระบบอารมณ์ (Regulation of emotion) ประกอบด้ วยองค์ประกอบการจัดระบบ
อารมณ์ตนเองและการจัดระบบอารมณ์ผ้ อู ื่น
3. การใช้ ประโยชน์ของอารมณ์ (Utilization of emotion) ประกอบด้ วยองค์ประกอบ การ
วางแผนที่ยืดหยุน่ การคิดอย่างสร้ างสรรค์ ความเอาใจใส่ และการจูงใจ
ต่อมา Mayer & Salovey (1997) ได้ ปรับปรุ งรู ปแบบของสติปัญญาทางอารมณ์ที่เน้ น
องค์ ป ระกอบทางการรู้ คิด ของสติ ปัญ ญาทางอารมณ์ และนิ ย ามสติปั ญ ญาทางอารมณ์ ในรู ป ของ
ศักยภาพการเติบโตทางอารมณ์และสติปัญญา และแบ่งสติปัญญาทางอารมณ์เป็ น 4 กลุม่ ดังนี ้
กลุ่ม 1 คือความสามารถในการรับรู้ (Perception) ประเมินค่า (Appraisal) และการ
แสดงออก (Expression) ทางอารมณ์ทงของตนเองและผู
ั้
้ อื่น
กลุม่ 2 คือความสามารถที่จะใช้ อารมณ์เอื ้อต่อการคิด
กลุม่ 3 คือความสามารถเข้ าใจ วิเคราะห์อารมณ์ตนเอง และใช้ ความรู้ทางอารมณ์
กลุม่ 4 คือความสามารถในการจัดระบบกับอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น เพื่อความเติบโตทาง
สติปัญญาและอารมณ์ตอ่ ไป
แต่ละกลุ่มที่กล่าวมานันมี
้ ความสัมพันธ์ กับระดับความสามารถที่บุคคลจะบรรลุตามลําดับ
ขันโดยกลุ
้
่มแรก ได้ แก่ การรับรู้ การประเมินค่า และความสามารถในการแสดงออกของอารมณ์ เป็ น
กระบวนการพื ้นฐานมากที่สดุ ในขณะที่กลุม่ 4 เป็ นกระบวนการที่มีความซับซ้ อนที่สดุ ซึง่ สามารถนําไป
พัฒนาใช้ กบั การจัดการกับอารมณ์ตนเองสําหรับผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
มอลลิสและไรลี่ (Morris; & Reilly, 1987 quoted in Parkinson., et. al, 1996 อ้ างอิงจาก
ทัฬหพร ปราชญาพร. 2551: 28) ได้ กล่าวถึงการจัดการความเครี ยด โดยการควบคุมอารมณ์ตนเอง
โดยแบ่งออกเป็ น 4 แบบดังนี ้
1. การควบคุมอารมณ์โดยมุ่งจัดการกับอารมณ์ โดยตรง เช่น.การดื่มเหล้ า การหันเหความ
สนใจสิง่ อื่นและจัดการกับพฤติกรรมที่แสดงออก
2. การควบคุมอารมณ์โดยมุง่ ไปให้ ความสําคัญกับอารมณ์ใหม่ เช่น การคิดเปรี ยบเทียบว่ามี
คนอื่นที่แย่กว่าตนเอง
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3. การควบคุมอารมณ์ โดยมุ่งจัดการโดยตรงกับสิ่งที่ก่อให้ เกิดอารมณ์ เช่น การเพิ่มความ
พยายามในการจัดการกับสถานการณ์ที่ทําให้ เกิดอารมณ์
4. การควบคุมอารมณ์โดยมุ่งแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม เช่น พยายามหาคนที่ประสบ
เหตุการณ์เหมือนตนเอง
เทพ สงวนกิตติพนั ธุ์.(2559).ได้ กล่าวถึงการควบคุมอารมณ์ และการจัดการอารมณ์ ตนเอง
การที่ บุคคลเผชิญกับอารมณ์ ต่างๆในแต่ละวันที่ไม่สามารถคาดการณ์ ได้ ซึ่งเมื่อบุคคลไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ บุคคลควรจะฝึ กตนเองให้ มีสติอยูเ่ สมอ ระลึกรู้อยูเ่ สมอว่าอย่าประมาทในการดําเนินชีวิต
เมื่อมีสิ่งใดเข้ ามากระทบจิตใจ ทําให้ เราเกิดความคิดและเกิดอารมณ์ที่ข่นุ เคือง บุคคลจึงควรใช้ สติใน
การพิจารณาปั ญหานัน้ เพื่อให้ บคุ คลรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองและไม่ต้องเป็ นทาสของอารมณ์ของตนเอง
ซึง่ การควบคุมอารมณ์ตนเองนันมี
้ หลากหลายวิธี ได้ แก่
1. มีสติอยูเ่ สมอเพื่อควบคุมอารมณ์ที่รุนแรงให้ คลายลง เช่น อารมณ์วิตกกังวล อารมณ์โกรธ
อิจฉาริ ษยา การใช้ อารมณ์ของคน หากใช้ เพียงเล็กน้ อยและพยายามควบคุมมันให้ ได้ โดยใช้ “สติ” และ
หลักธรรมะเข้ ามาช่วยในการเผชิญกับสถานการณ์หรื อปั ญหา ก็จะทําให้ สถานการณ์หรื อปั ญหาต่างๆ
นันเป็
้ นไปในทางที่ดีขึ ้นได้ ในทางตรงกันข้ ามหากผู้ใดใช้ อารมณ์มากหรื อรุ นแรงเกินไป ก็อาจจะทําให้
สถานการณ์หรื อปั ญหาต่างๆที่เผชิญอยูก่ ลับเลวร้ ายลงไปได้ เช่นกัน
2. ใช้ คําพูดแสดงความรู้ สึกแทนการกระทํา ซึง่ ถือเป็ นการแสดงออกที่เหมาะสม เช่น โกรธ
เพื่อนที่ผิดนัด บุคคลไม่ควรแสดงออกโดยการตําหนิดดุ า่ แต่ควรใช้ คําพูดแทนว่า“ฉันโกรธมากที่เธอผิด
นัดเมื่อวาน”หรื อการถูกเพื่อนตําหนิบางเรื่ องที่ทําให้ โกรธบุคคลไม่ควรแสดงออกโดยการทะเลาะกับ
เพื่อน แต่ควรใช้ คําพูดแทนว่า “คําพูดของเธอทําให้ ฉนั รู้สกึ โกรธมากและมันจะทําลายความเป็ นเพื่อน
ของเราด้ วย” เป็ นต้ น
3. พยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้ เกิดอารมณ์รุนแรงหรื ออารมณ์เสีย บางคนอาจใช้
วิธีการนับหนึ่งถึงสิบ หรื อถึงร้ อยในใจเพื่อยืดเวลาให้ อารมณ์ที่รุนแรงลดลง ซึง่ สามารถช่วยให้ การ
แสดงออกที่รุนแรงลดลงไปได้ หรื ออาจจะใช้ วิธีออกจากเหตุการณ์ตรงนันไปก่
้ อน รอให้ อารมณ์นนลด
ั้
การ
ความรุ นแรงลงแล้ วจึงกลับมาเผชิ ญเหตุการณ์ นัน้ อี กครั ง้ ซึ่งจะทํ าให้ เรามี สติมากขึน้ ใน
ตัดสินใจกระทําสิง่ ต่าง ๆ ลงไป
4. ใช้ การข่มใจการให้ อภัยและมองโลกในแง่ดีให้ คิดถึง ผลที่ จ ะเกิ ดขึน้ ถ้ าเราแสดงอะไร
ออกไปด้ วยอารมณ์ที่รุนแรง รู้จกั ให้ อภัยและพยายามฝึ กมองสิ่งที่เกิดขึ ้นต่างๆ ในด้ านดีเสมอถ้ าทําได้
จะทําให้ เรามีอารมณ์ ที่เป็ นสุขมากยิ่งขึ ้น หรื ออาจใช้ วิธีระบายออกโดยการเลี่ยงไปแสดงออกกับสิ่ง
อื่นๆ แทนก็ได้ เช่น เขียนระบายอารมณ์ ในกระดาษ แอบร้ องไห้ ปลดปล่อยอารมณ์ หรื อต่อยตี
กระสอบทราย (อาจใช้ ต๊ กุ ตาแทน) แต่อย่าให้ กลายเป็ นการทําร้ ายตนเองหรื อผู้อื่น
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5. เมื่ อมีเ รื่ องทุก ข์ ใจหรื อเครี ยดควรปรึ กษาเพื่อนสนิทที่ ไว้ ใจได้ หรื อผู้ใหญ่ ที่เราให้ ความ
เคารพนั บ ถื อ การที่ ค นเรามี ค วามทุ ก ข์ ห รื อ ความเครี ย ดแล้ วเก็ บ กดไว้ ในใจตนเองอยู่ เ สมอ
เปรี ยบเสมือนลูกโป่ งที่ถกู อัดอากาศเข้ าไปเรื่ อยๆซึง่ หากไม่มีการปลดปล่อยลมออกมาเสียบ้ าง ไม่นาน
ลูกโป่ งก็จะแตก เช่นเดียวกันหากคนเรามีแต่ความทุกข์ เก็บสะสมไว้ มากเกิ นไป สักวันหนึ่งอาจจะ
กลายเป็ นโรคประสาท หรื อ โรคจิ ต ต่อ ไปได้ จึ ง ควรปลดปล่อ ยความทุก ข์ ที่ มี อ ยู่อ อกไปเสี ย บ้ า ง
คนที่ควบคุมอารมณ์ ให้ เป็ นปกติได้ เร็ วจะช่วยให้ สามารถดําเนินชีวิตได้ อย่างมีความสุขยิ่งขึ ้นและจะ
ส่งผลให้ ทกุ คนที่อยูร่ อบตัวมีความสุขไปด้ วย
จากการศึกษาแนวทางในการจัดการอารมณ์ ตนเองข้ างต้ น ทําให้ เห็นถึงการจัดการอารมณ์
ของบุคคลทัง้ 2 ด้ าน คือการจัดการอารมณ์โกรธ และการจัดการอารมณ์ความเครี ยดของตนเอง การ
จัดการอารมณ์โกรธจากหลากหลายงานวิจยั ประกอบไปด้ วยการอดทนอดกลันกั
้ บความโกรธที่เกิดขึ ้น
เพื่อไม่ให้ เกิดความรุ นแรงหรื อการปะทะกัน การมีสติอยู่เสมอ ซึ่งการที่บุคคลมีสติจะสามารถทําให้
บุคคลนันควบคุ
้
มอารมณ์ของตนเองได้ การได้ ระบายความโกรธโดยอาจจะด้ วยการระบายกับสิ่งของ
เพื่อให้ ไม่ให้ ความโกรธนันสั
้ ง่ สมขึ ้นมาให้ เพิ่มพูนขึ ้นเรื่ อยๆ หรื ออาจจะด้ วยการออกจากสถานการณ์
นันๆเพื
้ ่อปรับสภาพอารมณ์ตนเองให้ ดีขึ ้นเสียก่อนและลดความรุนแรงลง
การจัดการกับอารมณ์ความเครี ยด จากหลากหลายงานวิจยั ประกอบไปด้ วย การเบี่ยงเบน
ความสนใจ ความคิดเปรี ยบเทียบว่ามีคนอื่นแย่กว่าตนเอง และการหาแรงสนับสนุนทางสังคมโดยการ
พยายามหาคนที่ประสบสิง่ เดียวกันหรื อเผชิญความเครี ยดในเรื่ องเดียวกันเพื่อบรรเทาทุกข์ ซึง่ จากแนว
ทางการจัดการอารมณ์ ทงการจั
ั้
ดการอารมณ์ โกรธ และการจัดการอารมณ์ ความเครี ยดนี ้จะสามารถ
เป็ นแนวทางให้ กับผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการในการจัดการอารมณ์ของตนเองใน การเลี ้ยงดู
บุตร
3.3 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการอารมณ์ ตนเอง
อารมณ์ มีความสําคัญต่อชีวิตของบุคคลหลายประการ อารมณ์ทําให้ ชีวิตมีรสชาติ ไม่ว่าจะ
สุขหรื อทุกข์ เป็ นเครื่ องชี ้วัดสภาวะสุขภาพจิต และเป็ นสื่อให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจสภาพตัวตนของบุคคล (ชูทิตย์
ปานปรี ชา. 2544: 71 อ้ างอิงจาก ทัฬหพร ปราชญาพร. 2551,น.14)
สําราญ กําจัดภัย (2546: 10; อรัญญา วันกิ่ง. 2546 น.8) กล่าวถึงการจัดการกับอารมณ์
ตนเอง (Self-regulation) ว่าเป็ นการควบคุมอารมณ์ และความรู้ สึกของตนเองให้ อยู่ในสภาพปกติ
สามารถสะกดกลัน้ อารมณ์ ข องตนเอง ยอมรั บ ต่อ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ น้ แสดงออกได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมตามสถานการณ์ มีจิตใจหนักแน่นมัน่ คง ไม่หวัน่ ไหวต่อเหตุการณ์ตา่ ง ๆ สามารถจัดการกับ
อารมณ์ ต่า ง ๆ ได้ อ ย่า งเหมาะสมและปรั บ อารมณ์ ใ ห้ เ ข้ า กับ สถานการณ์ ต่า ง ๆ ได้ ดี มี วิ ธี ก ารใน
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การคลายเครี ย ดได้ อ ย่ า งเหมาะสมด้ ว ยเช่ น กัน ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ การให้ ค วามหมายของนัน ทนา
วงษ์ อินทร์ (2546: 85-86 อ้ างอิงจากสวัสดิ์ วงชารี . 2548: 34) ที่กล่าวถึงการจัดการอารมณ์ตนเอง หรื อ
การบริ การอารมณ์ ตนเอง (Managing Emotions) ว่าหมายถึงความสามารถในการควบคุมอารมณ์
และการแสดงออกได้ อย่างเหมาะสมกับบุคคล สถานที่ เวลา และเหตุการณ์ทงอารมณ์
ั้
ดีและอารมณ์ไม่
ดีให้ เกิดความสมดุลในการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง จะทําได้ ดีเพียงใดขึ ้นอยู่กบั การรู้ จกั อารมณ์
ของตนเอง การจัดการกับอารมณ์ ของตนเองได้ เหมาะสมเพียงใดจากสิ่งดังต่อไปนี ้
1.การ
ควบคุมได้ ไม่แสดงออกอารมณ์อย่างทันทีทนั ใด มีความรู้ ตวั ไม่ถกู ควบคุมโดยอารมณ์
2.มี
เหตุผล สามารถอธิ บ ายได้ อย่า งเหมาะสมถึง การเกิ ดและการแสดงออกของอารมณ์ 3.ก่ อให้ เ กิ ด
พฤติกรรมและผลย้ อนกลับในทางบวก 4.การแสดงออกเป็ นพฤติกรรมที่เหมาะสมกับบุคคล สถานที่
เวลา และสถานการณ์ ซึง่ เป็ นไปในทางเดียวกับโกลแมน (Golman, 1998: 26 อ้ างอิงจากอรัญญา วัน
กิ่ง. 2546: 33-34) ที่ได้ สรุปองค์ประกอบในการจัดการอารมณ์ของตนเองออกเป็ น 5 ขันตอน
้
ได้ แก่
1. การควบคุมตนเอง (Self-Control) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และ
ความรู้ สกึ ของตนเอง ได้ แก่ การควบคุมอารมณ์โกรธ การควบคุมอารมณ์กลัว การควบคุมอารมณ์สขุ
และการควบคุมอารมณ์เศร้ าเสียใจ
2. ความไว้ ว างใจ (Trusworthiness) หมายถึ ง ความสามารถในการแสดงตนให้ เ ป็ นที่
ไว้ วางใจของผู้อื่น ได้ แก่ ยอมรับผิดต่อผลการกระทําของตน ไม่พดู ปด ไม่คิดโลภอยากได้ ของผู้อื่น ไม่
ขโมยของผู้อื่นหรื อหยิบของผู้อื่นก่อนได้ รับอนุญาต
3. ความรู้ สึก ผิ ด ชอบ (Concientiouness) หมายถึ ง ความรู้ สึก ผิ ด ชอบต่อ หน้ า ที่ ข องตน
ได้ แก่ การตรงต่อเวลา ปฏิบตั ิตามที่ได้ รับปากผู้อื่น ขยันหมัน่ เพียร รับผิดชอบต่อหน้ าที่ของตน และ
ตังใจเอาใจใส่
้
ตอ่ งานที่ได้ รับมองหมาย
4. ความสามารถในการปรั บ ตัว (Adaptability) หมายถึ ง มี ค วามสามารถในการปรั บ
ความรู้ สึก ความคิด และพฤติกรรมของตนเองให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้ อม ได้ แก่
สามารถเผชิญกับปั ญหาและอุปสรรค สามารถตัดสินใจและแก้ ปัญหาได้ เหมาะสมกับสถานการณ์ และ
สามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้ เหมาะสมเมื่อเผชิญกับความข้ องใจ
5. การสร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ (Innovation) หมายถึง สามารถสร้ างสิ่งใหม่ ๆ และเปิ ดใจกว้ างกับ
แนวความคิดและข้ อมูลใหม่ ๆ ได้ แก่ มีความคิดริ เริ่ ม สามารถแก้ ปัญหาได้ หลายแนวทาง ยอมรับฟั ง
ความคิดเห็นของเพื่อน เป็ นต้ น
ซึ่งองค์ประกอบในการจัดการอารมณ์ ของตนเองข้ างต้ นนี ้ สามารถนําไปเป็ นแบบอย่างใน
การจัดการอารมณ์ตนเองของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ ทังในด้
้ านการควบคุมอารมณ์ตนเอง
ในเวลาโกรธ หงุด หงิ ด เหนื่ อ ยหน่ า ย ฉุน เฉี ย ว และจากความเครี ย ดในการเลี ย้ งดูบุต รที่ มี ภ าวะ
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สมองพิการ ความรั บผิดชอบในบทบาทหน้ าที่การเลี ้ยงดู เอาใจใส่ การปรับตัวในสิ่งที่ตนเองกํ าลัง
เผชิญ เพื่ออยู่กับปั จจุบนั ให้ ได้ และยอมรับฟั งคําแนะนําและความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ปิดกัน้ ตัวเอง
บางบุคคลอาจรู้ จักการจัดการอารมณ์ ของตนเองในรู ปแบบของความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ ด้าน
การจัดการอารมณ์ของตนเอง ซึง่ หมายถึงการควบคุมอารมณ์และความรู้สกึ ของตนเองให้ อยู่ในสภาพ
ปกติ สามารถสกัดกลันอารมณ์
้
ของตนเอง ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น แสดงออกได้ อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์ มีจิตใจหนักแน่นมัน่ คง ไม่หวัน่ ไหวต่อเหตุการณ์ ต่างๆ จัดการกับอารมณ์
ต่ า งๆได้ อ ย่ า งเหมาะสมและปรั บ อารมณ์ ใ ห้ เข้ ากั บ สถานการณ์ ต่ า ง ๆได้ ดี รวมทัง้ มี วิ ธี ก ารใน
การคลายเครี ยดได้ อย่างเหมาะสมด้ วยเช่นกัน (สุภาพร พิสิฏฐ์ พฒ
ั นะ. 2543 อ้ างอิงจากอรัญญา วัน
กิ่ง. 2546: 27-28) การที่บคุ คลมีปัญหาในด้ านอารมณ์ ปั ญหาการแยกตัวเองออกจากสังคมหรื อสังคม
ไม่ยอมรับนับเป็ นปั ญหาทางด้ านจิตใจอย่างหนึ่งซึ่งจะส่งผลต่อสวัสดิภาพ (well-being) ของเด็กลด
น้ อยลง อีกทังยั
้ งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัวอีกด้ วย (Weber, Bolli, Heimgartner,
Merlo, Zehnder, and Katterer, 2015, p.2) ซึง่ ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการสามารถนําลักษณะ
ของผู้ที่มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ไปเป็ นแบบอย่างในการจัดการกับอารมณ์ในชีวิตประจําวันได้ ดงั นี ้ (นิภา
นิธยายน, ม.ป.ป.: 132 อ้ างอิงจากวิไลลักษณ์ เตมียเวส. 2547: 20)
1. รู้ จัก รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สวัส ดิ ภ าพของตนเองและผู้ อื่ น ไม่ ทํ า อะไรตามอารมณ์ ใ ห้ เ ป็ นที่
กระทบกระเทือนสวัสดิภาพของตนเองและผู้อื่น
2. กล้ า เผชิ ญ สถานการณ์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความคับ ข้ อ งใจต่า ง ๆ ได้ ด้ ว ยการใช้ เ หตุผ ล และ
สามารถแก้ ปัญหาด้ วยความสุขมุ รอบคอบ
3. รู้จกั สะกดกลัน้ และควบคุมการแสดงออกของอารมณ์ในทางที่เหมาะสมต่อเหตุการณ์
การดูแลเด็กที่มีภาวะสมองพิการ ต้ องอาศัยการเลี ้ยงดูอย่างใกล้ ชิดและการจัดการอารมณ์ที่
เหมาะสมด้ วยความรักความอบอุ่น ความเอาใจใส่ และความใส่ใจ ซึ่งสถาบันครอบครัวเป็ นสถาบัน
หนึ่งที่เป็ นที่พึ่งพิงหลักของเด็กที่มีภาวะสมองพิการที่สามารถส่งผลต่อสภาพจิตใจของเด็ก พฤติกรรม
การแสดงออกทางอารมณ์ ลักษณะนิสยั รวมไปถึงความเข้ มแข็งทางใจทังในด้
้ านการเผชิญปั ญหา เด็ก
ที่ได้ รับวิธีการอบรมเลี ้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้ เหตุผลเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลสูงสุดต่อความเป็ น
ปึ กแผ่นของครอบครั ว ตามทัศ นะของวัย รุ่ น ไทย(วิไลลัก ษณ์ เสรี ตระกูล. 2552.อ้ า งอิง จากอรอุม า
เตพละกุล. 2557: 98).เป็ นการเลี ้ยงดูแบบให้ ความรัก ความอบอุ่น ไม่ตีกรอบ ใช้ เหตุผลในการเลี ้ยงดู
ด้ วยความรัก ซึ่งตรงกันข้ ามกับเด็กที่ได้ รับการเลี ้ยงดูแบบเผด็จการ ความเครี ยดหรื อความกดดันจาก
ผู้ปกครอง ความเป็ นอยู่ในสังคม การมีพี่น้องที่ป่วยหรื อพิการ สัมพันธ์ กบั ปั จจัยปั ญหาทางด้ านจิตใจ
(Weber, Bolli, Heimgartner, Merlo, Zehnder, and Katterer, 2015, p.3).ผู้ดแู ลส่วนใหญ่มกั เป็ น
บุคคลในครอบครัว โดยรวมถึงบิดามารดา สามีภรรยา บุตร ญาติพี่น้อง เพื่อน หรื อแม้ แต่บคุ คลสําคัญ
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ในชี วิ ต ที่ ใ ห้ การดูแ ลผู้บ กพร่ อ งที่ มี ภ าวะสุข ภาพ เปลี่ ย นแปลงเนื่ อ งจากโรค ความพิ ก าร หรื อ
ความเสื่ อ มถอยของสมรรถภาพร่ า งกาย จิ ต ใจ หรื อ อารมณ์ มี ผ ลทํ า ให้ ผ้ ูบ กพร่ อ งมี ข้ อ จํ า กัด ใน
การปฏิบตั กิ ิจวัตรประจําวัน (ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม. 2539 อ้ างอิงจาก อภิญญา เจริญฉํ่า. 2551: 10)
สมาคมจิตวิทยาสหรัฐอเมริกา (American Psychology Association, n.d.อ้ างอิงจากกณิกาพร บุญชู.
2555: 54).เกี่ยวกับวิธีที่บุคคลใช้ ในการเผชิญความเครี ยด ซึ่งแต่ละคนมีความเข้ มแข็งทางใจในขัน้
้
างความ
พื ้นฐานในระดับที่แตกต่างกัน วิธีที่ได้ ผลกับคนหนึง่ อาจใช้ ไม่ได้ ผลกับอีกคนหนึง่ ดังนันการสร้
เข้ มแข็งทางใจด้ วย 10 วิธีดงั ต่อไปนี ้.จะสามารถช่วยให้ บคุ คลนันมี
้ ทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการ
กับอารมณ์ความเครี ยดของตนเองได้
1. การสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีให้ เกิ ดขึน้ ในครอบครั ว หรื อกลุ่มเพื่ อน สามารถช่วยให้ เกิ ด
ตนเองเกิ ด ความรู้ สึก ว่ า ตนมี ค นคอยเป็ นห่ ว ง และมี แ รงสนับ สนุน เมื่ อ เกิ ด เหตุก ารณ์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเครี ยดและความวิตกกังวล บุคคลก็จะสามารถขอความช่วยเหลือจากบุคคลเหล่านี ้ได้ ซึง่ ทําให้
คนมีความหวัง
2. การมองว่าทุกปั ญหาที่เกิดขึ ้นจะต้ องผ่านพ้ นไปได้ เนื่องจากทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น เมื่อ
เกิดได้ ก็ต้องมีดบั ได้ มีเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยู่กบั ว่าบุคคลจะเลือกตีความหมายในสิ่งที่พบเจอและมี
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสถานการณ์นนอย่
ั ้ างไร ให้ พยายามคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ ้นเป็ นเรื่ องเล็ก และตนเองจะ
สามารถจัดการกับมันได้
3. การยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตที่สามารถเกิดขึ ้นได้ ตลอดเวลา ซึ่ง
เมื่อวางแผนสิง่ ใดไว้ แล้ ว ก็ยอ่ มมีการเปลี่ยนแปลงได้ เสมอ
4. การมองไปยังเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเป้าหมายนันต้
้ องมีความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ิและ
ั ้ ดขึ ้นจริง
ลงมือทําให้ เป้าหมายที่วางไว้ นนเกิ
5. ความเชื่อมั่นในตนเองว่าตนจะสามารถข้ ามผ่านปั ญหาหรื ออุปสรรคนัน้ มาได้ ซึ่งเมื่ อ
บุคคลสามารถข้ ามผ่านจุดนันมาได้
้
แล้ ว บุคคลจะพบว่าสิ่งที่ตนเองกลัวหรื อไม่กล้ ากระทํานันเป็
้ นสิ่งที่
ไม่ยากที่จะกําจัดออกไป
6. การมองหาโอกาสและเรี ยนรู้ ประสบการณ์ สิ่ง ที่ เกิ ดขึน้ เพื่ อนํ าไปเป็ นบทเรี ยนในการ
ปฏิบตั ิ ซึง่ หากปั ญหาหรื อสถานการณ์ได้ เกิดขึ ้นอีกครัง้ บุคคลก็จะสามารถรับมือและเผชิญกับเรื่ องราว
ได้ อย่างเหมาะสม
7. ความพยายามในการมองตนเองในด้ านบวก การเรี ยนรู้ ทกั ษะในการแก้ ปัญหา พร้ อมทัง้
เชื่อในสัญชาตญาณของตนเองในการสร้ างความเข้ มแข็งทางใจให้ เกิดขึ ้น
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8. ความพยายามเก็บสิ่งต่างๆไว้ ในความคิดเห็น เมื่อต้ องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทําให้ ร้ ู สึก
เจ็บปวด ซึง่ ให้ คิดเสียว่าสิ่งที่เจอนัน้ เป็ นสถานการณ์มากมายที่ก่อให้ เกิดความเครี ยดขึ ้น แล้ วใช้ เวลา
ให้ มากในการจัดการปั ญหานันตามความเหมาะสมที
้
่ไม่มากจนเกินไป
9. การมองว่ายังมีความหวังอยูเ่ สมอ ทุกสิง่ ในชีวิตถือเป็ นสิ่งที่ดี ลองหลับตาแล้ วมองในสิ่งที่
จะให้ เกิดขึ ้นมากกว่าไปกลัวกับสิง่ ที่เกิดขึ ้นแล้ ว
10. การดูแลตัวเองอยู่เสมอ และอยู่กับความรู้ สึกที่ว่าตนเป็ นเจ้ าของตนเอง ทําในสิ่งที่ตน
ชอบและหาโอกาสเพื่อผ่อนคลายบ้ าง ช่วยให้ ร้ ูสกึ ว่าได้ ดแู ลรักษาความคิดและรู ปร่างของตนเองในการ
ที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ต้องใช้ ความเข้ มแข็งทางใจในการจัดการกับสถานการณ์นนๆ
ั้
ซึง่ จากการศึกษาหลากหลายเอกสารและงานวิจยั เกี่ยวกับการจัดการอารมณ์ตนเอง ทําให้ ผ้ วู ิจยั ได้ เห็น
ถึงวิธีการจัดการกับอารมณ์ตนเองหลายรูปแบบที่ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ สามารถนําไปใช้
ในการเลีย้ งดูบุตรที่ มี ภาวะสมองพิก ารของตน การพยายามปรั บอารมณ์ และควบคุมอารมณ์ ก าร
แสดงออกด้ านลบของตนเองให้ ได้ มากที่สดุ

4. ทฤษฎีบทบาทหน้ าที่ของการเป็ นผ้ ูรับและผ้ ูให้ คาํ ปรึกษาเพื่อการบรรเทา
ความทุกข์ ทางใจ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counseling Psychology) เป็ นกระบวนการหนึ่งในการช่วยเหลือ
บุคคลทางด้ านจิตใจ ถือเป็ นการช่วยเหลือจากภายใน โดยการเกื ้อกูลให้ บุคคลสามารถผ่านอุปสรรค
แห่ ง ความไม่ ส บายใจในช่ ว งวิ ก ฤติ ชี วิ ต ของเขาไปได้ (โสรี ซ์ .โพธิ แ ก้ ว . 2552 อ้ า งอิ ง จากณสรวง
นเรนทรเสนี. 2553: 5) ซึง่ บทบาทของการเป็ นผู้รับและผู้ให้ คําปรึ กษา หมายถึง การร่ วมมือระหว่าง
ผู้รับคําปรึกษากับผู้ให้ คําปรึ กษา โดยที่ผ้ รู ับคําปรึกษามารับคําปรึ กษาโดยความต้ องการเฉพาะอย่าง
และผู้ให้ คําปรึกษามีแนวคิดว่า ในการให้ บริ การปรึ กษานี ้จะสามารถหาแนวทางช่วยเหลือให้ บคุ คลได้
สมหวังกับสิ่งที่เขาต้ องการได้ อย่างไรในระดับที่เหมาะสม และในการพัฒนาการให้ คําปรึ กษานัน้ ผู้ให้
คําปรึกษาจําเป็ นต้ องยอมรับในศักยภาพ ทัศนคติ ค่านิยม แรงจูงใจ และส่วนประกอบทังหลายที
้
่เป็ น
ของผู้รับคําปรึ กษาเอง ได้ แก่ สภาพแวดล้ อมภายในบ้ าน หน้ าที่การงาน คู่ครอง และครอบครัว ซึ่งแต่
ละคนจะมีความแตกต่างกันออกไป ผู้ให้ คําปรึ กษาควรมุ่งถึงการส่งเสริ มให้ บุคคลมีความสมบูรณ์ ใน
ตนเอง เพื่ อที่ จ ะได้ มี ค วามสามารถสร้ างความสํ า เร็ จ ให้ แ ก่ ชี วิ ต จุด มุ่ง หมายในการพัฒ นาการให้
คํ า ปรึ ก ษาจะบรรลุผ ลเป็ นความจริ ง ขึน้ มาได้ สมควรให้ ผ้ ูใ ห้ คํ า ปรึ ก ษายอมรั บ ว่ า สิ่ ง ต่อ ไปนี เ้ ป็ น
ความรับผิดชอบที่จะต้ องปฏิบตั ิ คือ (พงษ์ พนั ธ์ พงษ์ โสภาและ วิไลลักษณ์ พงษ์ โสภา. 2556: 12-13)
1. ผู้ให้ คําปรึ กษาควรพยายามช่วยเหลือให้ บุคคลเกิดความเข้ าใจและยอมรับในศักยภาพ
ของตนเองที่จําเป็ นต้ องใช้ ในการดําเนินชีวิตในสังคม
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2. ผู้ใ ห้ คํ า ปรึ ก ษาควรได้ ร่ ว มวางแผนชี วิ ต กับ ผู้รั บ คํ า ปรึ ก ษา ในเรื่ อ งต่า ง ๆ ทัง้ ในด้ า น
การศึกษา การเลือกวิชาเรี ยน การศึกษาต่อ การเลือกอาชีพ ตลอดถึงการแก้ ปัญหาชีวิตส่วนตัว
3. ผู้ให้ คําปรึกษาควรบันทึกผลการให้ คําปรึกษา ภายหลังจากการให้ คําปรึกษาเสร็ จสิ ้น และ
ประเมินผลความก้ าวหน้ าของการให้ คําปรึกษาในแต่ละครัง้
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการสามารถนําบทบาทการเป็ นผู้รับและผู้ให้ คําปรึ กษานี ้ ไป
ใช้ เป็ นแนวทางในการให้ คําปรึกษา และเยียวยาจิตใจในเรื่ องของสภาพจิตใจ การเลี ้ยงดู แลกเปลี่ยน
ความคิ ด ข้ อมู ล ประสบการณ์ ชี วิ ต ไปจนถึ ง แบ่ ง ปั น วิ ธี ก ารสนับ สนุ น จิ ต ใจตนเองให้ ดี ขึ น้ จาก
การยอมรับความพิการของบุตรหลานที่มีภาวะสมองพิการของตน ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการที่
ผ่านการรับรู้ ความพิการของบุตรมาเป็ นระยะเวลานาน จะมีสภาพจิตใจที่เข้ มแข็ง ผ่านวิกฤตการณ์
ความเครี ย ด ความกดดัน การยอมรั บ การหาทางออก เพื่ อ บุต รที่ มี ภ าวะสมองพิ ก ารของตนมา
หลากหลายวิธีจนได้ เป็ นจุดอิ่มตัวในการพัฒนาจิตใจตนเอง ให้ สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองให้
อยูไ่ ด้ กบั ความเป็ นปั จจุบนั ได้
บทบาทการเป็ นผู้รับและผู้ให้ คําปรึ กษาระหว่างผู้ปกครองที่มีบุตรสมองพิการนี ้จะสามารถ
ช่วยบรรเทาความทุกข์ ความเครี ยด และการแบ่งปั นประสบการณ์ ความเข้ มแข็งทางใจและการจัด
การอารมณ์ของผู้ปกครองให้ กบั ผู้ปกครองที่ยงั ไม่สามารถผ่านช่วงวิกฤตในชีวิตให้ สามารถผ่านพ้ นมัน
ไปได้ โดยใช้ แรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support) เป็ นตัวช่วยให้ สภาพจิตใจของผู้ปกครองเด็กที่มี
ภาวะสมองพิการนี ม้ ีความเข้ มแข็งทางใจมากขึน้ แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง สิ่งที่ผ้ ูรับได้ รับ
แรงสนับสนุนในด้ านความช่วยเหลือด้ านข้ อมูล ข่าวสาร วัตถุสิ่งของ หรื อการสนับสนุนทางด้ านจิตใจ
จากผู้ให้ ก ารสนับสนุน ซึ่ง อาจเป็ นบุค คลหรื อ กลุ่มคน และเป็ นผลให้ ผ้ ูรับได้ ปฏิบัติห รื อ แสดงออก
ทางพฤติกรรมไปในทางที่ผ้ ูรับต้ องการ ซึ่งสามารถแบ่งแหล่งของแรงสนับสนุนทางสังคมได้ เป็ น 2
ประเภท คือ กลุ่มปฐมภูมิและกลุ่มทุติยภูมิ กลุ่มปฐมภูมิเป็ นกลุ่มแรงสนับสนุนที่มีความสนิทสนมกัน
มาก และมีสมั พันธภาพระหว่างสมาชิกเป็ นส่วนตัวสูง ได้ แก่ ครอบครัว ญาติพี่น้อง หรื อเพื่อนบ้ าน
ส่ว นกลุ่ม ทุติ ย ภูมิ เป็ นกลุ่ม สัง คมที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ต ามแผนและกฎเกณฑ์ ที่ ว างไว้ มี อิท ธิ พ ลเป็ น
ตัวกํ าหนดบรรทัดฐานของบุคคลในสังคมกลุ่มนี ้ ได้ แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข ครู
เป็ นต้ น ซึง่ ในสังคมของกลุม่ ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการนี ้ มีความสัมพันธ์ ที่ค่อนข้ างใกล้ ชิดกัน
แบ่ ง ปั นประสบการณ์ ห รื อ เรื่ อ งราวต่ อ กั น และกั น ซึ่ ง ความสัม พั น ธ์ ใ นลัก ษณะนี จ้ ึ ง ถื อ ว่ า เป็ น
สัมพันธภาพในรูปแบบกลุม่ ปฐมภูมิ
ปรัชญาของการให้ คําปรึกษา (Philosophy of Counseling) เป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่ผ้ รู ับคําปรึกษา
จํ า เป็ นต้ อ งตระหนัก ถึ ง เพื่ อ ใช้ เ ป็ นแนวทางในการปฏิ บัติ เพื่ อ การให้ คํ า ปรึ ก ษาดํ า เนิ น ไปอย่า งมี
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ประสิทธิภาพ ซึ่งจะกล่าวมุ่งในธรรมชาติของมนุษย์ (Nature of Man) และมีคณ
ุ ค่าของมนุษย์
(Human Value) คือ (พงษ์ พนั ธ์ พงษ์ โสภาและ วิไลลักษณ์ พงษ์ โสภา. 2556: 16-17)
1. การให้ คําปรึกษาเป็ นงานที่สนับสนุนหลักระหว่างความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็ นสําคัญ
ั นา
โดยคํานึงในความรู้ สึกและยอมรับในสิ่งที่เป็ นความจริ ง ด้ วยแนวทางส่งเสริ มและสร้ างสรรค์พฒ
บุคคลให้ ก้าวหน้ ายิ่งขึ ้น
2. การให้ คําปรึ กษาเป็ นงานที่ เกี่ ยวข้ องกับความรั บผิดชอบในอิสรภาพของบุคคลการให้
คําปรึ กษาจะได้ ผล จําเป็ นต้ องมีการวางแผนล่วงหน้ าอย่างดี มีความต่อเนื่องกัน ในอันที่จะช่วยให้
บุคคลได้ พฒ
ั นาศักยภาพไปสูข่ นวุ
ั ้ ฒิภาวะ และเป็ นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบไป
3. การให้ คําปรึ กษาจะดําเนินการได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพด้ วยการใช้ เทคนิคเฉพาะในการ
ช่วยให้ บุคคลรู้ จักรั บผิดชอบ สามารถเป็ นผู้นําตนเอง หรื อการฝึ กสร้ างความคิดที่ ดี ซึ่งซ่อนเร้ นอยู่
ภายในแต่ละบุคคลให้ เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น
4. ผู้ให้ คําปรึ กษาจําเป็ นต้ องรับรู้ บุคคลในลักษณะองค์รวมทังหมด
้
เพื่อจะศึกษาบุคคลใน
หลายแง่มมุ ไม่ใช่มองแต่เพียงแง่มุมใดแง่มมุ หนึ่ง หรื อศึกษาเพียงแง่มมุ เดียวแล้ วตัดสินบุคคลด้ วย
มุมมองที่เห็นเท่านัน้
5. ผู้ให้ คําปรึ กษาปฏิบตั ิต่อบุคคลบนพื ้นฐานของความไว้ วางใจ เคารพในความมีศกั ดิ์ศรี
ยอมรับนับถือในความสามารถ และคุณค่าของความภาคภูมิใจในบุคคลที่มนุษย์พึ่งมีสิทธิ ทังนี
้ ้เพราะ
การให้ คําปรึกษาเป็ นการสร้ างสัมพันธภาพซึง่ กันและกัน โดยร่วมมือกันทังสองฝ่
้
ายระหว่างบุคคลปกติ
ที่มีปัญหาในระดับปกติ
จากปรัชญาของการให้ คําปรึกษาข้ างต้ น ทําให้ เห็นถึงความมีประสิทธิภาพในบทบาทการให้
คําปรึ กษาระหว่างผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ ในการแบ่งปั นประสบการณ์ทางกายและทางใจ
แบ่งปั นความทุกข์ แลกเปลี่ยนเรื่ องราว มีความไว้ วางใจซึง่ กันและกัน มีสมั พันธภาพที่ดีตอ่ กัน และการ
ยอมรับสิ่งที่อีกฝ่ ายหนึ่งเป็ น ซึง่ แน่นอนว่ากลุ่มผู้ปกครองที่มีบตุ รภาวะสมองพิการที่มีความเหมือนกัน
ในเรื่ องความวิตกกังวลในการเลี ้ยงดูบตุ ร สภาพจิตใจที่ต้องมีความเข้ มแข็งทางใจอยู่ไม่น้อย รวมไปถึง
การจัดการกับอารมณ์ตนเอง การที่ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการได้ มีบทบาทการเป็ นผู้รับและผู้ให้
คําปรึกษาเพื่อบรรเทาความทุกข์ทางใจนี ้ จึงสามารถช่วยให้ ผ้ ปู กครองรู้สกึ บรรเทาจากความทุกข์เมื่อ
มีผ้ รู ่วมรับฟั งสถานการณ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั และกัน

5. ระเบียบวิธีวจิ ัยเชิงคุณภาพ – กรณีศกึ ษา
ผู้วิจยั เลือกใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ Creswell.(1998 อ้ างอิงจากชาย โพธิสิตา. 2556:
23) กล่าวไว้ ว่าการวิจัยเชิงคุณภาพเป็ นกระบวนการค้ นคว้ าวิจัยเพื่อหาความเข้ าใจบนพื ้นฐานของ
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ระเบียบวิธีอันมีลักษณะเฉพาะที่มุ่งการค้ นหาประเด็นปั ญหาทางสังคม หรื อปั ญหาของมนุษย์ ใน
กระบวนการนี ้ผู้วิจยั สร้ างภาพหรื อข้ อมูลที่ซบั ซ้ อนเป็ นองค์รวม วิเคราะห์ข้อความ รายงานทัศนะของ
ผู้ให้ ข้อมูลอย่างละเอียด และดําเนินการศึกษาในสถานการณ์ที่เป็ นธรรมชาติ จุดเน้ นของ Creswell อยู่
ที่ “ภาพหรื อข้ อมูลที่ซบั ซ้ อนเป็ นองค์รวม” ซึ่งหมายถึงการบรรยายรายละเอียดอันซับซ้ อนของสิง่ที่
ศึกษา เพื่อให้ ผ้ อู า่ นมองเห็นประเด็นของสิง่ นันได้
้ หลายด้ าน โดยการเสนอรายละเอียดที่ซบั ซ้ อนทังหมด
้
ให้ ชัด ผู้วิจัย ทํ า สิ่ง นี ไ้ ด้ โ ดยอาศัย วิ ธี ก ารวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพที่ มี “ลัก ษณะเฉพาะ” อย่า งใดอย่า งหนึ่ง
Creswell เสนอว่าการทําวิจยั เชิงคุณภาพนัน้ มีแนวทางหรื อรูปแบบที่ผ้ วู ิจยั สามารถเลือกใช้ ได้ 5 แบบ
(Five Traditions) คือวิธีการศึกษาชีวประวัติบุคคล (Biographical Approach) วิธีการเชิง
ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological) วิธีการวิจยั แบบสร้ างทฤษฎีจากข้ อมูล (Grounded theory
Approach) วิธีการศึกษาเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา (Ethnographic Approach) และวิธีการศึกษาเฉพาะ
กรณี (Case Study Approach)
การศึกษาประสบการณ์ ความเข้ มแข็งทางใจและการจัดการอารมณ์ ของผู้ปกครองเด็กที่มี
ภาวะสมองพิการนันเลื
้ อกใช้ วิธีการศึกษารายกรณี เนื่องจากเป็ นกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความเฉพาะ และมี
ความสมบูรณ์ ในตัวเองเมื่อผู้วิจัยเก็ บรวบรวมข้ อมูลได้ จํานวนหนึ่ง เพื่อนํ ามาศึกษาประสบการณ์
ทางจิตใจในความเข้ มแข็งทางใจและการจัดการอารมณ์ ที่แตกต่างกันของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะ
สมองพิการในโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์ พจนานุกรมศัพท์ สงั คมวิทยา ฉบับบัณฑิตยสถาน (2549) ได้ ให้
ความหมายของการวิ จั ย กรณี ศึ ก ษาว่ า เป็ นการออกแบบงานวิ จั ย ที่ ใ ช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาหาข้ อมู ล
รายละเอียดทุกด้ าน ทัง้ แนวกว้ างและแนวลึก จากกรณี หนึ่งหรื อหลายกรณี เช่น ชุมชน กลุ่มสังคม
นายจ้ าง เหตุการณ์ ประวัตชิ ีวิต ครอบครัว คณะทํางาน โดยใช้ ข้อมูลจากเอกสารส่วนบุคคล การบันทึก
อย่างเป็ นทางการ การสัมภาษณ์ และการสังเกต ฯลฯ
ตามแนวคิดของ Denny.(1978.อ้ างอิงจากชาย โพธิ สิตา. 2556: 152) กล่าวว่าการศึกษา
เฉพาะกรณีคือ การศึกษาแง่หนึง่ หรื อประเด็นหนึง่ หรื อเหตุการณ์หลาย ๆ อย่างที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่แห่งใด
แห่ ง หนึ่ ง เป็ นการศึ ก ษาอย่ า งเข้ ม ข้ น และสมบู ร ณ์ ต ลอดระยะเวลาที่ กํ า หนด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
Stake.(2000.อ้ างอิงจากชาย โพธิ สิตา. 2556: 152) ที่กล่าวว่ากรณีศึกษาหมายถึง สิ่งที่จะถูกศึกษา
หรื อตัวกรณีมากกว่า เป็ นวิธีการวิจยั ที่ม่งุ ศึกษากรณีที่เฉพาะเจาะจง จุดเน้ นอยู่ที่สิ่งที่ถกู ศึกษา ซึ่งมี
ขอบเขตที่กําหนดได้ ชดั เจน และมีความสมบูรณ์ในตนเอง หัวใจสําคัญของการศึกษาเฉพาะกรณีนนอยู
ั้ ่
ั้
างและ
ที่การศึกษาให้ ได้ ทงในแนวกว้
ั้
างและแนวลึกของกรณีที่เลือกมาศึกษานัน้ วิธีที่จะให้ ได้ ทงแนวกว้
แนวลึกของกรณีที่เฉพาะเจาะจงเช่นนี ้ ในทางปฏิบตั ิก็คือ การใช้ ข้อมูลหลายชนิดจากหลายแหล่ง ด้ วย
วิธีการหลายแบบในงานวิจยั เรื่ องเดียวกัน
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การศึก ษาวิ จัย ครั ง้ นี เ้ ป็ นการศึก ษากับ กลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล .Instrumental
Cases ของ
Stake.(2000) ซึง่ ใช้ การเลือกกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลเป็ นกรณีตวั อย่างหรื อเป็ นตัวแทนของกรณีอื่น ๆ โดยการ
บอกเล่าถึงข้ อมูล ประสบการณ์ทางจิตใจ ความเข้ มแข็งทางใจ และการจัดการอารมณ์ของผู้ปกครอง
เด็กที่มีภาวะสมองพิการ ให้ ผ้ อู ่านเข้ าใจอย่างชัดเจนผ่านการบอกเล่าประสบการณ์ทางจิตใจจากกลุ่ม
ผู้ให้ ข้อมูล เพื่อให้ เห็นถึงประสบการณ์ความเข้ มแข็งทางใจและการจัดการอารมณ์ของผู้ปกครองที่ผ่าน
ประสบการณ์มาแบบกรณีศึกษาสามารถทําได้ 2 แบบ สําหรับการศึกษาประสบการณ์ความเข้ มแข็ง
ทางใจและการจัดการอารมณ์ ของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ เลือกทําในรู ปแบบการวิจัยที่
เบ็ดเสร็ จและเป็ นเอกเทศโดยตัวมันเอง ไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่ องอื่น มีขอบเขตที่ ชัดเจน
สมบูรณ์ในตัวเอง มีเวลาและสถานที่ที่นกั วิจยั สามารถกําหนดได้ และทําการศึกษาอย่างเป็ นเอกเทศ
สมบูรณ์ในตัวเอง (Creswell, 1998)
วัตถุประสงค์การวิจยั คือ การศึกษาประสบการณ์ความเข้ มแข็งทางใจและการจัดการอารมณ์
จากการให้ ความหมายของผู้ปกครองในการดูแลบุตรที่มีภาวะสมองพิการ การค้ นหาเงื่อนไขที่นําไปสู่
ความเข้ ม แข็ ง ทางใจของผู้ป กครองที่ มี บุต รภาวะสมองพิ ก าร และเพื่ อ ค้ น หาแนวทางในการจัด
การอารมณ์ สํ า หรั บ ผู้ ปกครองที่ มี บุ ต รภาวะสมองพิ ก ารนี ้ เป็ นการศึ ก ษาแบบเจาะลึ ก ในเรื่ อ ง
ประสบการณ์ทางจิตใจในความเข้ มแข็งทางใจและการจัดการอารมณ์ของผู้ปกครองอย่างรอบด้ านและ
เจาะลึก และเป็ นไปตาม Patton.(1990) ที่กล่าวว่าการศึกษารายกรณีต้องเป็ นกรณีที่สามารให้ ข้อมูล
ได้ มาก (Information-rich cases) นัน่ คือต้ องเป็ นกรณีที่มีอะไรที่เราจะได้ เรี ยนรู้ มาก ในรู ปแบบที่ว่า
้ สามารถทําให้ เรารู้อะไรได้ มากเกี่ยวกับกรณีอื่น ๆ ที่ไม่ได้
หากแม้ จากกรณีเดียวที่เราเลือกมาศึกษานันก็
ถูกเลือกมาศึกษา เราอาจเรี ยกกรณีในลักษณะนี ้ว่า Typical Cases คือกรณีที่เป็ นแบบฉบับให้ เรา
เข้ าใจเกี่ยวกับเรื่ องของคนกลุม่ นันได้
้ อย่างดี
ในส่ว นของรู ป แบบการทํ า วิ จัย ในครั ง้ นี ้ เป็ นการศึก ษาเชิ ง พรรณนา (Descriptive) และ
การศึก ษาแบบมุ่ง การค้ น หา (Exploratory) ในการศึก ษาเชิ ง พรรณนา เป็ นการศึก ษาที่ มุ่ง แสดง
รายละเอียดพร้ อมทังบริ
้ บทอย่างสมบูรณ์ของปรากฏการณ์ที่เลือกมาศึกษา และใช้ เทคนิคการบรรยาย
ซึง่ สิ่งสําคัญอยู่ที่การให้ รายละเอียด พร้ อมด้ วยบริ บทของกรณีที่ศกึ ษาโดยไม่เน้ นการวิเคราะห์ และใน
ส่วนของการศึกษาแบบมุ่งการค้ นหา เป็ นการศึกษาที่ใช้ กันแพร่ หลายในลักษณะของการวิจยั นําร่ อง
เพื่อหานิยามสําหรับมโนทัศน์ที่ยงั ไม่ชดั เจน หรื อเพื่อค้ นว่าประเด็นที่ควรได้ รับการศึกษาให้ ลึกลงไป
เกี่ ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งคืออะไร หลังจากนัน้ จึงออกแบบการวิจัยที่มุ่งทําความเข้ าใจหรื อหาทาง
แก้ ปัญหานัน้ ๆ อีกทีหนึ่ง ซึ่งวิธีการยี ้จะช่วยให้ ผ้ วู ิจยั มัน่ ใจว่าการวิจยั ที่จะตามมานันจั
้ บประเด็นและ
ตังคํ
้ าถามได้ ถูกต้ อง ข้ อค้ นพบของกรณีศึกษารู ปแบบนี ้มีลกั ษณะเป็ นข้ อค้ นพบชั่วคราว เพื่อรอการ
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วิเคราะห์เจาะลึกมายืนยันหลังจากได้ ศกึ ษาในรายละเอียดและเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลเรี ยบร้ อย
แล้ ว
สํ า หรั บ กรณี ศึก ษาที่ ใ ช้ วิ ธี ก ารวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ การเลื อ กแบบเจาะจงเพื่ อ ให้ ไ ด้ ก รณี ที่
เหมาะสมกับความต้ องการและจุดมุ่งหมายของการศึกษาซึ่งเป็ นวิธีที่ใช้ ได้ ทั่วไป ในทางปฏิบตั ิการ
เลือกแบบเจาะจงเอากรณีที่มีความเหมาะสมเช่นนี ้ เปรี ยบเสมือนการ “ร่ อนหา” กรณีที่เหมาะที่สดุ ซึง่
ไม่ ใ ช่ เ หมาะในแง่ ค วามสะดวกสบายของผู้วิ จัย แต่เ หมาะในแง่ ที่ เ ป็ นกรณี ที่ ส ามารถให้ ข้ อ มูล ได้
้
แนวคิดในการวิจยั และในแง่ของ
หลากหลายและครอบคลุมหรื อกล่าวอีกนัยหนึง่ คือ เหมาะสมทังในแง่
ระเบียบวิธีวิจัยโดยการดําเนินการวิจัยแบบอุปนัย การทํ าวิจัยแบบอุปนัยเริ่ มต้ นจากสิ่งที่ จําเพาะ
เจาะจง คือข้ อมูลที่ได้ มาจากประชากรตัวอย่างที่เลือกมาโดยเฉพาะจํานวนหนึ่ง ไปสูข่ ้ อสรุปในรูปแบบ
ของคําอธิบายหรื อกรอบแนวคิดทฤษฎี ซึง่ สามารถนําไปใช้ ได้ ทวั่ ไปกับประชากรและสถานการณ์ในวง
กว้ างนอกเหนือจากที่ถกู เลือกมาเพื่อการวิจยั นันวิ
้ ธีดําเนินการวิจยั มีขนตอนที
ั้
่สําคัญโดยอาศัยแนวคิด
ในการทํากรณีศกึ ษาของ Stake.(1995 อ้ างใน Creswell, 1998) ดังนี ้
้ องเป็ นกรณีที่มีขอบเขตชัดเจนและ
1. เลือกกรณีสําหรับศึกษา กรณีที่ควรเลือกมาศึกษานันต้
สมบูรณ์ในตัวเอง ทังในแง่
้
เนื ้อหา เวลา และสถานที่ ซึง่ อาจจะเป็ นบุคคล เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ กลุม่
ชนที่มีลกั ษณะเฉพาะโครงการหรื อกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ การเลือกกรณีสําหรับศึกษานันโดย
้
ปกติใช้ วิธีเลือกแบบเจาะจง คือผู้วิจัยเฟ้นหากรณีที่สามารถให้ ข้อมูลได้ หลากหลายและครอบคลุม
เกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการศึกษาเป็ นสําคัญ
ผู้วิจยั เลือกกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลเป็ นผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการของเด็กที่มีอายุระหว่าง
6-15 ปี เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งของประสบการณ์ ท างจิ ต ใจในการเลี ย้ งดูบุ ต ร รวมถึ ง การจัด
การอารมณ์ ตนเองของผู้ปกครอง ในส่วนของกระบวนการการดําเนินงานวิจยั นันเป็
้ นไปในทางเข้ าถึง
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลโดยการเข้ าไปเก็ บข้ อมูลภาคสนามในโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์ อําเภอปากเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี กับผู้ปกครองเด็กที่ มีภาวะสมองพิการ โดยการคัดกรองข้ อมูลและคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลจาก
คุณครู สอนชัว่ โมงกายภาพบําบัด ซึง่ เป็ นชัว่ โมงเรี ยนที่ใช้ เวลาค่อนข้ างมากในการนัง่ รอบุตรหลาน ซึ่ง
ถือเป็ นจุดเริ่ มต้ นในการเข้ าภาคสนามของผู้วิจยั เมื่อผู้วิจยั ได้ เก็บข้ อมูลบางส่วนจากกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
แล้ ว ผู้วิจยั ได้ เลือกใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึกต่อเนื่องโดยการไปทําไปเก็บข้ อมูลและติดต่อกับผู้ปกครอง
โดยส่วนตัว เพื่อเข้ าถึงข้ อมูลที่ผ้ วู ิจยั ได้ รับมากยิ่งขึ ้นซึง่ ภายหลังจากการได้ รับข้ อมูลจากกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล
แล้ ว ผู้วิ จัยได้ เ ลือกใช้ การตรวจสอบข้ อมูล จากคุณครู และนัก กายภาพในโรงเรี ยนศรี สัง วาลย์ เ พื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล
2. รวบรวมข้ อมูลหลายชนิดโดยใช้ เทคนิคหลายแบบ เนื่องจากจุดเด่นของกรณีศึกษาอยู่ที่
การให้ ภ าพที่ ชัด เจนและสมบูรณ์ ข องสิ่ง ที่ ศึก ษา ข้ อ มูล ที่ ห ลากหลายจึ ง เป็ นสิ่ง จํ า เป็ น ผู้วิ จัย อาจ
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รวบรวมโดยการสัง เกต การสัม ภาษณ์ การค้ น คว้ าจากเอกสารหรื อ จากโสตทัศ นู ป กรณ์ อื่ น ๆ
เช่นเดียวกับในการวิจยั เชิงคุณภาพทัว่ ไป และควรเป็ นข้ อมูลที่ให้ บริ บทอย่างเพียงพอ โดยสรุ ปก็คือใช้
ทุกวิธีการที่เหมาะสมและรวบรวมข้ อมูลทุกชนิดที่จะให้ ภาพที่สมบูรณ์ที่สดุ ของกรณีที่ศกึ ษานัน้
3. พรรณนารายละเอียดของสิ่งที่ศึกษา ซึ่งเป็ นสิ่งที่จําเป็ นต้ องพรรณากรณีที่ศึกษาอย่าง
ละเอียดเพื่อให้ เห็นภาพอย่างชัดเจน การพรรณนาไม่ใช่เพียงแต่เล่าเรื่ องโดยปราศจากจุดมุ่งหมาย แต่
เป็ นการนําเสนอเรื่ องราวของกรณีที่ศกึ ษาอย่างมีจดุ มุง่ หมายที่ชดั เจน
การศึกษาประสบการณ์ความเข้ มแข็งทางใจและการจัดการอารมณ์ของผู้ปกครองเด็กที่มี
ภาวะสมองพิการนัน้ เป็ นการศึกษาถึงประสบการณ์ ทางจิตใจในความเข้ มแข็งทางใจและการจัด
การอารมณ์ในการเลี ้ยงดูของผู้ปกครอง ซึ่งใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตในการเก็บรวบรวม
้
่งที่ศกึ ษาใน
ข้ อมูล เมื่อผู้วิจยั ได้ รับข้ อมูลจากกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล ผู้วิจยั จึงนําข้ อมูลในส่วนนันมาพรรณนาสิ
งานวิจยั
4. วิเคราะห์และตีความข้ อมูล เป็ นวิธีการวิเคราะห์ ที่ใช้ จะต้ องเหมาะสมกับลักษณะข้ อมูล
ใช้ การเปรี ยบเทียบและการตีความที่เหมาะสมสําหรับข้ อมูลเชิงคุณภาพ และต้ องคํานึงถึงจุดมุ่งหมาย
คําถาม และวัตถุประสงค์ในการศึกษา ตลอดจนบริ บทของกรณีที่ศกึ ษาด้ วยเสมอ
จากรายละเอียดการศึกษาข้ างต้ นนัน้ ทําให้ ผ้ วู ิจยั เลือกกรณีใดกรณีหนึ่งมาศึกษา นัน่ ก็คือ
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการในโรงเรี ยนศรี สงั วาล ในการศึกษาและค้ นหาหาประสบการณ์ความ
เข้ มแข็งทางใจและการจัดการอารมณ์ของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ เนื่องจากเห็นว่ากรณีนี ้
เป็ นเรื่ อ งที่ น่ า รู้ และยัง ไม่มี ก ารเปิ ดเผยมาก่ อ น และมี ข อบเขตในระดับ บุค คล ผู้วิ จัย จึง เล็ง เห็ น ถึ ง
ความสําคัญในการวิจยั เรื่ องประสบการณ์ ความเข้ มแข็งทางใจและการจัดการอารมณ์ ของผู้ปกครอง
เด็กที่มีภาวะสมองพิการนีเ้ พื่อนําข้ อมูลที่ได้ รับจากกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลมาใช้ ในการสร้ างเป็ นแนวทางใน
การจัดการอารมณ์ของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการสําหรับผู้ปกครองครอบครัวอื่นต่อไป

6. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้มุง่ ศึกษาและค้ นหาประสบการณ์ความเข้ มแข็งทางใจและการจัดการอารมณ์
ภายใต้ บทบาทของการเป็ นผู้รับและผู้ให้ คําปรึ กษาในผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการในโรงเรี ยน
ศรี สงั วาลย์ จากประสบการณ์ ทางจิตใจของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการอายุ 6-15 ปี ที่ มี
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ซึง่ ส่งผลต่อความเข้ มแข็งทางใจ และการจัดการอารมณ์ของผู้ปกครองเด็ก
ที่มีภาวะสมองพิการ โดยนํามาสรุ ปเป็ นแผนภาพกรอบแนวคิดการวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษา
ได้ ดงั ภาพประกอบ 7
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กําลังใจสนับสนุนจากผู้ปกครองที่มีบตุ รสมองพิการเหมือนกัน
การทําใจยอมรับกับความสมองพิการของบุตร
ภายในบุคคล
ความรักระหว่างผู้ปกครองกับบุตร
ความเข้ มแข็งทางใจของบุคคล
การได้ รับความช่วยเหลือจากครอบครัวและคนรอบข้ าง
การเปรี ยบเทียบเด็กที่มีภาวะสมองพิการที่แย่กว่า

ภาพประกอบ 7.กรอบแนวคิดในการวิจยั

ภายนอกบุคคล

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
วิธีการดําเนินงานวิจยั เรื่ องประสบการณ์ความเข้ มแข็งทางใจและการจัดการอารมณ์ ภายใต้
บทบาทของการเป็ นผู้รับและผู้ให้ คําปรึ กษาระหว่างผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการในโรงเรี ยน
ศรี สงั วาลย์ เป็ นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรู ปแบบการศึกษาเชิงพรรณนา
(Descriptive) และการศึก ษาแบบมุ่ง การค้ น หา (Exploratory) โดยศึก ษาเป็ นกรณี ศึ ก ษา (Case
Study) โดยเลือกใช้ สถานที่ในการเก็ บข้ อมูลคือโรงเรี ยนศรี สังวาลย์ (Srisangwan School) ใน
พระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรี นคริ นทรา บรมราชชนนีเพื่อศึกษาประสบการณ์ความเข้ มแข็งทางใจ
และการจัดการอารมณ์ จากการให้ ความหมายของผู้ปกครองในการดูแลบุตรที่มีภาวะสมองพิการที่
ต่างกัน และเพื่อค้ นหาสาเหตุและเงื่อนไขที่นําไปสูค่ วามเข้ มแข็งทางใจและวิธีการจัดการอารมณ์ตนเอง
ในประสบการณ์ ข องผู้ ปกครองที่ มี บุ ต รภาวะสมองพิ ก าร ตามบทบาทของการเป็ นผู้ รั บ และ
ผู้ให้ คําปรึ กษา ให้ ออกมาในรู ปแบบแนวทางในการจัดการอารมณ์ สําหรับผู้ปกครองที่มีบุตรภาวะ
สมองพิการ
ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. การกําหนดกลุม่ เป้าหมาย การเลือกกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล และวิธีการเข้ าถึงกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
5. การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
6. การพิทกั ษ์ สทิ ธิของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล

1. การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย การเลือกกลุ่มผ้ ูให้ ข้อมลู และวิธีการเข้ าถึงกลุ่มผ้ ูให้
ข้ อมลู
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาค้ นคว้ าครัง้ นี ้ เป็ นผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการของเด็กที่มี
ช่วงอายุ 6-15 ปี จํานวน 5 คนที่เป็ นผู้เลี ้ยงดูบตุ รด้ วยตนเอง ไม่มีพี่เลี ้ยงเลี ้ยงดูแทน จากผู้ปกครองเด็ก
ที่มีภาวะสมองพิการที่โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรี นครินทรา บรมราชชนนี
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การเลือกกลุ่มผ้ ูให้ ข้อมลู
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลคือ 1) เป็ นผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการที่นําพาบุตรหลานมาเข้ ารั บ
การศึกษาและทํากายภาพบําบัดหรื อเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูที่โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์ (Srisangwan School)
ั ้ ่ที่ 78/11
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรี นคริ นทรา บรมราชชนนีตงอยู
ถนนติวานนท์ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120.2).เป็ นผู้ปกครองของเด็กที่มี
ภาวะสมองพิการที่อยูใ่ นช่วงอายุ.6-15 ปี จํานวนผู้ปกครองทังหมด
้
26 ท่าน.3).ผู้วิจยั ได้ เลือกผู้ปกครอง
เด็กที่มีภาวะสมองพิการ 5 ท่านมาเป็ นกรณีศกึ ษา.สําหรับหัวข้ อประสบการณ์ความเข้ มแข็งทางใจและ
การจัดการอารมณ์ ของผู้ปกครองเด็กที่ มีภาวะสมองพิการในโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์ โดยผู้วิจัยได้ ทํา
การสัมภาษณ์ ผ้ ปู กครองในคําถามเกริ่ นและคําถามหลักทังหมด
้
26 คน หลังจากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ใช้ วิธี
การเลือกกรณีตวั อย่างแบบ Instrumental Cases.ตามการจําแนกประเภทการเลือกศึกษากรณี
ตัวอย่างของ Stake (2000).เนื่องจากว่าผู้วิจยั ศึกษาประสบการณ์ความเข้ มแข็งทางใจของผู้ปกครอง
เด็กที่มีภาวะสมองพิการ เพื่อค้ นหาเงื่อนไขความเข้ มแข็งทางใจและแนวทางการจัดการอารมณ์ ของ
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการที่เป็ นกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 5 ท่านนี ้ไปเป็ นแบบอย่างและเป็ นตัวแทน
ของกรณีให้ กบั ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการท่านอื่นๆ โดยอาศัยผลจากการศึกษานี ้เป็ นตัวอย่าง
เพื่อให้ ผ้ อู า่ นได้ เข้ าใจถึงประสบการณ์ทางจิตใจของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการอย่างถ่องแท้ ตอ่
ปรากฏการณ์
้
นทึกและการอัดเสียงมาวิเคราะห์
ผู้วิจยั นําข้ อมูลที่ได้ รับจากกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล ทังจากการจดบั
ถอดข้ อความเพื่อนํามาคัดเลือกผู้ปกครองที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามกับที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการเจาะลึกข้ อมูล และ
จากผู้ให้ ข้อมูลที่มีลกั ษณะการเลี ้ยงดูที่ดี มีความเข้ มแข็งทางใจในการเลี ้ยงดู รวมถึงมีความสามารถใน
การจัดการอารมณ์ ตนเองในการเลี ้ยงดูบุตรหลานของตนที่มีภาวะสมองพิการได้ อย่างดี เพื่อนํามา
เผยแพร่ และแบ่งปั นกับผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมองพิการท่านอื่นในการเลี ้ยงดูซึ่งผู้วิจยั ได้ เลือก
ศึกษากับผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ ที่นําพาบุตรหลานของตนมาเข้ ารับการศึกษาในรู ปแบบ
มาเช้ า-เย็นกลับ ประกอบกับผู้วิจยั เลือกผู้ปกครองที่เลี ้ยงดูบตุ รหลานที่มีภาวะสมองพิการของตนด้ วย
ตนเอง ไม่มีพี่เลี ้ยงหรื อผู้ดแู ลแทน เนื่องจากผู้วิจยั เล็งเห็นว่าผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการที่เลี ้ยงดู
บุตรหลานด้ วยตนเองจะสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ทางจิตใจ ให้ กับผู้วิจยั ได้ เข้ าถึงสภาพความ
เข้ มแข็งทางใจและการจัดการทางอารมณ์ในการเลี ้ยงดูได้ มากกว่า.โดยการเลือกแบบเจาะจงจากกลุม่
ประชากร ดังขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. ผู้วิจยั ใช้ การสัมภาษณ์ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ ถึงประสบการณ์ความเข้ มแข็ง
ทางใจ และการจัดการอารมณ์จากการให้ ความหมายของผู้ปกครองในการดูแลบุตรที่มีภาวะสมอง
พิการที่ตา่ งกัน
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2. ผู้วิจยั ใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อค้ นหาสาเหตุและเงื่อนไขที่นําไปสู่ความเข้ มแข็งทางใจ
และวิธีการจัดการอารมณ์ตนเองในประสบการณ์ของผู้ปกครองที่มีบตุ รภาวะสมองพิการ
การคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informant) แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
จากคุณสมบัติ ดังนี ้
1. เป็ นผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมองพิการ ไม่จํากัดเพศ และอายุ
2. เป็ นผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมองพิการช่วงอายุ 6-15 ปี
3. มีประสบการณ์ทางจิตใจโดยตรงในการเลี ้ยงดูบตุ รหลานที่มีภาวะสมองพิการของตน ซึง่
หมายความถึงการเลี ้ยงดูบตุ รหลานของตนด้ วยตนเอง
4. มีความสมัครใจ และยินดีเป็ นผู้ให้ ข้อมูล
การศึกษาพื ้นที่ก่อนการลงสนามจริ ง ผู้วิจยั ได้ เข้ าไปศึกษาบริ บทของพื ้นที่ในแต่ละส่วนของ
โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์ปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี และศึกษากลุ่มผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ โดย
การเข้ า ไปเยี่ ย มชมการดูแ ลเด็ก ที่ มี ภาวะสมองพิ ก ารของผู้ป กครองและคุณ ครู ด้ ว ยความรั ก และ
ความเอาใจใส่ พร้ อมทัง้ การสอบถามข้ อ มูล เบื อ้ งต้ น เกี่ ย วกับ ผู้ป กครองเด็ก ที่ มี ภ าวะสมองพิก าร
เกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่ ความเป็ นไปได้ ของการเก็บข้ อมูล ลักษณะทัว่ ไปของการช่วยเหลือเด็กที่มี
ภาวะสมองพิการจากผู้ปกครอง รวมถึงความเป็ นอยูข่ องแต่ละครอบครัวที่มีเด็กภาวะสมองพิการ
ก่อนการดําเนินการวิจยั ภาคสนาม ผู้วิจยั ได้ รวบรวมข้ อมูล ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้ องต่างๆ จากหลากหลายแหล่งข้ อมูลเพื่อนํามาประกอบในงานวิจยั ได้ แก่ บทความวิชาการ
รายงานการวิจยั หนังสือ บทความวารสาร งานวิจยั ออนไลน์ และจากห้ องสมุดของมหาวิทยาลัย เพื่อ
นํามาออกแบบบทสัมภาษณ์ตามคําถามการวิจยั และวัตถุประสงค์การวิจยั ผู้วิจยั ใช้ วิธีการสัมภาษณ์
แบบเชิงลึก เพื่อศึกษาประสบการณ์ความเข้ มแข็งทางใจและการจัดการอารมณ์จากการให้ ความหมาย
ของผู้ปกครองในการดูแลบุตรที่มีภาวะสมองพิการ ค้ นหาเงื่อนไขที่นําไปสู่ความเข้ มแข็งทางใจ.และ
้ งศึกษา
ค้ นหาแนวทางในการจัดการอารมณ์ตนเองสําหรับผู้ปกครองที่มีบตุ รภาวะสมองพิการ อีกทังยั
บทบาทการบรรเทาความทุกข์ทางใจระหว่างผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการโดยผู้วิจยั นําสิ่งที่ได้
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกมารวบรวมข้ อมูล รวมถึงการสังเกตพฤติกรรม ปฏิกิริยา ทัศนคติ มุมมอง
ความรู้สกึ ของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ.และบันทึกผลด้ วยเครื่ องอัดเสียงและการจดบันทึก
วิธีการเข้ าถึงกลุ่มผ้ ูให้ ข้อมลู
ในการเข้ า ถึ ง ผู้ป กครองของเด็ ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก ารซึ่ง เป็ นกลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล หลัก ผู้วิ จัย
งต่อไปนี ้
ดําเนินการตามขันตอนดั
้
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1. ประสานงานไปยังเจ้ าหน้ าที่โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์ (Srisangwan School) มูลนิธิอนุเคราะห์
คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี.ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี
2. เข้ าไปแนะนําตัว และชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจยั กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง รวมทังการขอ
้
อนุญาตในการเก็บข้ อมูลวิจยั
3. ทํ า การพูด คุย สานสัม พัน ธ์ กับ ผู้ป กครองของเด็ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก ารตามเงื่ อ นไขที่
กํ า หนดไว้ ใ นกลุ่ม เป้ าหมาย ซึ่ง คัด เลื อ กกลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล จากการคัด เลื อ กของคุณ ครู ผ้ ูฝึ กในวิ ช า
กายภาพบําบัดของเด็ก โดยผู้วิจยั แจ้ งความประสงค์ในการศึกษาและชี ้แจงวิธีดําเนินการศึกษาแก่ผ้ ใู ห้
ข้ อมูลทราบในเบื ้องต้ น รวมทังสร้
้ างความสัมพันธ์กบั ผู้ให้ ข้อมูล เพื่อให้ เกิดความไว้ วางใจในตัวผู้วิจยั
4. ทําหนังสือขออนุญาตเก็บข้ อมูลอย่างเป็ นทางการจากมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ถึง
ประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์ และผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมองพิการใน
โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์

2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยเชิงคุณภาพนี ้ ประกอบด้ วยตัวผู้วิจัย สมุดบันทึกภาคสนามและ
ปากกา เครื่ องบันทึกเสียง และแนวทางการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ างดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. ตัวผู้วิจยั สําหรับการวิจยั เชิงคุณภาพนัน้ ตัวผู้วิจยั ถือว่าเป็ นเครื่ องมือวิจยั ที่มีความสําคัญ
อย่างยิ่งต่อการเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั และเป็ นผู้เก็บรวบรวมข้ อมูล
2. สมุดบันทึกภาคสนามและปากกา ใช้ สําหรับบันทึกข้ อมูลที่ได้ จากการสังเกตในภาคสนาม
ซึ่ ง ข้ อ มูล ที่ บัน ทึ ก ประกอบไปด้ ว ย ข้ อ มูล ที่ เ กี่ ย วกับ บุค ลิ ก ภาพ ปฏิ กิ ริ ย าท่ า ทาง อารมณ์ สี ห น้ า
การโต้ ตอบ และพฤติกรรมของผู้ให้ ข้อมูล รวมทังการบั
้
นทึกเรื่ องราวหรื อลักษณะคําถามในขณะที่แสดง
อารมณ์นนั ้
3. เครื่ องบันทึกเสียง สําหรับบันทึกข้ อมูลระหว่างผู้วิจยั ที่ทําการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลทุกครัง้
ซึ่งจะสามารถบันทึกข้ อมูลดิบที่ได้ จากผู้ให้ ข้อมูลได้ อย่างครบถ้ วน และทําให้ ผ้ วู ิจยั ไม่ต้องวิตกกังวล
และคํานึงถึงการจดจําจนสูญเสียสมาธิ ซึง่ ก่อนที่จะทําการบันทึก ผู้วิจยั จะต้ องขออนุญาตผู้ให้ ข้อมูล
และต้ องได้ รับความยินยอมก่ อนทุกครั ง้ ผู้วิจัย จึงจะสามารถบันทึกเสียงได้ โดยการจัดวางเครื่ อง
บันทึกเสียงไว้ ให้ พ้นจากสายตาเพื่อป้องกันการรบกวนต่ออารมณ์หรื อความรู้ สกึ ของผู้ให้ ข้อมูล เพราะ
ผู้ให้ ข้อมูลอาจรู้สกึ อึดอัด หรื อกังวลใจในการถ่ายทอดประสบการณ์ทางจิตใจ
4. แนวทางการสัมภาษณ์ ผู้วิจยั ใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ตามคําถาม
การวิจยั ในการศึกษาประสบการณ์ความเข้ มแข็งทางใจและการจัดการอารมณ์จากการให้ ความหมาย
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ของผู้ปกครองในการดูแลบุตรที่มีภาวะสมองพิการที่ตา่ งกัน และการค้ นหาสาเหตุและเงื่อนไขที่นําไปสู่
ความเข้ มแข็งทางใจและวิธีการจัดการอารมณ์ตนเองในประสบการณ์ของผู้ปกครองที่มีบตุ รภาวะสมอง
พิการ ตามบทบาทของการเป็ นผู้รับและผู้ให้ คําปรึ กษา เพื่ อนํ าไปสู่แนวทางในการจัดการอารมณ์
สําหรั บผู้ปกครองที่ มีบุตรภาวะสมองพิการมื อใหม่ โดยการเขี ยนแนวคําถามเป็ นลักษณะคํา ถาม
ปลายเปิ ดกว้ าง ๆ ที่มีความใกล้ เคียงและสอดคล้ องกับประเด็นที่ผ้ วู ิจยั สนใจศึกษา ใช้ ความยืดหยุ่นใน
การสนทนา และการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้วิจยั กับผู้ให้ ข้อมูล ไม่กําหนดจํานวนคําถาม และลําดับ
ความ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มูล เชิ ง ลึก และครอบคลุม ซึ่ง ประกอบไปด้ ว ยลัก ษณะของคํ า ถาม.3.รู ป แบบ
ข้ อคําถาม ได้ แก่
4.1 คําถามเปิ ดการสนทนา (Opening question) เป็ นลักษณะของคําถามทัว่ ไป เพื่อ
สร้ างสัมพันธภาพและบรรยากาศที่เป็ นกันเองกับผู้ให้ ข้อมูล อาจจะเป็ นในรูปแบบของสภาพแวดล้ อมที่
เห็นและที่เป็ นอยู่ ลักษณะของโรคที่บตุ รหลานได้ รับ รวมถึงการที่ผ้ วู ิจยั ได้ แนะนําตัวตนเอง เพื่อให้ ผ้ ใู ห้
ข้ อมูลรู้สกึ ไว้ วางใจที่จะบอกเล่าข้ อมูลที่เป็ นความจริง และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น
4.2 คําถามเกริ่น (Introduction question) เป็ นลักษณะของคําถามปลายเปิ ด เพื่อนําเข้ า
สูป่ ระเด็นที่ต้องการศึกษา และช่วยกระตุ้นให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลได้ บอกเล่าถึงประสบการณ์ ได้ แก่
4.2.1 ความเกี่ยวข้ องกับบุตรหลานที่มีภาวะสมองพิการ
4.2.2 บุตรหลานที่มีภาวะสมองพิการ ได้ รับความบกพร่ องมาเป็ นระยะเวลานาน
เท่าใด เพราะสาเหตุอะไร
4.2.3 อายุของบุตรหลานที่มีภาวะสมองพิการ
4.2.4 สมาชิกในครอบครัวมีกี่คน มีใครบ้ าง
4.2.5 บทบาทหน้ าที่ของคนในครอบครัวเป็ นอย่างไร
4.2.6 ความสั ม พั น ธ์ ข องบุ ต รหลานที่ มี ภ าวะสมองพิ ก าร กั บ บุ ค คลต่ า งๆ ใน
ครอบครัว และในสังคม
4.3 คําถามหลัก (Key question) เป็ นลักษณะของคําถามปลายเปิ ดที่ใช้ เป็ นแนวคําถาม
(Interview guideline) ในการสัมภาษณ์กบั ผู้ให้ ข้อมูลเพื่อมุง่ สูป่ ระเด็นที่ต้องการศึกษา ได้ แก่
4.3.1 ท่านมีความรู้ สึกอย่างไร เมื่อแรกเริ่ มที่ได้ ทราบถึงความพิการทางสมองของ
บุตรหลานของตนและท่านจัดการอย่างไรกับความรู้สกึ ของตนเอง รวมถึงการกระทําต่อบุตรหลานและ
คนรอบข้ าง
4.3.2 ท่านได้ มีการวางแผนในการดูแลบุตรหลานที่มีภาวะสมองพิการอย่างไรบ้ าง
และได้ วางแผนร่วมกับใครบ้ าง
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4.3.3 ท่านคิดว่าตัวท่านเอง เริ่ มมีความเข้ มแข็งทางใจตังแต่
้ เมื่อไหร่หรื อนานแค่ไหน
แล้ ว และอะไรคือสาเหตุที่ทําให้ มีความเข้ มแข็งทางใจมากขึ ้น
4.3.4 ท่านสามารถอดทนและควบคุมอารมณ์ ตนเองในการเลี ้ยงดูบุตรหลานที่ มี
ภาวะสมองพิการได้ หรื อไม่ อย่างไร และอะไรคือสาเหตุที่ทําให้ สามารถควบคุมอารมณ์ได้
4.3.5 ชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เมื่อเข้ ามาดูแลบุตรหลานที่มีภาวะสมอง
พิการของท่าน ทังในด้
้ านการดําเนินชีวิต ความเป็ นอยู่ และสภาพจิตใจ
4.3.6 ช่วงเวลาที่ผ่านมาท่านได้ รับคําปรึกษาเกี่ยวกับความพิการทางสมองของบุตร
หลานของตนจากใครบ้ าง หรื อ/และหน่วยงานใดบ้ าง ได้ รับคําปรึกษาในด้ านใด และได้ นํามาใช้ หรื อไม่
และเกิดผลอย่างไรบ้ าง
4.3.7 ช่ ว งเวลาที่ ผ่ า นมาท่ า นไปพู ด คุ ย ในลัก ษณะให้ ข้ อเสนอแนะหรื อ ความ
ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการดูแลบุตรหลานที่มีภาวะสมองพิการกับใครบ้ าง ได้ ให้ คําแนะนําในลักษณะใด
บุคคลนันสามารถนํ
้
าไปประยุกต์ใช้ และเกิดผลอย่างไรบ้ าง
4.3.8 ท่านคิดว่าประสบการณ์การรับมือกับสถานการณ์การดูแลบุตรหลานที่มีภาวะ
สมองพิการ ที่ท่านได้ ปฏิบตั ิมา สามารถนํามาถ่ายทอดเพื่อให้ เกิดประโยชน์ ต่อบุคคลอื่นๆได้ หรื อไม่
อย่างไร และท่ า นมี แ นวทางการรั บมื ออย่างไร และควรมี บุคคลใดหรื อ/และหน่ ว ยงานใดเข้ า มามี
ส่วนร่วมอีกในการดูแลบุตรหลานของท่านอีกบ้ าง
ซึง่ ข้ อคําถามทัง้ 14.ข้ อนี ้ได้ รับการตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรื อการหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง
ของวัตถุประสงค์ (IOC).เรี ยบร้ อยแล้ ว ในส่วนของข้ อคําถามอื่นๆ ผู้วิจยั เล็งเห็นถึงข้ อมูลที่จะได้ รับ หรื อ
การตอบรับจากกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล และนําข้ อมูลที่กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลได้ ให้ กบั ผู้วิจยั นํามาซักถามเพิม่ เติม เพื่อ
การเข้ าถึงของรายละเอียดข้ อมูลและการเข้ าถึงความรู้สกึ ระดับจิตใจของผู้ให้ ข้อมูล

3. การดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมลู
ผู้วิจยั ใช้ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูลตังแต่
้ วนั ที่.1.พฤศจิกายน.2558 ถึงวันที่.29
กุมภาพันธ์ .2559.เป็ นเวลา 4.เดือน ซึ่งภายหลังจากที่โครงร่ างวิทยานิพนธ์ ได้ รับการรับรองจริ ยธรรม
จากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จัย ระดับ ปริ ญ ญาโทคณะบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย หลัก สูต ร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒเรี ยบร้ อยแล้ ว
ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการเก็บข้ อมูลด้ วยตนเอง ตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. ผู้วิจยั นําหนังสือขออนุญาตจากคณบดีคณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ถึงประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล หลังจากได้ รับอนุญาตแล้ ว ผู้วิจยั เข้ าพบคุณกาญจนา ทิพย์สขุ หัวหน้ าแผนกเวชศาสตร์
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ฟื น้ ฟู หรื อหัวหน้ าแผนกกายภาพบําบัด รวมถึงเจ้ าหน้ าที่ในโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์หลากหลายท่าน ได้ แก่
ครู และเจ้ าหน้ าที่ เพื่อแนะนําตนเอง ชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการทําวิจยั และขอความร่ วมมือในการทํา
วิจยั
2. สํารวจและคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลตามคุณสมบัติและวิธีที่กําหนด โดยมีคุณกาญจนา
ทิพย์สขุ และเจ้ าหน้ าที่ประจําโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์ให้ ความช่วยเหลือในการสํารวจและคัดเลือกกลุม่ ผู้ให้
ข้ อมูล
3. ผู้วิจัยสร้ างสัมพันธภาพกับกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล โดยการแนะนําตัวเอง อธิ บายวัตถุประสงค์
การวิจัย และขอความร่ วมมือ รวมทัง้ การพิทักษ์ สิทธิ กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล เมื่อกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลยินยอมจึง
สามารถดําเนินการในขันตอนต่
้
อไปได้
4. เมื่อกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลยินยอมเข้ าร่ วมในการวิจยั ผู้วิจยั จึงเริ่ มการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้ อมูล
จากกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล
5. ผู้วิจยั อธิบายถึงลักษณะของข้ อคําถามจนกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลเข้ าใจโดยใช้ การสัมภาษณ์เพื่อ
สร้ างสัมพันธภาพ และใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเข้ าคําถามตามวัตถุประสงค์การวิจยั ในการเข้ าถึง
สภาพจิตใจในความเข้ มแข็งทางใจและการจัดการตนเองในด้ านอารมณ์ ของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะ
สมองพิการ โดยไม่จํากัดวันและเวลาในการสัมภาษณ์
6. หลังจากได้ ข้อมูลจากกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลแล้ ว ผู้วิจยั ได้ กลับมาถอดข้ อความจากการจดบันทึก
และการอัดเสียง เพื่อใช้ ทบทวนและศึกษากับทฤษฎีทางจิตวิทยา โดยผู้วิจัยเลือกใช้ การสัมภาษณ์
เชิงลึกตลอดการเก็บข้ อมูลจนกว่าข้ อมูลจะอิ่มตัว

4. การวิเคราะห์ ข้อมลู
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. จัดเตรี ยมข้ อมูล ในการถอดเทปที่บนั ทึกเสียงจากการสัมภาษณ์ แบบคําต่อคํา และทํ า
การตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลที่ได้ ทําการถอดเทป โดยการฟั งการบันทึกเทปอีกครัง้
2. ทบทวนข้ อมูล ที่ได้ จากการถอดเทป เพื่อทําความเข้ าใจในประสบการณ์ ความเข้ มแข็ง
ทางใจและการจัดการอารมณ์ของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการที่แตกต่างกัน
3. เชื่ อ มโยงข้ อมูล ที่ ไ ด้ จ ากผู้ใ ห้ ข้ อ มูลกับ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อง งานวิ จัย ที่
เกี่ยวข้ อง เพื่ออธิบายข้ อมูลที่ได้ จากการวิจยั ให้ ชดั ขึ ้น และทําการสรุปประเด็นที่ได้ จากการวิจยั เพื่อให้
เห็นภาพเชิงลึกในประสบการณ์ความเข้ มแข็งทางใจและการจัดการอารมณ์ของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะ
สมองพิการ
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4. ตรวจสอบสามเส้ าด้ านข้ อมูล (Data Triangulation) ได้ แก่
4.1 แหล่งเวลา ตรวจสอบจากข้ อมูลที่ได้ รับจากคนละวัน และคนละเวลาว่าข้ อมูลยัง
เหมือนเดิมหรื อไม่
4.2 แหล่งสถานที่ ตรวจสอบข้ อมูล
4.3 แหล่งบุคคล ตรวจสอบจากการสอบถามข้ อมูลในเรื่ องเดียวกันกับคุณครู ผ้ สู อนเด็ก
หรื อนักกายภาพที่โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์

5. การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทําการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล และความเชื่อถือได้
ของข้ อมูลดังนี ้
1. มีการตรวจสอบแบบสามเส้ าด้ านข้ อมูล (Data Triangulation)
2. มีการตรวจสอบการดําเนินการวิจยั จากผู้เชี่ยวชาญ (Peer Debriefing).ได้ แก่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.พินดา วราสุนนั ท์, อาจารย์ ดร.ชนิดา มิตรานันท์, และอาจารย์ ทพญ.ดร.จุฑารัตน์
ฉิมเรื อง.เป็ นผู้ตรวจสอบเครื่ องมือในการดําเนินการวิจยั
3. การยืนยันผลการวิจยั (Confirm Ability).ผู้วิจยั ทําการรวบรวมข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ ซึง่
สามารถตรวจสอบได้ จากการบันทึกภาคสนาม (Field note).การอ้ างถึงคําพูด (Quotation).และ
การสรุปข้ อมูลในขันตอนต่
้
างๆ
4. ความไว้ วางใจได้ (Dependability).ผู้วิจยั ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั และอธิบายให้ เห็นถึงขันตอน
้
การทําวิจยั อย่างชัดเจน นําเสนอข้ อมูลครบถ้ วนและครอบคลุมการทําในทุกกระบวนการในการทําวิจยั
และการวิเคราะห์ข้อมูล

6. การพิทกั ษ์ สิทธิของกลุ่มผ้ ูให้ ข้อมลู
ผู้วิ จัย คํ า นึ ง ถึ ง การพิ ทัก ษ์ สิท ธิ ข องกลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล โดยนํ า โครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ เ สนอต่อ
คณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ระดับ ปริ ญ ญาโท คณะบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย หลัก สู ต ร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และร่ างจดหมาย
ขออนุญาตเข้ าเก็บข้ อมูลกับผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ โดยการนําเสนอต่อประธานมูลนิธิ
อนุเคราะห์คนพิการ โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์.อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อขออนุญาตในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล เมื่อได้ รับอนุญาตจากประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์แล้ ว ผู้วิจยั
ได้ เข้ าพบกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล โดยการแนะนําตัวเอง อธิบายวัตถุประสงค์และขันตอนการเก็
้
บรวบรวมข้ อมูล
ให้ กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลทราบ พร้ อมทัง้ ชี แ้ จงกับกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลว่าการเข้ าร่ วมการวิจัยครั ง้ นี ้ เป็ นไปด้ วย
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ความสมัค รใจ และจะให้ กลุ่ม ผู้ ให้ ข้ อ มูล เป็ นผู้ ตัด สิ น ใจด้ ว ยตนเอง และให้ เซ็ น ต์ ใ บยิ น ยอมใน
การเข้ าร่วมการวิจยั จากนันผู
้ ้ วิจยั ถึงจะดําเนินการตามขันตอนต่
้
อไป รวมถึงแจ้ งให้ ทราบว่าเมื่อเข้ าร่วม
โครงการวิจยั แล้ ว หากกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลต้ องการออกจากการวิจยั สามารถกระทําได้ ตลอดเวลา โดยไม่มี
ผลกระทบใด ๆ ต่อกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล และข้ อมูลที่ผ้ วู ิจยั ได้ จากกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลจะถือเป็ นความลับในการ
รวบรวมข้ อมูลจะไม่ระบุชื่อหรื อที่อยูข่ องกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล โดยจะนําไปใช้ ในประโยชน์ทางวิชาการเท่านัน้
ส่วนผลการวิจัยจะนํ าเสนอในภาพรวม และข้ อมูลทัง้ หมดจะถูกทํ าลายภายใน 2.ปี ภายหลังจากที่
ผลการวิจยั ได้ รับการเผยแพร่แล้ ว

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมลู
การศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ แนวทางการศึกษาแบบรายกรณี (Case Study).ในการเก็บข้ อมูล
จากกลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ในเชิ ง คุณ ภาพ โดยการสัม ภาษณ์ ร ายบุค คลกับ ผู้ป กครองของเด็ ก ที่ มี ภ าวะ
สมองพิการ ช่วงอายุ 6-15 ปี ผู้วิจยั ได้ ทําการคัดเลือกผู้ปกครอง 5 ท่านในการศึกษารายกรณีนี ้ เพื่อ
พรรณนาและมุ่งค้ นหาประสบการณ์ความเข้ มแข็งทางใจและการจัดการอารมณ์ตนเองของผู้ปกครอง
เด็กที่มีภาวะสมองพิการในโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์อย่างเจาะลึกและเข้ าถึงประสบการณ์ ทางจิตใจ โดย
ปราศจากอคติของผู้วิจยั สําหรับบทนี ้ผู้วิจยั ได้ นําเสนอข้ อมูล ซึ่งเป็ นผลจากการค้ นพบในการศึกษา
ทังหมด
้
5 ส่วน ได้ แก่
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
ส่วนที่ 2 ประสบการณ์ความเข้ มแข็งทางใจของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
2.1 การยอมรับต่อความสมองพิการของบุตร
2.1.1 การทําใจยอมรับกับสิง่ ที่เกิดขึ ้น
2.1.2 ความสํานึกในหน้ าที่
2.1.3 ไม่สนใจว่าใครจะมองเราอย่างไร
2.2 การจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น
2.2.1 การต่อสู้กบั สถานการณ์
2.2.2 การศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับความสมองพิการ
2.2.3 การพยายามดูแลบุตรให้ ดีที่สดุ
2.3 การมองโลกในแง่บวก
2.3.1 ความสุขที่ได้ ทําเพื่อบุตร
ุ ค่า
2.3.2 ทําให้ บตุ รรู้สกึ ว่าตนเองมีคณ
2.4 การมองเห็นเป้าหมายในการเลี ้ยงดูบตุ ร
2.4.1 ความหวัง
2.4.2 การตังเป
้ ้ าหมาย
2.4.3 การมองเห็นพัฒนาการของบุตร
2.4.4 มีความหวังว่าบุตรจะช่วยเหลือตนเองได้
2.4.5 การวางแผนให้ บตุ ร
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ส่วนที่ 3 เงื่อนไขที่นํามาสู่ความเข้ มแข็งทางใจในประสบการณ์ของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะ
สมองพิการ
3.1 พลังแห่งความรัก
3.2. การได้ รับความสนับสนุนจากคนรอบข้ าง
3.2.1 กําลังใจจากคูช่ ีวิต
3.2.2 กําลังใจจากบุตร
3.3 การได้ รับความสนับสนุนจากผู้อื่น
3.3.1 แหล่งสนับสนุนจากบุคลากรทางการแพทย์
3.3.2 แหล่งสนับสนุนจากเพื่อนผู้ปกครองที่มีบตุ รสมองพิการ
3.4 การปรับทัศนคติ
3.5. การเปรี ยบเทียบ
3.5.1 การเปรี ยบเทียบกับบุตรที่มีภาวะสมองพิการที่ด้อยกว่า
3.5.2 การเปรี ยบลักษณะนิสยั ของเด็กปกติบางคนที่แย่กว่า
3.5.3 การเปรี ยบเทียบกับวันที่เลวร้ ายกว่า
ส่วนที่ 4 แนวทางในการจัดการอารมณ์ตนเองของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
4.1 การจัดการอารมณ์โกรธของตน
4.1.1 ตังสติ
้
4.1.2 ออกจากสถานการณ์ชวั่ คราว
4.1.3 ใจเย็น
4.1.4 อดทน
4.2 การจัดการอารมณ์ความเครี ยดและความเหน็ดเหนื่อย
4.2.1 ทบทวนปั ญหาที่เกิดขึ ้น
4.2.2 การเปิ ดโอกาสให้ ได้ ระบาย
4.2.3 ความเชื่อในศาสนา
ส่วนที่ 5 บทบาทเพื่อการบรรเทาความทุกข์ทางใจ ในลักษณะของการเป็ นผู้ให้ คําปรึ กษา
และเป็ นผู้รับคําปรึกษาของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
5.1 บทบาทเพื่อการบรรเทาความทุกข์ทางใจ ในการเป็ นผู้ให้ คําปรึกษา
5.2. บทบาทเพื่อการบรรเทาความทุกข์ทางใจ ในการเป็ นผู้รับคําปรึกษา
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมลทั
ู ่ วไปของผ้ ูปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
ในส่วนของข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการนี ้ ผู้วิจยั ได้ นําเสนอข้ อมูลทัว่ ไป
ในการคัดกรองข้ อมูลของผู้วิจยั ต่อผู้ปกครอง 5.ท่านที่เป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์ครัง้ นี ้ ข้ อมูล
ที่ได้ จากการสอบถามข้ อมูลเบื ้องต้ น ซึง่ สามารถเชื่อมโยงให้ เห็นถึงสภาพจิตใจในการเลี ้ยงดูเด็กอย่าง
ยากลําบาก เพศและอายุที่บ่งบอกถึงความกังวลมากเพียงใดในการเลี ้ยงดู สถานะของผู้ปกครองที่
บ่งบอกถึงความใกล้ ชิดและความผูกพันธ์ ในความสัมพันธ์ เบื ้องต้ น สาเหตุของความสมองพิการที่
บ่งบอกถึงความพร้ อมที่จะรับกับความสมองพิการของบุตรของตน ลักษณะของความสมองพิการและ
ระดั บ ของความพิ ก ารที่ บ่ ง บอกถึ ง ความเหน็ ด เหนื่ อ ยในการดู แ ล ระยะเวลาในการเลี ย้ งดู
ความสมองพิการของบุตรที่เชื่อมโยงไปถึงความเข้ มแข็งทางใจที่เกิดขึ ้นมาในระหว่างทางเดินนี ้ ซึ่ง
ผู้วิจยั เล็งเห็นว่าประสบการณ์ทางจิตใจที่ได้ รับจากผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมองพิการนี ้จะสามารถ
ชี ้นําไปเป็ นแบบอย่างให้ กบั ผู้ปกครองอีกหลากหลายท่านต่อไป
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ที่ ไ ด้ รั บ จากผู้ป กครองของเด็ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก ารโรงเรี ย นศรี
สังวาลย์ทงั ้ 26 ท่าน ผู้วิจยั คัดเลือก เป็ นจํานวน.5 ท่านเพื่อทําการศึกษารายกรณี ซึง่ เป็ นผู้ปกครองของ
เด็กที่มีภาวะสมองพิการที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามจุดประสงค์ของการวิจยั และเป็ นผู้ให้ ข้อมูลที่มีความ
แตกต่าง น่าสนใจ ที่สําคัญคือสามารถนําเรื่ องราว ประสบการณ์ การเลี ้ยงดู ประสบการณ์ ทางจิตใจ
ความเข้ มแข็งทางใจและนําการจัดการอารมณ์ ของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการที่เป็ นกลุ่มผู้ให้
ข้ อมูลในประสบการณ์ที่ผ่านมานี ้ มาเป็ นแบบอย่างทังทางกายและทางจิ
้
ตใจ เพื่อนําไปปรับทัศนคติ
และปฏิบตั ติ อ่ บุตรหลานที่มีภาวะสมองพิการได้ อย่างดี
้
้
ผู้วิจยั ได้ เลือกใช้ คําถามในการสัมภาษณ์จากข้ อคําถามที่ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิมาใช้ ในขันตอนนี
โดยเป็ นคําถามเกริ่ นก่อนเข้ าคําถามหลักเพื่อสอบถามข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล และการรับรู้ ถึง
สภาพจิ ต ใจ ความรู้ สึก ของกลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้ อมูล เบือ้ งต้ น ได้ แก่ . ความเกี่ ย วข้ องกับ บุต รหลานที่ มี ภ าวะ
สมองพิการบุตรหลานที่มีภาวะสมองพิการได้ รับความบกพร่ องมาเป็ นระยะเวลานานเท่าใด เพราะ
สาเหตุอะไรอายุของบุตรหลานที่มีภาวะสมองพิการสมาชิกในครอบครัวมีกี่คน มีใครบ้ างบทบาทหน้ าที่
ของคนในครอบครัวเป็ นอย่างไรความสัมพันธ์ ของบุตรหลานที่มีภาวะสมองพิการกับบุคคลต่างๆ ใน
ครอบครัว และในสังคม
บรรยากาศในพื น้ ที่ ผ้ ูใ ห้ ข้อมูล โรงเรี ยนศรี สัง วาลย์ ปากเกร็ ด จัง หวัด นนทบุรี เป็ นมูลนิ ธิ
อนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์นี ้
สามารถเข้ าออกได้ 2 ทาง ทางแรกเข้ าทางถนนใหญ่ ทางที่สองสามารถเข้ าได้ จากซอยข้ างประตู
โรงเรี ยน ซึ่งหากเข้ าทางประตูทางเข้ าด้ านหน้ าแล้ ว จะพบกับรู ปปั น้ ของสมเด็จย่า ที่รายล้ อมไปด้ วย
รู ปปั น้ ของเด็ก 3 คน คนหนึ่งเป็ นรู ปปั น้ ที่กําลังเดินด้ วยวอล์คเกอร์ คนหนึ่งเป็ นรู ปปั น้ ที่ใช้ ไม้ คํ ้ายันช่ว
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พยุงการเดินที่หนุนรักแร้ ส่วนอีกคนหนึ่งเป็ นรู ปปั น้ ที่ใช้ ไม้ เท้ าช่วยพยุงการเดินที่มีตวั ล็อคที่แขน ซึ่ง
รู ปปั น้ เด็กที่ มีกายอุปกรณ์ ช่วยเหลือทางร่ างกายนัน้ บ่งบอกถึงความพิการที่รายล้ อมอยู่ในโรงเรี ยน
้
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะใช้ ประตูทางเข้ าด้ านหน้ าเป็ นประตูที่ใช้ เข้ าออกหลัก พื ้นที่ในโรงเรี ยนทังหมด
ประมาณ 10 ไร่ ซึ่งพื ้นที่แต่ละส่วนก็จะประกอบไปด้ วยอาคารเรี ยน โรงอาหาร สนามหญ้ าเพื่อทํา
กิจกรรมและที่จอดรถ อาคารเรี ยนของเด็กแต่ละชันเรี
้ ยนมีการแบ่งแยกอาคารออกไป ซึง่ รวมไปถึงห้ อง
กายภาพบําบัด ห้ องฝึ กมือ ห้ องฝึ กพูด ห้ องศิลปะ ห้ องฝึ กอาชีพ สวนเกษตร และสระว่ายนํ ้า
ผู้ปกครองแต่ละท่านมีพื ้นที่การให้ ข้อมูลที่แตกต่างกันไป ซึง่ แต่ละท่านก็จะมีมมุ โปรดหรื อมุม
ประจําที่นงั่ รอบุตรในทุกวัน ผู้วิจยั มีความเห็นว่าการที่ผ้ ปู กครองได้ นงั่ ในสถานที่และสภาพแวดล้ อมที่
ตนเองนัง่ อยู่เป็ นประจํา จะทําให้ ผ้ ปู กครองรู้ สกึ คุ้นเคยและสบายใจในการที่จะแสดงออกถึงความรู้ สกึ
ของตนเองออกมา ซึง่ จากการคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล.5 ท่านข้ างต้ นของผู้วิจยั ได้ คดั เลือกผู้ปกครอง
ของเด็กชายบี ผู้ปกครองของเด็กชายเอ็ม ผู้ปกครองของเด็กหญิงโอ ผู้ปกครองของเด็กหญิงคิว และ
ผู้ปกครองของเด็กชายแซด
รายที่ 1: ผ้ ูปกครองของเด็กชายบี
ผู้วิจยั และผู้ปกครองท่านนี ้มักใช้ ที่ประจําในการสัมภาษณ์และเก็บข้ อมูลจากมุมโต๊ ะม้ าหิน
ข้ างตึกเรี ยนของเด็กอนุบาล และเก้ าอี ้ม้ าหินบริ เวณใกล้ ห้องกายภาพ ในบริ บทของโต๊ ะม้ าหินข้ างตึก
เรี ยนเด็กอนุบาลนัน้ มีโต๊ ะม้ าหินสีขาวประกอบไปด้ วย 2 โต๊ ะ แต่ละโต๊ ะมีเก้ าอี ้ 4 ตัว คุณแม่มกั จะนัง่ อยู่
บริ เวณนี ้ตังแต่
้ เวลาเริ่ มส่งบุตรเข้ าห้ องเรี ยนตอนเวลา 8.30 น.ตลอดจนถึงเวลา 14.30 น.ที่บตุ รของตน
เลิกชันเรี
้ ยน ซึง่ ในเวลาเย็นคุณแม่จะเปลี่ยนไปนัง่ บริ เวณเก้ าอี ้ม้ าหินชัน1
้ ด้ านหน้ าร้ านค้ าขายของใน
โรงเรี ยนใกล้ ห้องกายภาพ เนื่องจากคุณแม่รับเลี ้ยงดูน้องที่มีความสมองพิการอีกท่านหนึ่ง ซึง่ ในเวลา
หลังเลิกเรี ยนทุกวันคุณแม่จะต้ องรอคอยผู้ปกครองของน้ องท่านนันมารั
้ บกลับบ้ าน ซึง่ ทําให้ ผ้ ปู กครอง
ของน้ องบีได้ สงั คมจากการอยูใ่ นโรงเรี ยนเป็ นประจํา
ผู้ปกครองของเด็กชายบีเป็ นคุณแม่ของบุตรชายที่มีภาวะสมองพิการเป็ นความสมองพิการ
ประเภทสปาสติค ไดพลีเจีย.(Spastic Diplegia).ซึง่ เป็ นความสมองพิการที่พบประมาณร้ อยละ 30 มี
อาการเกร็งของแขนและขาทัง้ 2 ข้ าง แต่มีความรุนแรงที่ขามากกว่าแขน ขาทัง้ 2 ข้ างจะเหยียดและไขว้
้
กัน และมักมีปลายเท้ าเขย่ง (ชญานิษฐ์ .อนันตวรวงศ์, 2551, น.14) น้ องมีภาวะสมองพิการตังแต่
กําเนิด แต่คณ
ุ แม่พงึ่ มาทราบตอนน้ องได้ 3 ขวบเนื่องจากการสังเกตเห็นพัฒนาการที่ผิดปกติของบุตร
พลิกตัวไม่ได้ คอไม่แข็ง นํ ้าลายไหล พูดได้ ช้า เคลื่อนไหวไม่ได้ คุณแม่จงึ ตัดสินใจพาน้ องไปพบแพทย์ที
โรงพยาบาลเจริ ญกรุ งเพื่อทําการ MRI ดูความผิดปกติ ผลที่ออกมาคือสมองซีกซ้ ายฟี บกว่าซีกขวา จึง
ส่งผลให้ น้องมีพฒ
ั นาการช้ า ในวันนันทํ
้ าให้ คณ
ุ แม่บีได้ ทราบถึงภาวะสมองพิการของบุตรชายของตน
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ซึง่ ก่อนหน้ านี ้คุณแม่ไม่เคยทราบหรื อไม่เคยได้ ยินเกี่ยวกับโรคนี ้มาก่อนเลย เมื่อคุณแม่ได้ ร้ ู จกั กับโรคนี ้
ทําให้ คณ
ุ แม่ได้ ไปอ่านตามบอร์ ดความรู้ เกี่ยวกับโรค ก็ยิ่งทําให้ คุณแม่นนได้
ั ้ ทราบถึงลักษณะอาการ
ของโรคที่เมื่อนํามาเปรี ยบเทียบกับบุตรของตนแล้ ว มันก็ตรงแทบทุกอย่าง เช่น พูดช้ า พัฒนาการช้ า
เคลื่อนไหวไม่ได้ คุณแม่บีได้ พาน้ องไปกระตุ้นพัฒนาการควบคู่ไปกับการฝึ กกายภาพ และพอได้ เห็น
้ หลาย
บุตรหลานที่มีภาวะสมองพิการหลายๆคนก็ทําให้ คณ
ุ แม่พงึ่ เข้ าใจว่าเด็กที่มีภาวะสมองพิการนันมี
ประเภทและหลากหลายจําพวก แต่ทงหมดทั
ั้
งมวลนี
้
้มีสาเหตุมาจากที่เดียวกัน นัน่ ก็คอื สมอง ซึง่ ก็ทําให้
คุณแม่ได้ ร้ ูจกั กับรายละเอียดของโรคนี ้มากขึ ้น การรับรู้ของคุณแม่ในวันนันยั
้ งไม่กระทบกระเทือนจิตใจ
ุ หมอของน้ องบอกให้ คณ
ุ แม่พาน้ องไปทําบัตรคนพิการ
เท่ากับวันที่คณ
คุณแม่ของน้ องบีไม่แน่ใจในสาเหตุของการที่น้องมีภาวะสมองพิการ แต่ตอนคุณแม่ตงครรภ์
ั้
ได้ .5 เดือน คุณแม่เกิดอุบตั ิเหตุโดนรถชน ซี่โครงหัก ตัดม้ ามทิ ้ง ปอดชํ ้า ได้ รับการผ่าตัดเปิ ดหน้ าท้ อง
เพราะหมอบอกว่าน่าจะมีเลือดออกในช่องท้ อง นอนเกร็ งอยู่พดู ไม่ได้ ในตอนนันคุ
้ ณหมอจึงตัดสินใจ
ผ่าตัด นอนอยู่โรงพยาบาลประมาณ 2-3 อาทิตย์ คุณหมอจึงสันนิษฐานว่าเป็ นจากอุบตั ิเหตุในครัง้ นัน้
้ ได้ ทํา
เนื่องจากคุณแม่ต้องกินยารักษาเป็ นจํานวนมาก บวกกับไม่ค่อยได้ บํารุ งร่ างกาย ซึ่งตอนนันก็
การอัลตราซาวน์แล้ ว แต่ก็ไม่พบความผิดปกติอะไร หัวใจน้ องยังเต้ นปกติ และแม่ก็ไม่ได้ มีอาการปวดที่
ท้ อง มีเจ็บแต่หน้ าอก แล้ วก็คลอดปกติ ไม่ได้ คลอดก่อนกําหนด คลอดเอง ตอนออกมาน้ องปกติดี คุณ
แม่ได้ ทราบอีกครัง้ เมื่อตอนที่พฒ
ั นาการลูกผิดปกติ
ในเวลาที่ นอกเหนื อจากการเลีย้ งดูบุตรชาย คุณแม่จะรั บพวงมาลัย การบูรไปขายในวัด
ชลประทานใกล้ บ้าน ทุกวันตอนเย็นเวลา 19.00-20.00 น. เวลาเขามีงานศพเพื่อหารายได้ มาสนับสนุน
ค่าใช้ จ่ายในการเลี ้ยงดูน้อง คุณแม่รับเลี ้ยงดูบุตรหลานที่มีภาวะสมองพิการคนอื่นๆด้ วยเนื่องจากที่
โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์นี ้ยังมีผ้ ปู กครองอีกหลายท่านที่ต้องทํางานและไม่มีเวลามาคอยรับส่งบุตรหลาน
ของตนไปเรี ยนตามห้ องเรี ยน จึงทําให้ คนแม่บีมีอาชีพเสริมอีกหนึง่ หน้ าที่เพื่อหารายได้
รายที่ 2: ผ้ ูปกครองของเด็กชายเอ็ม
บริ บทการให้ ข้อมูลระหว่างผู้วิจยั กับผู้ปกครองท่านนี ้ เป็ นโต๊ ะม้ าหินสีขาวเช่นเดียวกัน แต่จะ
อยู่คนละโซนอาคารและคนละชัน้ ซึ่ง มุม นี เ้ ป็ นมุม ที่ ผ้ ูป กครองท่ า นนี ช้ อบนั่ง อยู่เ ป็ นประจํ า บริ บ ท
การสัมภาษณ์ของผู้วิจยั กับผู้ปกครองท่านนี ้อยู่บนชัน2
้ ของอาคาร มุมนี ้จะค่อนข้ างส่วนตัวมาก คนนัง่
น้ อย ซึง่ แตกต่างจากโต๊ ะม้ าหินชัน1
้ ที่จะมีผ้ ปู กครองมากหน้ าหลายตาเดินผ่านและแวะเวียนทักทาย
อยู่ตลอดเวลา ในวันที่ผ้ ูวิจัยได้ เข้ าไปเก็บข้ อมูล พื ้นที่ให้ ข้อมูลอีกหนึ่งที่คือ บนอาคารเรี ยนที่ใกล้ กับ
ห้ อ งเรี ย นของบุต รในบริ เ วณมุม ตึก ห้ อ งท้ า ยสุด ซึ่ง ถื อ เป็ นอี ก พื น้ ที่ ก ารให้ ข้อ มูล ของผู้ใ ห้ ข้อ มูลที่ มี
ความเงียบสงบ
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ผู้ปกครองของเด็กชายเอ็มเป็ นคุณแม่ของบุตรชายที่ มีภาวะสมองพิการ เป็ นความสมอง
พิการประเภท CP. Triplegia.น้ องอายุ 14 ปี เป็ นความพิการระดับ 4.เป็ นความสมองพิการที่เกิดขึ ้น
ตังแต่
้ อยู่ในครรภ์ เนื่ องจากครรภ์ เป็ นพิษ ความดันขึน้ ตา จึงส่งผลให้ คุณแม่คลอดน้ องออกมาก่อน
กําหนดด้ วยอายุครรภ์เพียง 6 เดือน ในตอนนันคุ
้ ณหมอบอกว่าเด็กออกมาจะไม่รอด จึงขอที่จะเลือก
เอาชีวิตคุณแม่ไว้ ก่อน เพราะว่าน้ องก็ยงั อ่อนอยู่ คุณแม่จึงยินยอมให้ คณ
ุ หมอเอาน้ องออกมา แต่เมื่อ
เอาออกมาแล้ ว น้ องมีชีวิตรอดแต่ได้ รับความสมองพิการแทน คุณแม่จึงต้ องเลี ้ยงดูน้องมาจนถึงทุก
วันนี ้ คุณแม่ทราบความสมองพิการของน้ องเมื่ออายุประมาณ 1 ขวบ น้ องไม่คลาน ไม่พลิกไปตาม
พัฒนาการเด็ก พอ คุณแม่พาน้ องไปปรึ กษาแพทย์ที่โรงพยาบาลเด็กจึงได้ ทราบว่าน้ องมีความสมอง
กษณะภายนอกของน้ องเอ็มแขนและขาของน้ องจะเกร็ ง และหงิกงอ ขาของน้ องทัง้
พิการตังแต่
้ นนมาลั
ั้
สองข้ างจะอ่อนแรง แขนและขาซีกซ้ ายจะมีอาการมากกว่าซีกขวา น้ องเป็ นคนตัวสูง ขาว ยิม้ แย้ ม
ตลอดเวลา จาก การฝึ กพัฒนาการเรื่ อยมาโดยการฝึ กพูด น้ องเริ่ มฝึ กพูดมาตังแต่
้ 1 ขวบ จนถึง
ปั จจุบนั น้ องเอ็มเริ่ มพูดได้ ตอนอายุ 11 ปี เท่ากับว่าคุณแม่ใช้ เวลากับการให้ น้องฝึ กพูดมาเวลา 10 ปี
เต็มกว่าน้ องจะเริ่ มพูดได้ แต่ก่อนน้ องสามารถเดินได้ ด้วยวอล์คเกอร์ แต่ด้วยสภาพร่ างกายที่สูงขึน้
เติบโตขึ ้นทําให้ น้องไม่สามารถทรงตัวเดินเองได้ ทุกวันนี ้น้ องเอ็มจึงต้ องนัง่ รถเข็นแทนการเดินเวลาอยู่
โรงเรี ยน และใช้ การคืบคลานที่พื ้นแทนการเดินเวลาอยูบ่ ้ าน
ในระหว่างวันที่อยูท่ ี่โรงเรี ยน คุณแม่รับจ้ างเลี ้ยงน้ องอีกคนเพื่อมาสนับสนุนรายได้ วันละ 200
บาท คุณพ่อของน้ อ งเอ็ม ก็ เ ช่ น เดีย วกัน ในขณะที่ คุณแม่รับจ้ า งเลี ย้ งน้ องคนอื่ น เพื่ อเอารายได้ ม า
สนับสนุนค่าใช้ จ่ายในครอบครั ว คุณพ่อก็จะเป็ นผู้ที่คอยมาเลี ้ยงดูน้องระหว่างที่อยู่ที่โรงเรี ยนแทน
คุณแม่ คุณพ่อกับคุณแม่จะมาโรงเรี ยน ได้ มาส่งลูก ดูแลลูกของตนเอง นอกจากนี ้คุณแม่ยงั มีรับนวดให้
คนอื่นบ้ าง เนื่องจากคุณแม่เคยมีความรู้และประสบการณ์ในด้ านการนวดอยู่บ้างจากที่ได้ ฝึกการนวด
เพื่อมานวดให้ บุตรของตน บ้ านพักของคุณแม่อยู่ไม่ไกลจากโรงเรี ยนนัก ประมาณ 300 เมตรจาก
โรงเรี ยน คุณแม่เลือกที่จะย้ ายมาอยู่ใกล้ บริ เวณโรงเรี ยนเนื่องจากเล็งเห็นถึงค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
และการประหยัดเวลาในการที่จะกลับไปทํากายภาพ นวด หรื อออกกําลังกายให้ น้องต่อ คุณแม่มกั จะ
ให้ น้องฝึ กกล้ ามเนื ้อโดยการปั่ นจักรยานหลังเลิกเรี ยนเกือบทุกวัน
รายที่ 3: ผ้ ูปกครองของเด็กหญิงโอ
เนื่องด้ วยสภาพอาการของเด็กหญิงโอที่ต้องได้ รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ ชิด ทําให้ บริ บท
ในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ปกครองนันเป็
้ นบริ เวณเก้ าอี ้หน้ าห้ องเรี ยนอยู่เสมอและการเก็บข้ อมูลจาก
การสังเกตในขณะที่ผ้ ปู กครองคอยดูแลบุตรระหว่างวัน และการที่ผ้ ปู กครองพาเด็กหญิงโอเดินรอบ
บริ เวณโรงเรี ยนก่อนกลับบ้ านเพื่อฝึ กกล้ ามเนือ้ .ในการที่ผ้ ูปกครองพาบุตรมาส่งตามห้ องเรี ยน ทาง
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โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์นี ้มีกฎระเบียบอยู่ว่า ห้ ามผู้ปกครองนัง่ รอเด็กหน้ าห้ องเรี ยนเนื่องจากการทําให้ เด็ก
เสียสมาธิในห้ องเรี ยน คุณพ่อจึงต้ องนัง่ รอบุตรของตนอยู่มมุ ใดมุมหนึ่งของตึก หรื อหน้ าห้ องเรี ยนอื่นที่
ถัดไปประมาณ 2-3 ห้ องในกรณีบตุ รต้ องการดื่มนํ ้า หรื อเข้ าห้ องนํ ้าในขณะเรี ยน เนื่องจากเด็กหญิงโอย
ไม่สามารถทํากิจวัตรด้ วยตนเองคนเดียวได้
ผู้ปกครองของเด็กหญิงโอเป็ นคนพ่อของบุตรสาวที่มีภาวะสมองพิการเป็ นความสมองพิการ
ประเภทอะธีตอยด์.(Athetoid).เป็ นกลุม่ สมองพิการที่มีกล้ ามเนื ้อไม่สมั พันธ์กนั ทําให้ เด็กควบคุมสมดุล
ไม่ได้ ทําให้ เดินโซเซและหกล้ มได้ ง่าย ตัวอ่อนปวกเปี ยกตังแต่
้ วยั เด็ก เกิดขึ ้นได้ 1 ใน 4 ของเด็กสมอง
พิการ น้ องมีความสมองพิการระดับ5 คือระดับสูงสุดของความสมองพิการ น้ องพูดไม่ได้ เขียนไม่ได้ ใน
ปั จจุบัน พอเคลื่ อนไหวได้ ด้วยตนเองนิ ด หน่อย ในเวลาเดิน น้ องจะเดิน เอี ยงไปเอี ยงมาเพื่ อ ทรงตัว
เนื่องจากแขนและขาทัง้ 2 ข้ างมีอาการเกร็ งและงอ ในขณะเดินมีนํ ้าลายไหลบ้ าง เป็ นบางช่วง คุณพ่อโ
ต้ องคอยดึงเสื ้อหรื อดึงกระโปรงและคอยเดินตามเพื่อคุ้มกันจากด้ านหลังตลอดเวลา เพราะน้ องไม่
สามารถทรงตัวเดินเคลื่อนไหวได้ เองตลอด คุณพ่อโอถือเป็ นผู้ปกครองอีกหนึ่งท่านที่มีวิธีการเลี ้ยงดูที่
น่านับถือมาก คุณพ่อเลี ้ยงดูน้องมาเป็ นเวลา 14.ปี และใช้ เวลาอยู่กบั น้ อง 24 ชัว่ โมงในทุกๆวัน.ทัง้
การกิน เดิน เรี ยนหนังสือ ทําการบ้ าน กายภาพบําบัด และรวมถึงกิจวัตรประจําวันทุกๆ อย่างในแต่ละ
วัน
คุณ พ่ อ ตัด สิ น ใจลาออกจากงานประจํ า ที่ ทํ า ซึ่ง รายได้ ข องคุณ พ่ อ ในตอนนัน้ ประมาณ
80,000-90,000 ต่อเดือนหรื อเกือบ 100,000 บาท.แต่คณ
ุ พ่อตัดสินใจลาออกมาดูแลน้ องอย่างเต็มตัว
เนื่องจากคุณพ่อเล็งเห็นถึงการต้ องใช้ พละกําลังในการดูแลน้ อง การอุ้มน้ อง การประคองน้ องเดิน ซึ่ง
ต้ องเสียสละเวลาและความอดทน ความแข็งแรงเป็ นอย่างมาก คุณแม่ของน้ องมีสภาพร่ างกายที่ไม่
แข็งแรงเท่าคุณพ่อ คุณพ่อโอจึงยอมเสียสละละทิ ้งหน้ าที่การงานของตนเพื่อมาให้ เวลากับน้ อง ดูแล
น้ องอย่างเต็มที่
ลักษณะภายนอกของคุณพ่อเป็ นผู้ชายตัวสูงผอม วัย 60 ปี ที่มีสีหน้ าดูค่อนข้ างเหนื่อยแต่
เต็มเปี่ ยมไปด้ วยความสุขหัวยุ่ง ถือข้ าวของพะรุ งพะรังระหว่างวัน เนื่องจากคุณพ่อต้ องเตรี ยมอุปกรณ์
ความพร้ อมให้ บตุ ร ได้ แก่ ขวดนํ ้า แก้ วนํ ้า ผลไม้ และขนม รวมไปถึงอาหารกลางวันของคุณพ่อเองสภ
จิตใจของคุณพ่อนัน้ สามารถแสดงได้ ถึงการพลีทงกายและใจให้
ั้
กบั บุตรสาวได้ ทงชี
ั ้ วิตของเขา น้ องไม่
สามารถพูดได้ คุณพ่อจึงสอนให้ น้องใช้ วิธีการสื่อสารในรู ปแบบการชี ้นิ ้วจิ ้มตัวอักษรที่ต้องการสื่อสาร
ผ่านกระดาษใบหนึ่ง กระดาษแผ่นนันมี
้ ขนาดประมาณ A5 ในใบนันมี
้ ตวั อักษรพยัญชนะไทยทังหมด
้
44 ตัว วรรณยุกต์ และสระตามลําดับ หากน้ องต้ องการตอบโต้ หรื อสื่อสารกับใครน้ องจะหยิบกระดาษ
ใบนันซึ
้ ง่ มีพกอยูใ่ นกระเป๋ าเสื ้อของน้ องออกมาชี ้ เพื่อให้ ผ้ สู นทนาเข้ าใจสิง่ ที่น้องต้ องการจะสื่อสาร น้ อง
และคุณพ่อต่างพกกระดาษใบนันไว้
้ ในกระเป๋ าเสื ้อคนละ 1 ใบ ในด้ านการเรี ยนตอนนี ้น้ องอยู่ชนั ้ ป.6
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น้ องเรี ยนช้ าเนื่องจากว่าในตอนเด็กๆน้ องมีภาวะสมองพิการค่อนข้ างมาก การเรี ยนรู้ ของน้ องจึงยังไม่
พร้ อมต่อการเข้ าโรงเรี ยน คุณพ่อโอใช้ เวลาสอนหนังสือ และฝึ กทังภาคทฤษฎี
้
และปฏิบตั ิให้ กบั น้ อง จน
น้ องได้ รับโอกาสจากโรงเรี ยนให้ สามารถเข้ าเรี ยนได้ ในช่วง 1-2 ปี แรกที่เข้ าโรงเรี ยน หรื อช่วง ป.1-ป.2
คุณพ่อยังต้ องเข้ าไปเรี ยนในห้ องกับน้ อง เพื่อสอนได้ อย่างใกล้ ชิดในสิ่งที่ได้ รับจากคุณครู เมื่อย่างเข้ าปี
ที่3 น้ องเริ่ มมีการรับรู้ และเรี ยนรู้ ได้ ดีมากขึ ้น คุณพ่อจึงค่อยๆ ห่างน้ องขึ ้นโดยการรออยู่หน้ าห้ องเรี ยน
คอยให้ ความช่วยเหลืออยู่เบื ้องหลังและมองอยู่ห่างๆ เพื่อให้ น้องได้ เรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเอง ซึง่ ผลที่ได้ รับ
จากการทุ่มเทและการเอาใจใส่ของคุณพ่อ พบว่าน้ องโอมีระดับผลการเรี ยนติดอันดับเรี ยนดีเมื่อเทียบ
กับเด็กสมองพิการคนอื่ นๆในห้ องเรี ยนเดียวกันอี กด้ วย นับได้ ว่า คุณพ่อของเด็กหญิ งโอเป็ น ผู้ที่
ถ่ายทอดพลังของความรัก ความทุ่มเทต่อบุตร ซึ่งเป็ นการเลี ้ยงดูที่มีคุณค่ามากต่อชีวิตน้ องโอ และ
อนาคตของน้ องโอเช่นกัน
รายที่ 4: ผ้ ูปกครองของเด็กหญิงคิว
พื ้นที่ในการสัมภาษณ์ ระหว่างผู้วิจยั กับผู้ให้ ข้อมูลนันมี
้ 2 จุด จุดแรกคือบริ เวณชิงช้ าใกล้
สระว่ายนํ ้าในโรงเรี ยน และอีกจุดหนึง่ คือบริเวณหน้ าห้ องฝึ กอาชีพ ซึง่ ทั ้งสองจุดนี ้มีความเหมือนกันคื
สามารถมองเห็นบนอาคารเรี ยนได้ วา่ บุตรของตนนันเลิ
้ กเรี ยนแล้ วหรื อยัง ผู้ปกครองจึงเลือกจุดการนัง่ ที่
สะดวกต่อการเดินไปรับบุตรที่ห้องในแต่ละคาบ
ผู้ปกครองของเด็กหญิงคิวเป็ นคุณแม่บญ
ุ ธรรมของบุตรสาวที่มีภาวะสมองพิการ น้ องอายุ 14
ปี มีความสมองพิการประเภท.Spastic Triplegia.ซึง่ พบน้ อยมากในกลุม่ ของเด็ก Spastic.น้ องเป็ นลูก
ของน้ องชายของคุณแม่คิว ซึ่งน้ องชายเขาเลิกกันกับภรรยา คุณแม่คิวจึงรับน้ องมาเลี ้ยงเป็ นลูก ณ
ตอนนันคุ
้ ณแม่คิวยังไม่ทราบถึงความผิดปกติหรื อภาวะสมองพิการของน้ อง น้ องมีความสมองพิการ
ตังแต่
้ กําเนิดเนื่ องจากน้ องคลอดก่ อนกํ าหนด และออกมาขาดออกซิเจน คุณแม่พึ่งมาทราบความ
ผิดปกติของน้ องตอนเกือบ 2 ขวบ น้ องมีลกั ษณะอาการกํามือซ้ าย ปลายเท้ าจิก เฉพาะซีกซ้ าย และมี
พัฒนาการช้ า คุณแม่ใช้ เวลาเลี ้ยงดูน้องมา 12 ปี ด้ วยความรัก ความผูกพัน รวมไปถึงความเห็นอกเห็น
ใจ ความเข้ าใจหัวอกของบุตร.ทําให้ คณ
ุ คิวเลี ้ยงดูบตุ รของตนมาด้ วยความรักอย่างเต็มเปี่ ยม.เพื่อเติม
เต็มสิง่ ที่น้องขาดหายไป
ครอบครัวของคุณแม่มีสมาชิก 4 คนประกอบด้ วย คุณพ่อ คุณแม่ พี่ชาย และน้ องคิว คุณพ่อ
ทํางานเพื่อหารายได้ มีเลี ้ยงดูครอบครัว และเป็ นคนรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในครอบครัวเป็ นหลัก คุณแม่
ใช้ เวลา 24 ชัว่ โมงของทุกวันอยู่กบั บุตรสาวของตน บุคลิกลักษณะภายนอกของคุณแม่เป็ นคนสุภาพ
อ่อนโยน ใจเย็น มีคุณสมบัติของความเป็ นคุณแม่ที่ดีของน้ องคิวได้ อย่างเต็มเปี่ ยมและเต็มไปด้ วย
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ความรั ก คุณแม่พยายามชดเชยในสิ่งที่เขาขาดหายไปในชีวิต พยายามเติมเต็มชีวิตของน้ องคิวให้
สมบูรณ์สมกับที่เขาไม่เคยที่จะได้ รับ
รายที่ 5: ผ้ ูปกครองของเด็กชายแซด
บริ บทของการให้ ข้อมูลระหว่างผู้ปกครองกับผู้วิจยั จะเป็ นในส่วนของห้ องกายภาพและบน
อาคารเรี ยน เนื่องจากเป็ นสถานที่ที่มีความเป็ นส่วนตัวในการสัมภาษณ์ รวมไปถึงผู้ปกครองต้ องดูแล
บุตรของตนอย่างใกล้ ชิด บุคลิกภาพของผู้ปกครองเด็กชายแซดเป็ นผู้ที่มีความกระฉับกระเฉง ว่องไว
เดินไปเดินมาตลอดเวลา แสดงถึงความมัน่ ใจและการเอาใจใส่ในบุตรของตน
ผู้ปกครองของเด็กหญิงแซด เป็ นคุณแม่ของบุตรชายที่มีภาวะสมองพิการ น้ องอายุ 12 ปี มี
ความสมองพิการประเภท.Athetoid.มีความพิการระดับ 3 มีอาการเกร็ งแขนและขาทรงตัวไม่ได้ สมอง
ของน้ องจะค่อนไปในทางออทีสติคคือการเรี ยนรู้ จะช้ ามาก ซึ่งตอนนีน้ ้ องยังคงเรี ยนอยู่ชนั ้ อนุบาล3
คุณแม่ทราบภาวะสมองพิการของน้ องตังแต่
้ กําเนิด.เนื่องจากคุณแม่คลอดน้ องก่อนกําหนด ในขณะที่
อายุครรภ์ ได้ 6 เดือน เป็ นการคลอดกะทัน หัน หลังจากที่ น้องออกมา แพทย์ บอกทันที ว่าน้ องจะมี
พัฒนาการช้ า ซึ่งในตอนนันคุ
้ ณแม่ยงั ไม่ร้ ู จกั ความหมายหรื อลักษณะของภาวะสมองพิการ หลังจาก
้ เกิดด้ วยความ
นันคุ
้ ณแม่จึงใช้ เวลาศึกษาเกี่ยวกับโรคเรื่ อยมา คุณแม่ใช้ เวลาเลี ้ยงดูน้องมาเองตังแต่
เหน็ดเหนื่อยเป็ นเวลา 12 ปี ลักษณะภายนอกของคุณแม่เป็ นคนตัวเล็ก น่ารัก ยิ ้มง่าย อัธยาศัยดี และ
เข้ ากับคนได้ ง่าย แต่เมื่ อมองลึกไปถึงจิตใจแล้ วจะพบว่า คุณแม่เป็ นผู้ที่เข้ มแข็ง สู้ชีวิต ถึงแม้ จะมี
อารมณ์ออ่ นไหวบ้ างในบางที แต่คณ
ุ แม่ก็จะรู้ตวั และสามารถฟื น้ คืนกลับมาได้ ทนั ท่วงทีทกุ ครัง้ ไป
ข้ อ มูล ทั่ว ไปเบื อ้ งต้ น นี จ้ ะสามารถอธิ บ ายถึ ง ลัก ษณะของผู้ ปกครองของเด็ ก ที่ มี ภ าวะ
สมองพิการแต่ละท่านให้ เข้ าใจถึงภาพลักษณ์ ระดับและประเภทของความสมองพิการที่แสดงให้ เห็นถึง
การเผชิญความยากลําบาก และความเหน็ดเหนื่อย ซึง่ ระยะเวลาและอายุของเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
นันสามารถบ่
้
งบอกได้ ถึงความอดทนที่ผ้ ปู กครองได้ ผ่านพ้ นกับความยากลําบากมาได้ บริ บทระหว่าง
้ งให้ ผ้ ศู กึ ษา
ผู้วิจยั และผู้ให้ ข้อมูล ได้ แสดงถึงการเข้ าถึงข้ อมูล ความเข้ าใจในข้ อมูลที่ผ้ วู ิจยั ได้ รับ อีกทังยั
ท่านอื่นสามารถจินตนาการตามอารมณ์ความรู้สกึ ของผู้ให้ ข้อมูลได้ ดียิ่งขึ ้นอีกด้ วย
โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ การทางการศึกษาและบริ การฟื น้ ฟูสมรรถภาพ
ทางด้ านร่ างกาย สังคม และอาชีพแก่เด็กพิการอย่างต่อเนื่อง เด็กพิการที่เข้ ารับการศึกษาที่โรงเรี ยน
ศรี สงั วาลย์ จะได้ รับการฟื ้นฟูรักษาด้ านสุขภาพและการเรี ยนควบคู่กันไป เมื่อสิ ้นสุดการรักษา ทาง
โรงเรี ยนจะส่งเด็กกลับภูมิลําเนาเพื่ออยู่ร่วมกับครอบครัวและเรี ยนร่ วมกับนักเรี ยนโรงเรี ยนปกติ โดย
ทางมูลนิธิอนุเคราะห์ คนพิการและโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์จะติดตามรับผิดชอบให้ ทุนการศึกษา และให้
ความช่วยเหลือตามโครงการส่งเสริ มคุณภาพชี วิตเด็กพิการ เด็กพิการที่ ได้ เข้ ามาศึกษาและฟื ้น ฟู
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สมรรถภาพในปั จจุบนั เป็ นเด็กที่มีความพิการประเภทสมองพิการเป็ นส่วนใหญ่ หากเทียบกับจํานวน
เด็กทัง้ หมดที่มีด้วยกันประมาณ 242.คน จากสถิติในปี 2558 เด็กที่มีภาวะสมองพิการที่เข้ ารั บ
การศึกษาอยู่ที่โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เป็ นจํานวนทังหมด
้
175 คน ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 72.31.ของจํานวน
นักเรี ยนในโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์.จึงถือได้ ว่าเด็กพิการที่เข้ ารับการศึกษาและฟื น้ ฟูในโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์
อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่เป็ นเด็กที่มีภาวะสมองพิการกันทังสิ
้ ้น.โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์มี
พันธกิจประกอบด้ วย 5 พันธกิจ คือ 1)การพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานและหลักสูตร
การจัดการศึกษาที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ ส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ และกิจกรรม
พัฒ นาผู้เ รี ย นให้ ผ้ ูเ รี ย นได้ พัฒ นาตนเองเต็ ม ตามศัก ยภาพ 2)การพัฒ นาให้ ผู้เ รี ย นมี ทัก ษะด้ า น
การดํารงชีวิต มีพื ้นฐานอาชีพ และสามารถพึง่ พาตนเองได้ ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
เข้ าสูก่ ารประชาคมอาเซียน 3)การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพ โดยยึด
ผู้เรี ยนเป็ นสําคัญอย่างมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน 4)การพัฒนาระบบบริ หารจัดการและระบบประกัน
คุณ ภาพภายในสถานศึก ษามี ป ระสิท ธิ ภ าพตามมาตรฐาน โดยเน้ น การกระจายอํ า นาจตามหลัก
ธรรมาธิ บ าลและการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น 5)การพัฒ นาชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ สื บ สาน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้ องถิ่น อนุรักษ์ ใส่ใจสิ่งแวดล้ อม และรับผิดชอบต่อ
สังคม
โรงเรี ย นศรี สัง วาลย์ ส ามารถฟื ้น ฟู ไ ด้ ร อบด้ า น อาทิ เ ช่ น การฝึ กพู ด การฝึ กกล้ า มเนื อ้
การฝึ กเดิน การกายภาพบําบัด การว่ายนํ ้า การเรี ยนหนังสือ เป็ นต้ น ซึง่ ถือเป็ นอีกหนึง่ โอกาส และหนึ่
ทางเดินให้ กับผู้ปกครองที่มีบุตรภาวะสมองพิการได้ นําพาบุตรของตนเข้ ารับการศึกษาไปพร้ อมๆกับ
การฟื ้นฟูสมรรถภาพทางกาย หากผู้ปกครองบุตรที่ มีภาวะสมองพิการสนใจให้ บุตรของตนเข้ ารั บ
การศึกษาและฟื น้ ฟูสมรรถภาพในโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์นี ้ สามารถเลือกได้ ว่า จะคอยรับส่งบุตรของตน
แบบไปกลับ หรื อจะฝากไว้ กบั ทางโรงเรี ยนในการอยู่ประจํา ซึง่ สามารถแบ่งผู้ปกครองที่คอยรับส่งบุตร
ไปกลับเป็ นจํานวนประมาณ 115 คน และผู้ปกครองที่ให้ บตุ รได้ ฝึกใช้ ชีวิตอยู่ที่โรงเรี ยนอย่างเต็มที่โดย
การให้ อยู่ประจําที่โรงเรี ยนอีกจํานวนประมาณ 127คน ทางโรงเรี ยนมีเกณฑ์การคัดเลือกเด็กที่มีภาวะ
สมองพิการจากระดับของความพิการด้ วยเช่นกัน หากเด็กที่มีความพิการหรื อมีภาวะสมองพิการที่อยู่
ในขันรุ
้ นแรง อาจจะต้ องได้ รับการฟื น้ ฟูและรักษาสภาพอาการให้ ดีขึ ้นก่อนที่จะเข้ ารับการศึกษา
หากผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการพาบุตรที่มีภาวะสมองพิการของตนเข้ ารับการศึกษา
และฟื ้นฟูสมรรถภาพทางกายในโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์ นี ้ ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการจะได้ รับ
การดําเนินงานและการช่วยเหลือจากทางมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการดังนี ้ 1)การบําบัดรักษาทางมูลนิธิ
จัดให้ เด็กพิการได้ รับการบําบัดรักษาเพื่อแก้ ไขความพิการจากแพทย์ผ้ ูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมทัง้
ขอรั บ ความร่ ว มมื อ จากแพทย์ ข องโรงพยาบาลต่ า งๆในการตรวจรั ก ษาและฟื ้น ฟูส มรรถภาพ 2)
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การศึกษา โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์ก่อตังเมื
้ ่อปี พ.ศ.2508 รับผิดชอบจัดการศึกษาแก่เด็กพิการทังชายและ
้
หญิงอายุ 3-18 ปี ทังประจํ
้
าและไป-กลับ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เปิ ดสอนตังแต่
้ อนุบาล
้ ยน
จนถึงชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่3 และมีชนเรี
ั ้ ยนพิเศษสําหรับเด็กที่ป่วยในภาวะสมองพิการ ซึง่ เมื่อจบชันเรี
จากโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์แล้ ว ทางมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการให้ ทนุ การศึกษาแก่นกั เรี ยนที่สามารถเรี ยน
ต่อ ในระดับ สูง ถึ ง ขัน้ มหาวิ ท ยาลัย .3)สวัสดิ ก ารและการอาชี พ อํ า นวยความสะดวกในการจัด หา
กายอุปกรณ์ แขนเทียม ขาเทียม รถเข็น เฝื อกเหล็ก ทุนการศึกษา ช่วยเหลือให้ ได้ รับการฝึ กอบรมใน
สถานฝึ กอาชี พตามความต้ องการและความสามารถของเด็กพิการ.4)ศูนย์ บริ การเด็กพิการ มูลนิธิ
อนุเคราะห์ คนพิการได้ จัดตัง้ ศูนย์ บริ การเด็กพิการขึน้ เพื่อให้ บริ การฟื ้นฟูสมรรถภาพ และเป็ นที่ อยู่
ประจําสําหรับเด็กพิการจากต่างจังหวัดที่มีอายุระหว่าง 3-18.ปี ซึ่งศูนย์บริ การเด็กพิการนี ้มีบุคลากร
ด้ านกายภาพบําบัด กิ จกรรมบําบัด พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัครและพี่เลีย้ ง เพื่ อให้
การดูแ ลช่ ว ยเหลื อ เด็ ก พิ ก ารให้ ส ามารถช่ ว ยตัว เองได้ 5)การส่ง เสริ ม สมรรถภาพผู้พิ ก าร มูล นิ ธิ
อนุเ คราะห์ ค นพิ ก ารจัด กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ เ ด็ ก พิ ก ารมี โ อกาสเรี ย นรู้ วิ ช าพื น้ ฐานการประกอบอาชี พ
ช่วยเหลือตนเองในด้ านการประกอบอาหาร การทําสวนครัว กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมลูกเสือและ
้
ดกิจกรรมทัศนศึกษาทังในกรุ
้
งเทพและ
ยุวกาชาด รวมทังการส่
้
งเสริ มกิจกรรมด้ านกีฬา รวมทังการจั
ต่างจังหวัด เพื่อการสันทนาการและส่งเสริมประสบการณ์ของเด็กพิการ
ถือได้ ว่าโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์ เป็ นโรงเรี ยนที่มีความพร้ อมสําหรับเด็กพิการหรื อเด็กที่มีภาวะ
สมองพิการในการเข้ ารับการศึกษา การฟื น้ ฟูสมรรถภาพ และการจัดเตรี ยมในเรื่ องกายอุปกรณ์ เพื่อ
ช่วยบุตรที่มีภาวะสมองพิการในด้ านการเคลื่อนไหว โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์จงึ เป็ นแหล่งรวมของผู้ปกครอง
เด็กที่มีภาวะสมองพิการในการนําพาบุตรมาเข้ ารับการศึกษาในโรงเรี ยนนี ้

ส่ วนที่ 2 ประสบการณ์ ความเข้ มแข็งทางใจของผ้ ูปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
จากการศึกษาประสบการณ์ความเข้ มแข็งทางใจของผู้วิจยั กับผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมอง
พิการ พบว่าเมื่อผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมองพิการได้ ทราบถึงความสมองพิการในบุตรของตนใน
ระยะเริ่ มต้ น ผู้ปกครองพยายามทําใจยอมรับกับความสมองพิการในบุตรของตน ความสํานึกในหน้ าที่
ความเป็ นพ่อ ความเป็ นแม่ รวมไปถึงการเพิกเฉยกับสายตาของคนรอบข้ าง ว่าจะมองเราอย่างไร มี
ความคิดต่อเราอย่างไร ด้ วยความรักที่เปี่ ยมล้ มของบิดามารดาที่มีตอ่ บุตรที่มีภาวะสมองพิการของตน
ผู้ปกครองพยายามหันหน้ าต่อสู้กับสถานการณ์ ความเลวร้ ายในชีวิตที่เกิดขึน้ ในครั ง้ นัน้ การศึกษา
ข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะอาการของความสมองพิการที่อาจเกิดขึ ้นได้ ความรุ นแรงของความสมองพิการ
และประเภทของความสมองพิการเป็ นสิ่งที่ผ้ ปู กครองจะต้ องเรี ยนรู้และขวนขวาย เพื่อการเตรี ยมพร้ อม
รับมือในการดูแลของผู้ปกครอง และเพื่อให้ บุตรของตนได้ รับสิ่งที่ดีที่สดุ ในชีวิต ให้ บุตรของตนได้ รับ
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ความสุขในสิ่งที่ เขาควรจะได้ รับเหมือนเด็กปกติทั่วไปคนอื่นๆ การตัง้ เป้าหมายในการเลี ้ยงดู และ
การวางแผนในอนาคตบุตรของผู้ปกครอง ในขณะที่มองเห็นพัฒนาการของบุตรที่ดีขึ ้นในทุกวันจาก
การได้ รับการฟื ้นฟูสมรรถภาพทางกาย จึงเป็ นอีกความหวังหนึ่งที่ เกิ ดขึน้ ในใจของผู้ปกครอง เป็ น
เรี่ ยวแรงและเป็ นกําลังใจอันดีเยี่ยมของพวกเขา
2.1 การยอมรับต่ อความสมองพิการของบุตร
ความเปลี่ยนแปลงแบบกะทันหัน อาจเป็ นเรื่ องยากที่ผ้ ปู กครองจะสามารถทําใจยอมรับ
ได้ การที่ผ้ ปู กครองไม่คาดคิด ไม่คาดฝั นถึงการที่บุตรจะได้ รับความสมองพิการ การเปลี่ยนแปลงใน
ชีวิตครัง้ ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ ้น ทังในด้
้ านการงาน การเงิน การดําเนินชีวิต และสังคม ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะ
สมองพิการพยายามทําใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ ้น ถึงแม้ ว่าจะเป็ นสิ่งที่ไม่อยากจะยอมรับ การทําใจกับ
สิง่ ที่เกิดขึ ้น การดําเนินรอยตามบทบาทหน้ าที่ของความเป็ นพ่อเป็ นแม่ และการปรับเปลี่ยนมุมมองของ
ตนต่อทัศนคติของสังคม เป็ นสิง่ ที่ผ้ ปู กครองเลือกกระทําหลังจากทราบความสมองพิการในบุตรของตน
2.1.1 การทําใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึน้
การพยายามทําใจยอมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นนัน้ เป็ นสิง่ ที่ผ้ ปู กครองเด็กที่มี
ภาวะสมองพิก าร ทํ าได้ ยากมาก ความไม่อ ยากจะเชื่ อว่าภาวะสมองพิการจะเกิ ดกับลูก เราจริ ง ๆ
ความรู้ สกึ เสียใจ ที่ไม่สามารถบรรยายออกมาได้ การได้ พยายามเรี ยนรู้ จากการเข้ าสังคม เจอเด็กที่มี
ภาวะสมองพิการคนอื่นตามโรงพยาบาล ก็สามารถทําให้ ผ้ ปู กครองค่อย ๆยอมรับได้ มากขึ ้น
“ตอนนัน้ น้ องได้ 3 ขวบ แต่ก็เห็นคนอื่นอยู่นะ ที่ไปที่แผนกอายุรกรรมที่เป็ นเด็กพิเศษเนี่ยค่ะ ก็เลย
รู้สกึ จะรับไม่ได้ นิดนึง พอเห็นเพื่อนๆคนอื่นที่แบบเขาก็เป็ นเยอะกว่าลูกเรานะ แต่ก็เริ่ มทําใจได้ แล้ วบางส่วน
เริ่มเข้ าใจนิดหน่อยแต่ก็ยงั มีความรู้สกึ เสียใจอยู”่ .(คุณแม่ของเด็กชายบี: 4 พฤศจิกายน 2558)
“ลูกคนอื่นเขาเป็ น CP เหมือนกันแต่มนั เกร็ง อ้ าวแล้ วทําไมลูกเราไม่เกร็ง อ้ าวไม่เกร็งคนนี ้อ่อน คนนี ้
เหมือนลูกเราเป็ นแบบอ่อนไม่เกร็ง คนนันเขาเป็
้
นเยอะนะ เขาเป็ นซีกล่าง เขาเป็ นครึ่งซีก เขาเป็ นซีกบน เรา
ก็เริ่มรู้วา่ CP นี ้มันมีหลายแบบ ทังโรงเรี
้
ยนยังแทบจะไม่เหมือนกันทุกคนก็ว่าได้ ก็เลยเริ่ มเข้ าใจ เราก็ต้องรับ
สภาพให้ ได้ ”.(คุณแม่ของเด็กชายบี: 26 กุมภาพันธ์ 2559)

ผู้ปกครองพยายามที่จะยอมรับกับความสมองพิการของบุตร ความไม่สมประกอบที่ต้องใช้
การดูแลอย่างเต็มที่ ผู้ปกครองเรี ยกการเลี ้ยงดูบุตรที่มีภาวะสมองพิการของตนนี ้ ว่าเหมือนการตาย
แล้ วเกิดใหม่
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“ตอนนันความรู
้
้ สกึ มันบอกไม่ถกู เลยนะ ความรู้ สกึ ใหม่ที่เราจะต้ องสร้ างชีวิตใหม่ ชีวิตใหม่ของเราคือ
อันนี ้เนี่ยนะ มันลําเข็ญมากความรู้ สกึ เหมือนชีวิตเก่าผมได้ ตายไปแล้ ว ผมเกิดใหม่โดยที่ไม่ต้องไปสวรรค์”
(คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 24 พฤศจิกายน 2558)

การยอมรับความผิดปกติของบุตรให้ ได้ นนั ้ เป็ นสิง่ ที่ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการทุกคน
กระทํา สภาพจิตใจที่เข้ มแข็งที่สามารถยอมรับในสิ่งที่บตุ รของตนเป็ นได้ ทกุ อย่าง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ ้น
ก็ตาม
“เรารับได้ ของลูกเราว่า ลูกเราเป็ นอย่างงี ้นะเราก็รับได้ ไง มันก็เลยไม่ได้ คิดซีเรี ยสอะไร
ตรงนัน้ แม่คดิ ว่าแม่รับได้ หมดเลยนะ” (คุณแม่ของเด็กชายเอ็ม: 29 กุมภาพันธ์.2559)
“จะแย่ยงั ไงจะดียงั ไงเราก็ต้องดูเราก็ตงใจทํ
ั ้ าให้ มนั ดีที่สดุ .แล้ วความจริ งเราก็ต้องรับ”.
(คุณแม่ของเด็กชายเอ็ม: 29 กุมภาพันธ์ 2559)
“ตอนนี ้แบบว่าก็รับได้ ก็คือทําอะไรก็ได้ ”.(คุณแม่ของเด็กชายบี: 4 พฤศจิกายน 2558)
การที่ผ้ ปู กครองมีอาการครรภ์เป็ นพิษ ส่งผลให้ ผ้ ปู กครองต้ องคลอดบุตรออกมาก่อนกําหนด
้ และลูกอาจมี
ผู้ปกครองได้ เตรี ยมตัว เตรี ยมใจไว้ บ้างแล้ วจากการที่แพทย์บอกให้ ทําใจเนื่องจากทังแม่
ความเสี่ยงถึงขันเสี
้ ยชีวิต แพทย์จึงต้ องเลือกชีวิตของคุณแม่ไว้ ก่อน ซึ่งในตอนนันคุ
้ ณแม่ก็ได้ ทําใจไว้
ุ แม่สามารถที่จะ
บ้ างแล้ ว ว่าลูกเราอาจจะไม่รอดนะ ลูกเราถ้ ารอดก็จะมีความผิดปกตินะ จึงทําให้ คณ
ยอมรับความสมองพิการในบุตรของตนได้ ง่ายยิ่งขึ ้น
“แม่ไปคลอดหมอก็บอกแล้ วว่า แม่ลกู ไม่รอดนะ ให้ เอาแม่ไว้ ก่อน เอาลูกไปเถอะ อย่างเงีย้ เขาพูด
ทํานองนี ้แล้ วไง ก็ทําใจแล้ ว ว่ายังไงลูกเราก็ไม่รอด พอออกมารอด ก็อยู่ต้ อู บ ก็ทําใจแล้ วแหละว่าเด็กที่อยู่
ั ้ ตอนนันแล้
้ วแหละ พอเลี ้ยงไปเลี ้ยงมา ก็เป็ นอย่างนี ้ เราก็ทําใจ ทํา
ในตู้อบยังไงก็ไม่ 100% อยู่แล้ ว ก็ตงแต่
อะไรให้ มนั ดีที่สดุ ว่าลูกเราไปทางไหนได้ ไปยังไงได้ ”.(คุณแม่ของเด็กชายเอ็ม: 24พฤศจิกายน 2558)

ซึ่ง นอกจากการทํ า ใจยอมรั บกับ ความสมองพิก ารในบุต รของตนแล้ ว ผู้ป กครองยัง ต้ อ ง
พยายามขวนขวายให้ บตุ รและตนเองได้ ร้ ูจกั กับสังคมของความสมองพิการ สังคมที่จะสามารถแบ่งปั น
และถ่ายทอดคความรู้เกี่ยวกับการดูแลบุตรได้ อย่างดีทีเดียว ช่วยส่งเสริ มทังทางกายและทางจิ
้
ตใจ
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การเข้ าสังคมของผู้ปกครองที่มีบตุ รสมองพิการเหมือนกัน เป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยส่งเสริ ม สภาพชีวิต
และสภาพจิตใจของผู้ปกครองให้ สามารถยอมรับที่จะใช้ ชีวิตอยู่กบั ปั จจุบนั ได้ การมีผ้ รู ่วมเดินทาง และ
ผู้ร่วมเผชิญชะตากรรม เดินทางไปพร้ อมๆกัน ช่วยกันคิดช่วยกันทําในการแก้ ปัญหา สามารถเป็ น
กําลังใจที่ดีในระดับหนึง่ สําหรับผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
“มีความสุขกับการที่ได้ มาอยูศ่ รี สงั วาลย์เลยนะ เพราะเหมือนมันมีกลุม่ มีก้อนและลูกก็ได้ อยู่กบั เพื่อน
เพราะว่าถ้ าไปอยู่โรงเรี ยนปกติ ถึงจะเป็ นการเรี ยนร่ วมก็เถอะ เด็กพี่ว่าเด็กถ้ าเขารู้ เรื่ องเยอะๆ อย่างเด็ก
อนุบาลเขาก็ไม่สามารถรับลูกเราได้ หรอกนะเพราะเขาเก่ง แต่ถ้าที่ศรี สงั วาลย์ถึงเขาจะเก่ง แต่เขาก็ยงั เป็ น
เด็กกลุม่ เดียวกัน เขาก็จะเข้ าใจกันนะ ถึงว่าลูกพี่จะช้ าก็เถอะ แต่ว่าพี่เป็ นคนที่คยุ กับเด็กเล่นกับเด็กเยอะไง
เราก็หลอกล่อให้ เด็กมาเล่นกับลูกเรา มันได้ ผลนะ” (คุณแม่ของเด็กชายแซด: 21.มกราคม 2559)
“สุดท้ ายเราก็ไม่ได้ เอาพวกนี ไ้ ปเรี ยนอยู่แล้ ว เด็กเราต้ องอยู่กับ พ่อแม่ สุดท้ า ยก็ป ล่อ ยไป เพราะ
อย่างไรเขาก็ต้องอยู่กบั เรา เรี ยนที่นี่ถือว่ามาและเราได้ สงั คม เราได้ เพื่อน ได้ คนกลุ่มเดียวกันก็มีความสุข”.
(คุณแม่ของเด็กชายแซด: 2 ธันวาคม 2558)
“อย่างไปที่มาเรี ยนนี่ป้าก็ไม่ได้ คาดหวังแค่อยากให้ น้องเข้ ากลุ่มของเขา ให้ มาฟื น้ ฟู ให้ มาเรี ยนรู้ อะไร
ซึมซาบก็ได้ บ้างอะเรี ยน ก็พอได้ บ้าง ไม่ได้ คาดหวังให้ ทํางานทําการอะไรหรอก.ให้ มาเข้ ากลุม่ ” (คุณแม่ของ
เด็กหญิงคิว: 25 มกราคม 2559)

ความสุขของผู้ปกครองเกิ ดขึน้ จากการที่ ได้ เข้ าสังคมอยู่กับคนกลุ่มเดียวกัน ผู้ปกครองที่
เผชิญสภาวะเหมือนกันในการปรับทุกข์ การได้ ระบาย การได้ ปรึกษา และการฝึ กให้ บตุ รของตนมีเพื่อน
และมีสงั คมเช่นกัน
ในอีกทางหนึ่งบุตรที่มีภาวะสมองพิการ ก็จะสามารถปรับตัวกับสภาพสังคมปั จจุบนั ปรับตัว
ต่อบุคคล และสิ่งแวดล้ อม ธรรมชาติของเด็กประเภทเดียวกันที่ได้ อยู่ร่วมกันทําให้ น้องรู้ สกึ ถึงความไม่
แตกต่างและสามารถเข้ ากับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี รวมไปถึงการให้ บตุ รที่มีภาวะสมองพิการของตนออก
ข้ างนอกอยูเ่ สมอ เพื่อเจอผู้คน เข้ าสังคมกับเด็กปกติให้ น้องปรับตัว
“เพราะคุณแม่พดู บ่อยหรื อว่าเป็ นเพราะว่าเข้ าสังคมเยอะก็ไม่ร้ ู คือแบบพบปะผู้คนมาก ไม่ค่อยเก็บ
ตัวอยู่ในห้ อง เพราะพี่ก็ไม่อายที่ลกู พี่เดินไม่ได้ พาไปเรื่ อย จะไปไหนก็พาไป เวลาเจอผู้คนพี่ก็ไม่เป็ นอะไร”
(คุณแม่ของเด็กชายบี:.4.พฤศจิกายน 2558)

87
“แต่ก่อนเขาจะเป็ นคนกลัว ไม่เอาใคร แต่พี่เป็ นคนพาออกบ่อย เขาก็ดีขึ ้น เขาจะถามคนนี ้ใคร คนนี ้
ใคร ดีขึ ้น แต่ก่อนกลัวมากทังๆที
้ ่พาออกบ่อย ลูกพี่เป็ นคนต้ องคุยอะไรนานมาก นานเป็ น 3-4 ปี ” (คุณแม่
ของเด็กชายแซด: 2 ธันวาคม 2558)

จากข้ อมูลของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการข้ างต้ น ทําให้ เห็นถึงการทําใจยอมรับใน
ความสมองพิการของบุตร ความพยายามในการพาบุตรที่มีภาวะสมองพิการของตนเข้ าสังคม และคน
ในสังคมได้ ให้ ทงแง่
ั ้ คดิ หลากหลายด้ านทังต่
้ อตัวผู้ปกครองเองและต่อบุตรของตน
2.1.2 ความสํานึกในหน้ าที่
ความสํ า นึ ก ในหน้ าที่ ความรั บ ผิ ด ชอบเป็ นสิ่ ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ น้ กั บ คนทุ ก คน
ผู้ปกครองที่มีความสํานึกในหน้ าที่ มีความรับผิดชอบกับปั ญหาหรื อสถานการณ์ ที่เกิดขึ ้น เป็ นผู้ที่น่า
ยอมรับนับถือในสังคม การที่ไม่ละทิ ้งปั ญหาให้ ผ้ ูอื่นแก้ การเล็งเห็นถึงสภาพจิตใจของบุตรและของ
คู่ชีวิตของตน เป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่ผกู ติดมากับความสํานึกในหน้ าที่ คนบางคนมักจะมีความเชื่อเกี่ยวกับ
การที่ต้องทนเลี ้ยงดูเด็กที่มีภาวะสมองพิการนี ้ ว่าเป็ นการมีเวรมีกรรม ชาติที่แล้ วทําเวรทํากรรมอะไรไว้
ชาตินี ้ก็ต้องยอมรับมันไป แต่กลับผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมองพิการที่ได้ เลี ้ยงดูบตุ รของตนนันมอง
้
ว่า เป็ นความรับผิดชอบของผู้เป็ นพ่อ หรื อเป็ นแม่ที่จะต้ องรับผิดชอบในหน้ าที่ของตน รับผิดชอบในสิง่ ที่
ตนสร้ างขึ ้นมา ก่อกําเนิดเขาขึ ้นมา หากจะมองในมุมของคนที่ละทิ ้งลูกของตนที่มีความผิดปกติ และ
เรี ยกว่าคนเหล่านันไม่
้ มีกรรม ก็คงจะไม่ถกู
“บางที คนที่ บอกว่า โห...เป็ นคนมี เวรมี กรรมนะ ผมคิดเลยว่า มัน ไม่ใ ช่หรอก ถ้ า คนที่ จ ะต้ องมา
รับผิดชอบเลี ้ยงเด็กเป็ นคนมีกรรมคงไม่มีใครทําหรอก แต่คนที่ว่ามีแล้ วทิ ้งไปนู้นก็แสดงว่าเป็ นคนไม่มีกรรม
ผมว่าไม่ใช่ คนที่จะอยู่ดแู ลตรงนี ้เนี่ยนะ นัน่ เป็ นสิ่งที่แสดงให้ เห็นว่าคนนัน้ 1.เขาต้ องมีความรัก 2.เขาต้ องมี
ความรับผิดชอบคือ เขารับผิดชอบในสิง่ ที่วา่ ตรงนี ้เป็ นหน้ าที่ของเขาต่างหาก หากเขาตัดสินใจที่จะมีลกู เขา
ก็รักลูกที่เกิดขึ ้นมา และเขาก็คิดว่าเป็ นหน้ าที่ที่สําคัญที่สดุ ของเขาในชีวิตแล้ ว มันไม่ใช่เรื่ องกรรมที่เขาต้ อง
มาอยูด่ แู ล แต่มนั เป็ นจิตสํานึกของเขาต่างหาก แต่อะไรทําให้ ผมอยูห่ ละ จิตสํานึก มโนธรรม สํานึกในหน้ าที่
สํานึกในสิง่ ที่วา่ เราจะต้ องทํา”.(คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)
“เพื่อนผมบอกว่า ลูกเป็ นอย่างนี ้ ลูกเป็ นอย่างนี ้ก็หาใหม่สิ โอโห พูดง่าย มันหมายถึงว่าให้ ผมไปหา
ครอบครัวใหม่ เพื่อนบางคนมันคิดอย่างนีผ้ ้ ชู ายมีบางคนคิดอย่างนี จ้ ริ งๆ ตรงไหนไม่สบายฉันไม่เอา แต่
้ ดสินใจเอาตัวเรา มันทําให้ เราไม่หลงทาง
ความคิดคนเรามันต่างกัน คิดคนละแบบถึงบอกว่าเออตอนนันตั
มันทําให้ เราตัดสินใจถูก”.(คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)
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“ก็เหมือนแบบเป็ นภาระของเราต้ องทํา มันเป็ นหน้ าที่ของเราต้ องทําค่ะ”.(คุณแม่ของเด็กหญิงคิว: 24.
พฤศจิกายน.2558)
“เราก็คิดว่าเป็ นหน้ าที่เรา เราต้ องทํา ทําไปเรื่ อยๆเราไม่ได้ คิดอะไรแล้ ว แต่บางทีก็กลับมาคิดว่าถ้ าเรา
ไม่มีลกู เราก็อาจจะลําบากกว่านี ้นะ ต้ องหาเงินหาทอง อยู่อย่างงี ้โอเค อยู่อย่างงี ้ก็ยงั ไม่ได้ ไปทํางาน ไม่ได้
ไปไหนก็ยงั มีพอมีพอกิน”.(คุณแม่ของเด็กชายเอ็ม: 24พฤศจิกายน2558)

ผู้ปกครองเด็ก ที่ มี ภ าวะสมองพิการต่างมี ค วามสํา นึกในหน้ า ที่ ของตน ความรู้ สึก ว่า ต้ อง
รับผิดชอบในสิง่ ๆหนึง่ ควบคูไ่ ปกับการเสียสละในการออกมาเลี ้ยงดูบตุ รของตนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ บตุ ร
ของตนนัน้ ได้ รับการดูแลที่ดีที่สดุ
“ป้าก็ยอมออกงานมา ยอมทุกอย่างนะ ป้าเป็ นแค่ลกู จ้ าง เงินเดือนไม่มาก 5,000 กว่าบาท เพราะว่า
ถ้ าเราไปจ้ างเขาค่อนข้ างแพง สูง เกิน 5,000 แล้ วอีกอย่างหมอต้ องนัด ต้ องพาไปตามหมอนัด ป้าก็ออกเอง
ไม่ได้ ลงั เลอะไร”.(คุณแม่ของเด็กหญิงคิว: 29 กุมภาพันธ์ 2559)
“ชีวิตป้าเปลี่ยนไปมาก ก่อนหน้ านี ้ป้าเคยทําบัญชีอยู่บริ ษัทแห่งหนึ่ง หลังจากนันก็
้ มาเป็ นครูอนุบาล
และครูเด็กโตอีกโรงเรี ยน จนสุดท้ ายตัดสินใจออกมาเลี ้ยงเขา”.(คุณแม่ของเด็กหญิงคิว: 25 มกราคม 2559)
“จริ งๆเราก็เป็ นแม่ ทําหน้ าที่ด้วย แล้ วด้ วยเราเป็ นแม่เราก็ไม่มีใครดูเขาดีได้ เท่าเราหรอก สุดท้ ายพี่ว่า
พี่ก็ต้องอยู่อย่างนี ้แหละ เพราะว่าไม่มีใครรู้ จกั เขาดีเท่าพี่หรอก”.(คุณแม่ของเด็กชายแซด: 21.มกราคม
2559)

เป็ นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแทนบุตรที่มีภาวะสมองพิการของพวกเขาที่ผ้ ปู กครองมีความสํานึกใน
หน้ าที่ของตน สํานึกในหน้ าที่ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ถ่ายทอดออกมาผ่านความรัก ความเอ็นดู
การเอาใจใส่ ซึง่ ไม่สามารถประเมินค่าได้
ความสํานึกในหน้ าที่ หรื อความรับผิดชอบในหน้ าที่ของตนในผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมอง
พิการนันเป็
้ นสิ่งสําคัญยิ่ง ผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมองพิการจะไม่สามารถละเลยหน้ าที่ของตน
หรื อเพิกเฉยในการเลี ้ยงดูบตุ รที่มีภาวะสมองพิการได้ ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการมีความคิดใน
ตนเองว่า การเลี ้ยงดูบุตรที่ มีภาวะสมองพิการนี ค้ ือหนึ่งในหน้ าที่ที่สําคัญที่ ต้องทํา และไม่มีใครจะ
สามารถทําหน้ าที่นี ้ได้ ดีเท่าตัวเราเอง เพราะเราคือคนที่ร้ ู จกั บุตรของเรามากที่สดุ รู้ ว่าเขาเป็ นอย่างไร
ลักษณะนิสยั อย่างไร มีความคิดอย่างไร กล้ าหรื อไม่กล้ าที่จะทําอะไร ผู้ปกครองบางท่านได้ รับการยัว่ ยุ
จากผู้อื่น ให้ เลือกที่จะละทิ ้งครอบครัวหรื อละทิ ้งบุตรที่เกิดมาด้ วยภาวะสมองพิการนี ้ ความหนักแน่น
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และความสํานึกในหน้ าที่อนั ยิ่งใหญ่ คือสิ่งสําคัญที่สามารถให้ ผ้ ปู กครองแต่ละท่านได้ ทงความสุ
ั้
ขใน
ตนเอง และความสุขในบุตรของตน
ภาระหน้ าที่ของความเป็ นพ่อ เป็ นแม่ เป็ นสิ่งที่ต้องแสดงออกถึงบทบาทอย่างชัดเจนกับบุตร
ที่มีภาวะสมองพิการ ความสํานึกในหน้ าที่ที่ยอมทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้ ร่วมรับผิดชอบในการเลี ้ยงดู
บุตร การได้ ดแู ลบุตร ซึง่ ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการเลือกที่จะทุ่มเทชีวิตและจิตใจในการเลี ้ยงดู
ผลที่ออกมาจึงได้ เห็นถึง การที่ผ้ ปู กครองแต่ละคนทิ ้งงาน ทิ ้งอาชีพ ทิ ้งรายได้ เพื่อออกมาดูแลและให้
ความสนใจกับบุตรอย่างเต็มที่ ซึง่ นอกเหนือไปจากความทุ่มเทตนเองในการเลี ้ยงดูบตุ รแล้ ว ผู้ปกครอง
ยังต้ องปฏิบตั ติ วั เป็ นแบบอย่างให้ กบั บุตร เอาใจใส่บตุ ร การแสดงอกถึงความรักกับบุตร เนื่องจากเด็กที่
มีภาวะสมองพิการนี ้ มักรู้ว่าตนเองนันมี
้ สภาพร่างกายอย่างไร มีความผิดปกติไปจากเด็กคนอื่น ความ
น้ อยเนื ้อตํ่าใจย่อมเกิดขึ ้นได้ กบั กลุม่ เด็กที่มีภาวะสมองพิการ ดังนั ้นอีกหนึง่ ภาระหน้ าที่ของผู้ปกครอ
เด็กที่ มีภาวะสมองพิการนั่นก็คือการให้ ความรัก การเอาใจใส่ และการทะนุถนอมเพื่อให้ บุตรได้ รับ
ความอบอุน่ อย่างเต็มที่ โดยไม่ร้ ูสกึ ว่าตนเองนันมี
้ ปมด้ อย
2.1.3 ไม่ สนใจว่ าใครจะมองเราอย่ างไร
การที่ผ้ ปู กครองมีบุตรที่มีภาวะสมองพิการ ไม่ได้ หมายความว่าจะต้ องอับอาย
หรื อเก็บตัวน้ องไม่ให้ เข้ าไปอยูใ่ นสังคม ไม่ออกมาเผชิญโลกภายนอก ในทางกลับกันการที่ผ้ ปู กครองพา
บุตรที่มีภาวะสมองพิการออกมาเผชิญโลก และเจอสังคมข้ างนอก ทํ ามาหาเลี ้ยงชี พ พร้ อมทัง้ เปิ ด
โอกาสให้ น้องได้ สมั ผัสกับสภาพสังคมปั จจุบนั ตามสภาพความเป็ นจริ ง ในขณะเดียวกันเราก็ใช้ การ
สอนบุตรให้ สามารถยืนอยูไ่ ด้ กบั โลกปั จจุบนั ด้ วยเช่นกัน
“ลูกมันเป็ นอย่างนีท้ ุกคน เราไม่ใช่ให้ โอกาสให้ เวลามาหาเราเองถ้ าเราจะมัวอายแล้ วก็มาอยู่บ้าน
เฉยๆ แล้ วก็มานั่งเครี ยดมานั่งกลุ้ม มันก็ไม่ได้ ทําอะไรให้ เกิดประโยชน์กับลูกเราขึน้ มาเลย”.(คุณแม่ของ
เด็กชายบี: 21 มกราคม2559)
“เขาจะชอบเข้ าสังคม ชอบออกข้ างนอก ชอบขายของ อันนี ้คือส่วนดีของเขาที่เขาชอบอยู่ข้างนอกเข้ า
สังคมได้ เข้ ากับเพื่อนๆได้ เขาจะไม่อาย เด็กบางคนเขาจะอาย เขาก็ร้ ู ตวั ว่าเขาไม่เหมือนคนอื่นเพราะเขา
เห็นเด็กคนอื่นที่เดินได้ ” (คุณแม่ของเด็กชายบี: 4 พฤศจิกายน 2558)
“ถ้ าไปเที่ยวพี่พาไปตลอดอยู่แล้ ว ชินแล้ วกับคนมอง พี่ชินแล้ ว ไปเที่ยวไปบ่อย”(คุณแม่ของเด็กชาย
แซด: 2 ธันวาคม 2558)
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ซึ่งในการที่ผ้ ปู กครองได้ พาบุตรที่มีภาวะสมองพิการของตนออกมาเจอสังคม มาเผชิญโลก
ภายนอก สิ่งหนึ่งที่ผ้ ปู กครองจะต้ องเจอก็คือ การที่คนภายนอกจะให้ ความสนใจ การมองด้ วยสายตา
ผู้คน การซักถามด้ วยความสงสัยจึงเกิดขึ ้นกับผู้ปกครอง คนส่วนใหญ่มกั มีความคิดว่าการที่ผ้ ปู กครอง
้ ชาติที่แล้ วที่เคยกระทํามา หรื อบาง
จะต้ องมาดูแลบุตรที่มีความผิดปกติเช่นนี ้ เป็ นเวรเป็ นกรรมตังแต่
คนก็อาจมองว่าเป็ นการชดใช้ กรรมเก่า ซึง่ ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการกลับคิดต่าง ตรงที่ว่าหาก
คนที่ มี บุตรสมองพิ ก ารแล้ ว เลือ กทางเดิน ที่ จ ะหลี ก หนี ไ ปหาความสุขส่ว นตัว ไปหาครอบครั ว ใหม่
หมายความว่าผู้คนเหล่านันจะไม่
้
มีเวรกรรมหรอ ตัวเราเองนันเป็
้ นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว มี
ความสํานึกในหน้ าที่ความเป็ นพ่อ เราคือคนที่มีกรรมหรื ออย่างไร ผู้ปกครองจึงไม่มีความรู้สกึ กับคําพูด
ที่ได้ รับจากคนภายนอก
“บางครัง้ ผมพาไปเดินที่สวนสาธารณะ บอกน้ องเป็ นอะไรอะ เวรกรรมนะ มีกรรมเยอะอะ ไม่เป็ นไร
หรอกกรรมก็ค่อยๆ ชดใช้ ไป ผมไม่ฟังหรอก ไม่ใช่อย่างที่คุณนัน่ หรอก แต่ผมมีจุดยืนของผมว่าผมทําเพื่อ
อะไรมากกว่า”.(คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)

การเพิกเฉย และการไม่สนใจว่าคนรอบข้ างจะมองเราอย่างไร มีทศั นคติอย่างไรกับตัวเรา
และตัวบุตร จึงเป็ นสิ่งที่ ผ้ ูปกครองที่ มีภาวะวะสมองพิการเลือกที่ จะปฏิบัติ เพราะอย่างไรแล้ วคน
ภายนอกไม่ได้ มีสว่ นได้ ส่วนเสียอะไรกับชีวิตเรา และไม่มีใครจะเข้ าใจเราได้ เหมือนคนในครอบครัวเรา
เอง
“ใครมองป้าก็จะทําเป็ นไม่สนใจ ทําเป็ นมองไม่เห็น เหมือนเราอยู่กนั แค่ 2 คน” (คุณแม่ของเด็กหญิง
คิว: 29 กุมภาพันธ์ 2559)
“จะไปแคร์ ทําไมสายตาคนอื่น” (คุณแม่ของเด็กชายเอ็ม: 29 กุมภาพันธ์ 2559)
“ปกติพี่ถ้าไปข้ างนอกพี่จะวุน่ วายมากเลย พี่เลยไม่ได้ มองว่าใครมองอะไรเราบ้ างพี่ก็เข้ าใจว่าเขาก็
เห็นว่าเราแปลกๆ อ่าเนอะ แต่พี่ชินเฉยๆ ถ้ าเรื่ องของสังคมพี่สบายมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย”.(คุณแม่ของ
เด็กชายแซด: 21.มกราคม 2559)
“เพราะคุณแม่พดู บ่อยหรื อว่าเป็ นเพราะว่าเข้ าสังคมเยอะก็ไม่ร้ ู คือแบบพบปะผู้คนมาก ไม่ค่อยเก็บ
ตัวอยู่ในห้ อง เพราะพี่ก็ไม่อายที่ลกู พี่เดินไม่ได้ พาไปเรื่ อย จะไปไหนก็พาไป เวลาเจอผู้คนพี่ก็ไม่เป็ นอะไร
แต่สงั คมรอบข้ างเขาก็จะไม่ร้ ูวา่ ลูกเราเป็ นอะไร” (คุณแม่ของเด็กชายบี:.4.พฤศจิกายน 2558)
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อีกจุดหนึง่ ที่ผ้ ปู กครองเด็กสมองพิการมีมมุ มองทางความคิดเกี่ยวกับการไม่สนใจสายตาผู้อื่น
การไม่ ส นใจว่ า ผู้ อื่ น จะมองเราอย่ า งไร นั่น ก็ คื อ การที่ ผ้ ูป กครองมี ค วามคิ ด ว่ า เด็ ก ในปั จ จุ บัน มี
หลากหลายลักษณะนิสยั การเลี ้ยงดูของพ่อแม่ก็เป็ นสิ่งที่มีความสําคัญมาก ถึงแม้ ว่าเด็กบุตรที่มีภาวะ
สมองพิการของจะมีความแตกต่างจากเด็กคนอื่น มีความบกพร่ องทางด้ านร่ างกาย และสมอง แต่
อย่างน้ อยเด็กของเราก็ถือว่าเป็ นเด็กดีคนหนึ่ง ที่เชื่อฟั งคําสัง่ สอน ว่านอนสอนง่าย คุยกันด้ วยเหตุผล
ซึง่ ดีกว่าเด็กปกติทวั่ ไปคนอื่นๆ เป็ นไหนๆ
“สําหรับแม่ไม่ค่อยสนใจคนข้ างนอกนะ ถ้ าเขามาถามเราก็บอกตรงๆ ถ้ าเขาไม่ถามเราก็ไม่ได้ มา
สนใจว่าเขาจะมองอะไร มองเรายังไง เพราะเราว่าเด็กของเราอะดีกว่าเด็กของเขาอีก”.(คุณแม่ของเด็กชาย
เอ็ม: 29 กุมภาพันธ์ 2559)

จากข้ อมูลที่ได้ รับจากผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ ทําให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ปกครอง
มี ส ภาพความเข้ ม แข็ ง ทางใจค่ อ นข้ า งมาก ต่ อ การตัด สิ น ใจเปลี่ ย นชี วิ ต ของตน การยอมรั บ กั บ
สถานการณ์ ที่เกิ ดขึน้ และพร้ อมจะแก้ ปัญหา เผชิญปั ญหาที่ เข้ ามาอย่างไม่ท้อถอย ความสํานึกใน
หน้ าที่ของผู้เป็ นพ่อเป็ นแม่ที่มีต่อบุตรของตน การกระทําที่แสดงออกถึงความรัก การมองข้ ามสายตา
และทัศนคติของผู้อื่นจะสามารถทําให้ ผ้ ปู กครองเดินต่อไปได้ อย่างไม่วอดแวกและหวาดหวัน่
การที่บุตรของตนมีภาวะสมองพิการ เป็ นสิ่งที่ผ้ ปู กครองบางท่านไม่สามารถยอมรับสายตา
จากผู้อื่นได้ ความกล้ าเผชิญกับคนในสังคมเป็ นสิ่งที่ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการพึงกระทํา จาก
การศึกษาของผู้วิจยั พบว่าผู้ปกครองที่มีความเข้ มแข็งทางใจ จะมีมมุ มองทางความคิดที่ไม่สนใจต่อ
ทัศนคติของสังคมภายนอก การดูถกู หรื อการมองเราแตกแยกไปจากสังคมเป็ นสิ่งที่ผ้ ปู กครองเหล่านี ้
มองข้ าม ผู้ปกครองมีทศั นคติว่าการที่เราต้ องมานัง่ มัวอายคนอื่น อายสังคม ให้ น้องอยู่แต่บ้าน เครี ยด
ไม่มีเวลาออกมาทํามาหากิน ความเคยชินกับการที่คนมองบุตรที่มีภาวะสมองพิการของเรา การที่
บุคคลอื่นจะคิดว่ามันเป็ นเวรเป็ นกรรมของคนเป็ นพ่อเป็ นแม่แต่กบั ผู้ปกครองแล้ วคิดว่าเรามีจดุ ยืนว่า
เรากําลังทําเพื่ออะไรมากกว่า การที่ทําเป็ นมองไม่เห็นสายตาของบุคคลอื่นที่คอยมอง การทําเป็ นมอง
ไม่เห็น มุมมองที่เหมือนกับว่ามีแค่เรากับบุตรอยู่กนั แค่.2.คน ความเข้ มแข็งที่ไม่จําเป็ นจะต้ องไปมอง
สายตาคนอื่นหรื อเอาความคิดของคนอื่นมาใส่ในความคิดของเราการที่ มองว่าบุตรที่มีภาวะสมอง
พิการของเรานันเป็
้ นเด็กดีกว่าเด็กปกติทวั่ ไปอีก แล้ วเพราะเหตุผลอะไรจะต้ องไปใส่ใจกับสายตาคนอื่น
ที่มองลูกเรา หากเป็ นกรณีที่มีบคุ คลภายนอกเข้ ามาซักถามเกี่ยวกับสภาพอาการ ผู้ปกครองก็มกั พูดคุย
และตอบตามตรงเช่นเดียวกัน
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2.2 การจัดการกับสถานการณ์ ท่ เี กิดขึน้
การจัดการกับสถานการณ์ การรับมือกับสิ่งที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงหลังจากการยอมรับ
ความสมองพิการของบุตรของตนนัน้ อย่างแรกที่จะสามารถทําให้ ผ้ ปู กครองมีความพร้ อมและเดินหน้ า
ลงมือทํ า นั่นก็คือการการพุ่งชนต่อสิ่งกี ดขวาง การพร้ อมที่ จะเผชิญหน้ ากับสถานการณ์ ที่กําลังจะ
ถาโถมเข้ ามาอย่างต่อเนื่อง
2.2.1 การต่ อส้ ูกับสถานการณ์
จุด เริ่ ม ต้ น จากการที่ ผ้ ูป กครองคิ ด ที่ จ ะต่อ สู้กับ สถานการณ์ กับ เหตุก ารณ์ ที่
เกิดขึ ้น หลังจากการสามารถทําใจยอมรับกับความสมองพิการของบุตรของตนได้ แล้ ว ผู้ปกครองจึงเกิด
การชั่งนํา้ หนักระหว่างการงาน การเงิน และครอบครัว ค่าใช้ จ่ายของเด็กประเภทนี ้ค่อนข้ างสูงมาก
ครอบครั ว ทุก ครอบครั ว จะต้ อ งใช้ ค่า ใช้ จ่ า ยไปกับ การบํ า บัดรั ก ษา การพาไปพบแพทย์ การพาไป
กายภาพ การพาไปฝึ กพูด ฝึ กเดิน หรื อฝึ กกล้ ามเนือ้ ตามแต่ความสมองพิการของบุตรแต่ละคน ซึ่ง
ผู้ปกครองมีความคิดว่าหากเรามีเงินมากพอที่จะดูแลบุตรของตน แต่บตุ รของตนไม่สามารถทําอะไรได้
เลยสักอย่างเดียว พัฒนาการน้ องไม่ดีขึ ้น นอนแน่นิ่งไปวันๆ บุตรของเขาจะเติบโตขึ ้นมาได้ อย่างไรถ้ า
ไม่มี ผ้ ูปกครองอยู่ดูแล ผู้ปกครองจึง ตัดสิน ใจเสีย สละหน้ า ที่ ก ารงานของตนเพื่ อ มาดูแลบุตร ด้ ว ย
ความคิดที่วา่ ถึงแม้ วา่ เราจะมีเงินน้ อย แต่เรามีความสามารถในการค่อยๆฝึ กพัฒนาการบุตรให้ ดขี ึ ้นทุก
วันๆ จนบุตรสามารถเอาตัวรอดและใช้ ชีวิตอยู่เองได้ โดยไม่มีผ้ ปู กครอง ผู้ปกครองก็จะมีความสุขและ
้
สามารถที่จะทํางานเพื่อหางานมาใหม่ได้
หมดห่วง และเมื่อถึงตอนนันเราก็
“ถ้ าลูกเราเป็ นอย่างนัน้ เหมือนลูกเราตายทังเป็
้ นนะ เขาทําอะไรไม่ได้ เลย ผมก็เลยมานัง่ นึกว่าตรงนี ้
เนี่ย เราจะมามัวนัง่ คิดว่านี่คือหน้ าที่ของใครไม่ได้ แล้ ว เราต้ องมาคิดว่าใครเหมาะสมที่จะทําหน้ าที่อะไร ที่
จะช่วยเหลือต่างหาก ผมก็เลยนั่งตัดสินใจว่า แล้ วเราจะเอายังไงดี ผมเลยนั่งคิด คิด คิด มานั่งชั่งนํา้ หนั
อะไรหลายๆอย่าง แม่บ้านเขาก็เงินเดือนน้ อยกว่าผมเป็ นเท่าตัว จะทํายังไงดี แล้ วเราออกมา ว่าอีกหน่อย
น้ องหายแล้ วเราจะทํายังไง ถ้ าน้ องหายแล้ วผมจะขี่สามล้ อรับจ้ าง ผมจะทําได้ ไหม คําตอบในใจผมออกมา
ว่า ทําได้ สิ เราต้ องทําได้ เพราะเราเป็ นผู้ชายนิ เราต้ องทําได้ ทําได้ แล้ วจะอยู่ช้าทําไม ก็ออกมาดูแลเขาสิ
เราจะกลัวอะไรนักหนา ผมเลยตัดสินใจลาออก”.(คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 24 พฤศจิกายน 2558)

ความเครี ย ดของผู้ป กครองเด็ก ที่ มี ภ าวะสมองพิก ารที่ เ กิ ดขึน้ เกิ ด จากการออกจากงาน
ความกังวลเรื่ องรายจ่าย การปรับตัวในการเลี ้ยงดูบุตรที่มีภาวะสมองพิการของตน และที่สําคัญคือ
ความเข้ าใจในความเป็ นบุตรของตน เป็ นสิง่ ที่ผ้ ปู กครองกับบุตรมีให้ แก่กนั และกัน อีกสิง่ หนึง่ ที่เข้ ามาใน
ความคิดของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการคือ หากผู้ปกครองจ้ างผู้ดแู ลหรื อพี่เลี ้ยงมาให้ ดแู ลบุตร
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ของตน ผู้ดแู ลหรื อพี่เลี ้ยงคนไหนก็คงไม่มีใครที่เข้ าใจและดูแลเขาได้ ดีเท่ากับเราดูแลเอง จึงเป็ นสาเหตุ
ให้ ผ้ ปู กครองตัดสินใจที่จะลาออกจากงานและมาเลี ้ยงดูบตุ รอย่างเต็มที่
“ถ้ าเป็ นแรกๆ ยอมรับว่าเครี ยด เพราะพี่ออกจากงานมาดูเขาเต็มๆ แรกๆเครี ยด ทะเลาะกับลูกทุกวัน
แต่ก่อนมีแรงแต่ตอนนี ้เหมือนพี่คิดได้ ว่าแรงไปก็เท่านัน้ ก็ค่อยๆปรับไป สุดท้ ายคนช่วยเหลือเยอะ แต่ก่อน
ถ้ าอยู่ที่นนั่ ได้ ก็แยกแม่ออกมาเพื่อให้ เด็กปรับอารมณ์ มันก็ถกู ของเขา พี่มาคิดได้ อีกทีไม่มีคนช่วยเหลือเรา
ได้ ขนาดนัน้ หรอก พี่ก็ตดั สินใจว่าเราต้ องดูเองพี่ก็มาดูเองและค่อยๆปรับตัวกันไป ได้ ผลนะ แรกๆอาจจะ
เครี ยดแต่หลังๆ เหมือนเรารู้ นิสยั เขา เขารู้ นิสยั เราว่าทําอย่างไรจะอยู่กนั ได้ ”.(คุณแม่ของเด็กชายแซด: 2
ธันวาคม 2558)

ปั ญ หาหลัก ของเด็ก ที่ มี ภ าวะสมองพิการคือ การไม่ส ามารถควบคุม การเคลื่ อ นไหวของ
กล้ ามเนื ้อ มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ เดินเซ ล้ มง่าย ทรงตัวไม่ได้ นัง่ หรื อยืนได้ ช้ากว่าเด็กปกติ พูดได้ ช้า
กว่าปกติ ส่งผลให้ เกิดอุบตั ิเหตุแก่เด็กได้ ง่าย ทําให้ ผ้ ปู กครองต้ องอาศัยความพยายามอย่างมากใน
การฝึ กฝนลูกให้ สามารถยืน เดิน พูด ให้ ได้ ซึง่ ต้ องใช้ เวลานานกว่าเด็กปกติ
“แรกๆลําบากมาก ทังเรื
้ ่ องการเงิน แต่ว่าเราก็ค่อยๆต่อสู้ๆมา จนถึงทุกวันนีก้ ็ค่อยๆดีขึ ้นตามลําดับ
ทุกอย่างมันดีขึ ้นหมด นี่เป็ นสิ่งที่ตอบแทนความเพียรพยายาม ตอนแรกๆน้ องตัวเล็ก ผมต้ องจับน้ องเขาอุ้ม
เดิน เป็ นชัว่ โมง ทุกวัน วันละหลายรอบ หลังเสียไปเลย จนบางทีผมก็ร้อง ผมไม่สามารถที่จะลาป่ วย ลากิจ
หรื อลาพักร้ อน เพราะว่าน้ องบอกว่า คุณลองละสายตาจากชันสิ
้ ชันจะล้
้ มหัวฟาดให้ ดู (คุณพ่อหัวเราะ) ทํา
ให้ เราต้ องดูแลเขา 24 ชัว่ โมงและก็ตอ่ สู้มา” (คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 24 พฤศจิกายน 2558)
“ก็ต้องสู้ เจ็บแค่ไหนก็ทน”.(คุณแม่ของเด็กหญิงคิว: 29 กุมภาพันธ์ 2559)

จากการใช้ เวลานานในการฝึ กฝนมากกว่าเด็กปกติ ผู้ปกครองจึงต้ องทุ่มเทเวลา เพื่อที่จะ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่มีภาวะสมองพิการให้ สามารถช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันได้
“ทุกอย่างเราต้ องแก้ ปัญหา อย่างเช่น น้ องเขียนไม่ได้ พูดไม่ได้ ก่อนเข้ าโรงเรี ยนผมมองการณ์ ไกล
ผมให้ น้องเริ่ มหัดพิมพ์ที่บ้านล่วงหน้ าไว้ ตงกี
ั ้ ่ขวบ หัดพิมพ์ๆๆ แล้ วน้ องผมมาดูแล้ วเนี่ย ถึงเกณฑ์เข้ าโรงเรี ยน
้
บว่าเขาเป็ นหนักมาก” (คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 24 พฤศจิกายน 2558)
ตอนนันยอมรั

การจัด การกั บ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ น้ เมื่ อ ครอบครั ว มี เ ด็ ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก ารไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ย
ผู้ปกครองต้ องปรับจิตใจที่จะต่อสู้กบั สถานการณ์ การตัดสินใจที่จะลาออกจากงานมาทุ่มเทกับปั ญหา
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พัฒนาการของลูกคือเป็ นเรื่ องใหญ่ เพราะครอบครัวต้ องชัง่ นํ ้าหนักระหว่างรายได้ และการเติบโตขอ
บุตร
“ผมมานัง่ คิด นัง่ คิดๆ หลายวันจะทําอย่างไร ตัดสินใจ เอาหละตัดสินใจได้ คําตอบแล้ ว ต้ องมีคนมา
ดูแลเขา แล้ วใครหละ ผมก็มานัง่ คิดตอนนัน้ แม่เขาเงินเดือนน้ อยกว่าผมหนึ่งเท่าตัว คิดๆ ด้ วยความที่ไม่
เห็นแก่ตวั ของผม ทําให้ ผมตัดสินใจถูก เราเป็ นผู้ชายนะ ถ้ าลูกเมียซ้ อนท้ ายมอเตอร์ ไซด์อยู่ข้างหลัง แล้ ว
มอเตอร์ ไซด์ควํ่า เราก็ต้องแผ่หน้ าอกลงไปปูกบั พื ้นให้ เขานัง่ หลังเราไถไปสิ กลัวอะไร” (คุณพ่อของเด็กหญิง
โอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)

ซึ่งเมื่อบุตรที่มีภาวะสมองพิการเริ่ มที่จะเติบโตขึ ้นนัน้ ความเหน็ดเหนื่อย ความยากลําบาก
ความอดทนยิ่งเพิ่มพูนมากขึ ้น เนื่องจากการต้ องคอยประคับประคอง คอยพยุงเวลาน้ องเดิน คอยอุ้ม
เวลาเคลื่อนย้ ายไปตามสถานที่ต่างๆ ตังเริ
้ ่ มทราบภาวะสมองพิการของบุตร ตอนนัน้ น้ องยังตัวเล็ก
นํ ้าหนักยังไม่มาก การต่อสู้และเผชิญกับความยากลําบากในการหอบบุตรของตนเองขึ ้นรถเมล์หรื อ ร
โดยสารสาธารณะเพื่อให้ ลกู ของตนได้ รับการบําบัดฟื น้ ฟู ความหวังและเป้าหมายแรกของ
การ
เดินทางมาคือ ความหวังที่ จะให้ บุตรสามารถช่วยเหลือตนเองได้ มากที่ สุดเท่าที่ จะทํ าได้ ยิ่งทํ าให้
้ บบทบาทหนักยิ่งขึ ้น
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการนันรั
“ตอนเล็กๆยังไม่เท่าไหร่ พอโตแล้ วค่อนข้ างเยอะ เราต้ องสู้กบั นํ ้าหนักของเขา จนนิ ้วป้ าล็อค นิ ้วบวม
นิ ้วแข็ง ยิ่งผ่าตัดมา ป้าก็ยิ่งเหนื่อย” (คุณแม่ของเด็กหญิงคิว: 24 พฤศจิกายน 2558)
้
ไม่ตวั
“พี่ไปหลายโรงพยาบาล เราหอบลูกไปเองแฟนพี่ไม่พาไป หอบลูกขึ ้นรถเมล์ไปเองตอนนันเขาก็
อ้ วนนะ เด็กแค่ขวบกว่าๆ มันก็ใส่เอวใส่อะไรได้ นะ ตอนนันเราก็
้
ยงั แข็งแรงก็เลยว่ามันก็เข้ มแข็งขึ ้น เพราะ
เราคิดบวกด้ วย” (คุณแม่ของเด็กชายบี: 26 กุมภาพันธ์ 2559)
้ ยงั ไม่เรี ยน”.(คุณแม่ของเด็กหญิงคิว: 25 มกราคม 2559)
“อุ้มมาตังแต่
้ ตวั เล็กๆนะ อุ้มมาตังแต่

นอกจากการที่ผ้ ปู กครองจะต้ องรับบทหนักจากเลี ้ยงดูและการรองรับนํ ้าหนักของบุตรแล้ ว เมื่
บุตรย่างเข้ าสูว่ ยั การเรี ยนรู้ วัยที่เด็กหลายๆคนจะต้ องไปโรงเรี ยน เมื่อเด็กสมองพิการได้ มีสงั คม ได้ เห็น
เพื่อนไปที่ที่หนึ่งที่มีความสนุก และน่าสนใจ เป็ นที่ที่เด็กหลายๆคนจะไปอยู่รวมกัน จึงเป็ นอีกสาเหตุ
หนึง่ ที่บตุ รที่มีภาวะสมองพิการอยากที่จะไปโรงเรี ยนเช่นกัน ซึง่ ก็สอดคล้ องกับความคิดของผู้ปกครองที่
นอกเหนือจากความหวังที่อยากให้ น้องพูดได้ แล้ ว ผู้ปกครองก็อยากให้ น้องได้ มีโอกาสได้ ศกึ ษาเล่าเรียน
เหมื อ นกับ เด็ ก คนอื่ น ๆ อี ก ทัง้ ยัง ได้ ร้ ู จัก กับ โรงเรี ย นศรี สัง วาลย์ ที่ เ ป็ นโรงเรี ย นที่ มี ทัง้ การสอนการ
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กายภาพบําบัด การฝึ กพูด การฝึ กมือ และการฝึ กพัฒนาการต่างๆตามแต่ความบกพร่องของเด็กแต่ละ
คน ผู้ปกครองจึงตัดสินใจให้ น้องได้ มีโอกาสเข้ ามาสอบที่โรงเรี ยนนี ้
“ลูกคนอื่นเขา 5 ขวบ เขาก็ไปโรงเรี ยนกันหมดแล้ ว แล้ วลูกเราทําอย่างไร ดีกว่าอยู่บ้านเอ๋อ นํ ้าลายไห
ไปวันๆ เอาไงดี โรงเรี ยนธรรมดาเขาก็ไม่รับ เขาก็ไม่ได้ ให้ แม่ไปนัง่ เฝ้าทังวั
้ น แล้ วพี่เลี ้ยงคนหนึ่งต่อเด็ก 30
คนแล้ ววิ่งๆ ไม่เหยียบลูกเราตายหรื อ ลูกเราก็คลานๆ อยู่เลย เขาจะเหยียบตายไหมหละก็เลยโทรมาถาม
เราก็บอกว่าลูกเราเป็ นอย่างนีน้ ะมีบตั รผู้พิการด้ วย สมองเป็ นอย่างนีเ้ ดินไม่ได้ เขาก็บอกว่าก็เอาน้ องมา
้
ก็ต้องขวนขวายไง คือตอนนันเขาก็
้
สมัครไว้ ก่อน พี่ก็ดนด้
ั ้ นขึ ้นรถ ขึ ้นเรื อ ขึ ้นแท็กซี่มาถามเขาตลอดทังทาง
ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เลย พูดเป็ นประโยคไม่ค่อยได้ และยังหน่อมแน้ มเลยอะอ่อนมากในสายตาพี่ แต่ว่า
เขาก็บอกความต้ องการเขี ยนหนังสืออะไรอย่างนี ไ้ ด้ มือก็ยังใช้ ไม่ดีข้างนี ้ ขายังเกาะยืนอะไรไม่ได้ และ
ปั ญหาหลักคือกลัวเขาไม่รับด้ วยเอาเราเป็ นเด็กไป – กลับดีกว่า ถามพี่ว่าเด็กไป-กลับ กับเด็กประจําแบบ
ไหนง่ายกว่ากัน เขาจะรับเด็กประจํายากหน่อยนะ แต่เด็กไป-กลับจะง่าย พวกครูบริ บาลแถวนี ้เขาบอก ไม่มี
ที่ให้ ลกู เรี ยน อยากให้ ลกู เรี ยนมากเลย ทําอย่างไรให้ เข้ าได้ ถ้ าอยู่ประจํามันยาก หนูก็อยู่บ้านเช่าอยู่แล้ ว
เดี๋ยวก็ย้ายบ้ านมาอยูแ่ ถวนี ้ดีกว่า ง่ายกว่า ใช่ไหม แล้ วก็ย้ายบ้ านมาอยู่ใกล้ ๆ มาเช่าบ้ านแถวนี ้ดีกว่า ง่าย ก็
เลยปั ญหาตอนนันคื
้ อทําอย่างไรจะให้ ลกู ได้ เรี ยนที่นี่ว่างันเถอะ
้
คือ เราก็ไม่ร้ ู จะได้ ไปเรี ยนที่ไหนแล้ วดูแล้ ว
มันไม่น่าจะเหมาะสมเท่าที่นี่ ไม่ใช่ว่าความพร้ อมความอะไร มันก็มีแต่เด็กอันนี แ้ หละ ก็ระบุมาว่าสมอง
พิการทังนั
้ น้ มันก็ได้ ที่นี่เพราะลูกเราเป็ นอย่างนี ้แล้ วเราก็ต้องขวนขวาย”.(คุณแม่ของเด็กชายบี: 21 มกราคม
2559)

นอกจากการปฏิบตั ิที่แสดงถึงการต่อสู้แล้ ว สภาพจิตใจของผู้ปกครองก็เป็ นสิ่งที่สําคัญไม่
ต่างกัน การที่ผ้ ปู กครองคิดที่จะต่อสู้ วางแผนในชีวิตของตนเองและบุตร ว่าจะสู้ตอ่ ไปอย่างไร มีหนทาง
ใดบ้ าง ความฮึดสู้ที่มีอยู่ในตัวก็ เริ่ มทํ างานทันที ถึงแม้ ว่าจะแอบคิดในใจว่ามันอาจจะเป็ นไปไม่ได้
ผู้ปกครองเลือกที่จะเชื่อความรู้ สึกของตัวเอง เลือกที่จะไม่เชื่อบุคคลที่กล่าวว่าบุตรของตนนัน้ จะไม่
สามารถเดินได้ ตลอดชีวิต เพราะผู้ปกครองยังมีความเชื่อและความหวังในสิ่งที่ตนยังไม่ได้ ลงมือกระทํา
ว่าหากเราฝึ กฝนบ่อยขึ ้นกว่าเด็กสมองพิการคนอื่นเพิ่มอีกหลาย ๆเท่า การฝึ กฝนจะสามารถทําให้ ลกู
เราเดินได้ ในสักวัน การเชื่อผู้เชี่ยวชาญในวันนัน้ จะทําให้ บุตรของเขานัน้ เดินไม่ได้ ไปตลอดชีวิต ซึ่ง
ั ้ ้าตาจนมาถึงวันนี ้ วันที่ได้ ม
การต่อสู้กบั สถานการณ์ ของผู้ปกครองในครัง้ นี ้.นับได้ ว่าเป็ นการต่อสู้ทงนํ
นัง่ ย้ อนนึกถึงคําพูดของผู้เชี่ยวชาญคนนัน้ ทําให้ เราได้ ร้ ูคําตอบจากสิง่ ที่เรายืนหยัดจะทํา.ว่ามันคือเรื่ อง
ั ้ นเรื่ องจริ ง ผู้ปกครองได้ เปรี ยบเทียบกับเด็กที่
จริ ง สิ่งที่ผ้ เู ชี่ยวชาญพูดยืนยันว่าลูกเราจะเดินไม่ได้ นนเป็
มีภาวะสมองพิการท่านอื่นที่หากได้ รับการฝึ กเหมือนบุตรสาวของผู้ปกครองท่านนี ้ ก็คงจะวิ่งได้ ไปแล้ ว
เพราะที่ผา่ นมาผู้ปกครองยอมรับว่าเขาได้ ฝึกมาบุตรของตนมามากจริ งๆ แต่ยงั ไงแล้ วผลลัพธ์ที่ออกมา
ก็เป็ นที่น่ายินดีมาก

96
“ถ้ าเราเชื่อเขาจะเดินไม่ได้ ตงแต่
ั ้ วนั นี ้ แต่ถ้าเราไม่เชื่อ สู้เข้ าไปสิ ผลลัพธ์ มนั ยังไม่ออกนะ ความรู้ สึก
ตรงนันมั
้ นมีความรู้ สึกตอนนันที
้ ่ล้มเหลวและรุ นแรงความรู้ สกึ ของผมมันมุ่งไปอย่างเดียวคือว่า แล้ วเราจะ
ทําอย่างไร จะสู้อย่างไร จะรักษาอย่างไร จะไปตรงไหนจะทําอย่างไรดี จะฝึ กตรงไหนจะหาอะไรให้ เกาะไป
ทําอย่างไรให้ เขาไปได้ หรื อให้ เขานัง่ รถเข็น คือความรู้ สกึ ตรงนันเราพยายามที
้
่จะต่อสู้ แต่ว่าผลลัพธ์มนั ออก
มาแล้ วว่าแกแพ้ แกสู้อย่างไรแกจะต้ องแพ้ ผมก็มายืนนึกนํ ้าตาผมซึมเลยนะ มันเป็ นความรู้ สกึ ที่วา่ สิง่ ที่เร
อยากทําและไม่ทําไม่ได้ และเราต้ องให้ สําเร็ จด้ วยนะ แต่ผลลัพธ์ มนั ออกมาแล้ วว่าไม่ได้ หรอก ไม่สําเร็ จ
หรอก ไม่มีทางเป็ นไปได้ โอย มึนเลยนะ อยู่ดีๆ อะไรก็ไม่ร้ ู ทําให้ ผมนึกขึ ้นมาว่า อ้ าว แล้ วเราเชื่อเขาทําไม
มันผุดขึ ้นมา ถ้ าเราเชื่อเขาสงสัยเขาจะเดินไม่ได้ ตงแต่
ั ้ วนั นี ้ไปจนวันตายเลยนะ เชื่อเขาเราเลิกสู้แน่”.(คุณพ่อ
ของเด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)
“ผมไม่กล้ าพูดคําว่าต้ องเดินได้ แต่ผมคิดในใจว่า ยังไม่ร้ ู ใช่ไหม เพราะเรายังไม่ร้ ู ว่าจริ งไม่จริ ง แต่คิด
ว่าไม่จริง ไม่ได้ ใช่ไหม ก็ต้องทําให้ เยอะขึ ้นสิ คุณเชื่อไหมชีวิตก็คือการยืน ตังแต่
้ วนั นันผมให้
้
เขายืนตังแต่
้ เช้ า
จรดเย็นนอกจากเวลากินกับนอนเท่านัน”
้ (คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)

อย่างที่ ร้ ู กันว่า เด็กที่ มีภาวะสมองพิการจะเป็ นเด็กที่ มีภูมิต้านทานในร่ างกายค่อนข้ างตํ่า
ส่งผลให้ บุตรมีแนวโน้ มที่จะติดโรคหรื อติดเชื ้อได้ ง่ายกว่าเด็กปกติ การดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครองใน
บุต รของตน จึง เป็ นสิ่ง สํ า คัญ มาก ผู้ป กครองจึง ต้ อ งเปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต ของตนเองใหม่ทัง้ หมด ตัง้ แต่
การจัดบ้ าน ทําความสะอาด ซักเสื ้อผ้ าเอง ทํากับข้ าวให้ บตุ รกินเอง และเพิ่มการออกกําลังกายเพื่อให้
บุตรเหงื่ อออก ความทุ่มเทในการต่อสู้ชีวิตนี ต้ ้ องใช้ ทัง้ เวลา และจิ ตใจที่ เต็มเปี่ ยมไปด้ วยความรั ก
ความเข้ าใจในบุตรของผู้ปกครอง
“ตอนที่เขาไม่สบาย โอโห สุดๆเลย เมื่อก่อนเขายังไม่แข็งแรง ที่เล่าให้ ฟังว่าภูมิต้านทานเขาตํ่ามากเลย
ผมตัดสินใจมาทํากับข้ าวเอง เพราะเขากินอะไรลงไปมันภูมิมนั ไม่สร้ าง แป๊ ปเดียวเชื ้อโรคออกเลย ผมเลย
ต้ องอยู่ในเหตุการณ์ตรงนี ้ให้ ได้ รื อ้ บ้ านหมดเลยเก็บใหม่หมดให้ เชื ้อโรคไม่นนั่ และก็ซกั ผ้ าเองสะอาด พวก
ผักแรกๆต้ องไปซื ้อผักที่เลม่อนฟาร์ ม แล้ วพอเขาเริ่ มมีอาการตัวร้ อนปุ๊ ป ผมก็ต้องเช็ดตัว ไม่ต้องนอนทังคื
้ น
เลย ไม่ต้องนอนทังคื
้ นต้ องอยูด่ แู ลผลัดเวรกัน แม่เขาอยูถ่ งึ เที่ยงคืน เที่ยงคืนผมก็รับช่วงต่อถึงเช้ า แล้ วต่อมา
ก็ต้องอยูอ่ ย่างนี ้ แล้ วพอเวลาเขาตัวร้ อนไม่สบาย ข้ างในอักเสบเชื ้อโรคก็ต้องก่อตัวมาโรงพยาบาลอีกที และ
พอไปโรงพยาบาลผมคิดถึง 20,000-30,000 ไปที 20,000-30,000 แล้ วบ่อยเหลือเกินประคบประหงม จน
เขาโตแข็งแรงขึ ้นมา ก็ยอมรับว่าแข็งแรงขึ ้นเยอะ อากาศเปลี่ยนเขาก็ส้ ไู ด้ ทกุ วันนี ้ และมาจากอาหาร อากาศ
แล้ วก็ออกกําลังกาย เน้ นออกกําลังกายให้ เหงื่อเขาออก ลดอุณหภูมิร่างกายอะไรต่อมิอะไร แล้ วมันก็ได้ ผล
จริ งๆ ทุกวันนี ้เขาก็แข็งแรงขึ ้น ถ้ าเป็ นเมื่อก่อนนี ้ แย่แล้ ว พอตัวร้ อนเสร็ จเลย แต่เดี๋ยวนีผ้ มอายุมากขึน้ ให้
นอนเฝ้าทังคื
้ น ผมจะไปซะเอง”.(คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)
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ด้ วยอายุที่เพิ่มมากขึน้ ทุกวันๆ และการต่อสู้ที่ไม่มีวันจบในการเลี ้ยงดูบุตรที่มีภาวะสมอง
พิการนี ้ ผู้ปกครองเรี ยกมันว่า สงคราม สงครามรอบสุดท้ ายที่ไม่ร้ ูว่าตนเองจะสามารถมีชีวิตอยู่กบั บุตร
ได้ ไปอีกกี่วนั กี่เดือน กี่ปี รู้ แต่เพียงว่าเราทําทุกวันให้ ดีที่สดุ เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกไปจากความตาย
และการให้ น้องไปถึงจุดที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อย่างหมดห่วง
“เขาว่าสงครามถ้ าเป็ นสงครามชีวิตนะ มันเป็ นสงครามรอบสุดท้ าย ชีวิตผมแน่นอนมาจนป่ านนี ้แล้ ว
งานนี ้จะให้ สงครามมันเลิกมีอยู่สองทางคือ ให้ ผมตาย กับ น้ องเขาไปถึงจุดหมายแค่นนเอง”.(คุ
ั้
ณพ่อของ
เด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)

ซึง่ ผู้ปกครองก็มีความพยายามต่อสู้กบั สถานการณ์ทกุ อย่างที่เกิดขึ ้นในชีวิต เพราะมีแรงใจ
ว่าเราจะตายไม่ได้ นะ หากเราตายไปบุตรของเราจะอยู่กบั ใคร ใครจะดูแลบุตรของเราได้ ดีเท่าเรา จึง
เป็ นแรงสนับสุนอย่างหนึง่ ที่ช่วยผลักดันว่าเราตายไม่ได้
“(ร้ องไห้ ) ถ้ าไม่มีเรา เขาก็ไม่มีใครทําให้ เขาได้ ขนาดนี ้ มันก็เป็ นกําลังใจนะ ว่าเราตายไม่ได้ ”.(คุณแม่
ของเด็กชายแซด: 2 ธันวาคม 2558)

การต่ อ สู้ที่ ไ ม่ มี ที่ สิ น้ สุด ของผู้ป กครองเด็ ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก ารนี ้ เป็ นการต่ อ สู้ใ น
ความรู้สกึ ล้ มเหลวในชีวิต เป็ นการต่อสู้ที่ไม่สามารถมองเห็นถึงทางเดินข้ างหน้ า มองไม่เห็นสิง่
้ ่อยากให้ บตุ รของตนมีพฒ
ั นาการ
ที่กําลังจะ
เกิดขึ ้นกับตน แต่ความหวังและความตังใจที
ทางด้ านร่ างกายที่ดีขึ ้น.เป็ นแรงบันดาลใจให้ ผ้ ปู กครองยังคงทําต่อไป แล้ วมีความสุขกับการ
ได้ ทําเพื่อบุตร
“ช่วงแรกๆ ผมหนักมากเลยจริ งๆนะ โอโห มันสู้ มันอะไรต่อมิอะไร มาเจอตอนที่ได้ รับข่าวตรงนัน้ ผม
fail มากแย่มากเลย เสร็ จแล้ วพอตอนหลังพอผมสู้ขึ ้นมามันก็ค่อยๆ ดีขึ ้น ค่อยๆ ดีขึ ้น ทุกวันนี ้ผมบอกตรงๆ
เลยว่า ชีวิตค่อนข้ างมีความสุขนะ ชีวิตค่อนข้ างมีความสุข” (คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)

ซึง่ การร้ องไห้ ฟมู ฟายเสียใจกับสิง่ ที่เกิดขึ ้น ไม่สามารถแก้ ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นได้ ตัวเราเอง
ต่างหากที่ต้องมีสติและมองให้ เห็นถึงปั ญหาและทางแก้ ตัวเราเองเท่านันที
้ ่จะสามารถต่อสู้สถานการณ์
และเรื่ องราวนี ้ให้ ผา่ นไปได้ ซึง่ จะทําให้ เราเกิดกําลังใจขึ ้นมาเองในที่สดุ
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“ถ้ าเราฟูมฟายไปก็ไม่มีใครช่วยเราได้ เราจะไปเรี ยกร้ องอะไร เพราะเราต้ องช่วยเหลือตัวเราเองก่อน
ใครจะไปช่วยเราได้ มันก็เลยมีแรงใจไปเอง” (คุณแม่ของเด็กชายบี: 26 กุมภาพันธ์ 2559)

การต่อ สู้กับ ความหวาดหวั่น และความกลัว ของตนเอง แต่ จ ะต้ อ งพยายามเข้ ม แข็ ง ต่ อ
สถานการณ์ นัน้ ๆเพื่ อบุตรของตน การที่ ผ้ ูปกครองมีความหวาดกลัวกับการข้ ามถนนใหญ่ แต่ด้วย
สถานที่พกั อาศัยและการพาบุตรมาโรงเรี ยนนันจะต้
้ องผ่านทังไปและกลั
้
บ ความกล้ าที่จะเผชิญกับสิ่งที่
ตนเองกลัว และสามารถข้ า มผ่ า นมัน มาได้ มัน เป็ นสิ่ ง ที่ ม องเห็ น ถึ ง ความรั ก ที่ ส ามารถเอาชนะ
ความหวาดกลัวของตนเองได้
“แม่ขอร้ องว่าแต่ก่อนแม่ก็กลัวมาก กลัวมากเลยข้ ามถนน แม่ยืนเป็ นสิบนาทีนะกว่าจะได้ ข้ามแม่ก็
กลัว กลัวมากนะ แต่ทําไงได้ ถ้าไม่ข้ามแล้ วลูกเราจะได้ ข้ามไหม ลูกเราจะได้ ข้ามไหม ลูกเราจะได้ มาเรี ยน
ไหม ต้ องมีสติต้องใจเย็นๆ คันไหนว่างเออหลังๆ ทุกวันนี ้ก็ยงั กลัวอยู่ แต่ทําไงได้ ถ้ าไม่ข้ามลูกเราก็ไม่ได้ มา
เรี ยน เราก็ต้องมีความกล้ า”.(คุณแม่ของเด็กชายบี: 12 มกราคม2559)

ทุก คนทราบกัน ดี ว่า เด็ก ที่ มี ภาวะสมองพิการจํ า เป็ นต้ อ งมี ภาระค่า ใช้ จ่า ยในการเลีย้ งดู
ค่อนข้ างมาก ปั จจัยทางด้ านการเงิน ก็เป็ นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญที่ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
้ ้ ปกครองจึง
ทุกคน ต้ องพยายามต่อสู้ดิ ้นรนในการหารายได้ เพื่อมาสนับสนุนรายจ่ายของบุตร ดังนันผู
พยายามประกอบอาชีพเสริมไปด้ วยนอกเหนือจากการดูแลบุตรของตน
“แฟนพี่ก็ทํางานคนเดียว เงินเดือนก็ไม่ถึงสองหมื่นหรอก ก็หมื่นกว่าบาท ก็ยอมรับว่าไม่ค่อยพอใช้
เพราะว่าอย่างพี่เลี ้ยงเด็กพี่ก็ไม่คอ่ ยขัดสนเท่าไหร่ ก็พออยู่ได้ หมายถึงว่าพาลูกไปว่ายนํ ้า พาไปนู้นไปนี่ เวล
้
ส่วนที่เลี ้ยงเด็กคนอื่นมา
เพื่อนไปไหนก็ไปกับเขา ค่ารถ ค่ากิน ค่าอะไร เล่นของเล่น มันก็เอาส่วนนันแหละ
ใช้ ซื ้อของใช้ ให้ ลกู ซื ้ออะไรของเราของลูก เราก็ไม่ต้องเดือดร้ อนเขาไง เขาก็จ่ายแต่ค่าห้ องค่าอาหารของเขา
ไป อาหารเราอาหารลูกไม่กี่ร้อย แต่สว่ นเกินส่วนต่างมันก็พอๆกันที่พี่ต้องใช้ พี่ก็เอามาจากเด็กพวกนี ้แหละ
ที่พี่เลี ้ยง”(คุณแม่ของเด็กชายบี: 12 มกราคม2559)

การที่ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการรับเลี ้ยงดูแลบุตรที่มีภาวะสมองพิการคนอื่น มีทงั ้
ข้ อดีและข้ อเสียที่แตกต่างกันออกไป ซึง่ ล้ วนแล้ วแต่มมุ มองทางความคิดของแต่ละท่าน ผู้ปกครองบาง
ท่านมองว่าการที่เขาใช้ เวลาในการดูแลบุตรของคนอื่นเพื่อหารายได้ นนั ้ ส่งผลต่อความเหน็ดเหนื่อยใน
แต่ละวัน ผู้ปกครองจึงไม่มีเรี่ ยวแรงในการฝึ กบุตรของตนเอง ซึง่ กระทบกับพัฒนาการในบุตรของเขาที่
ลดลงด้ วยเช่นกัน ในทางกลับกันผู้ปกครองอีกท่านหนึ่งมองว่าการที่เขาได้ รับเลี ้ยงดูเด็กที่มีภาวะสมอง
พิการคนอื่นนัน้ ส่งผลให้ บุตรของเขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ มากขึ ้น เพราะถ้ าผู้ปกครองอยู่ด้วย
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น้ องก็จะรบเร้ าให้ ทํานู่นทํานี่ให้ ทําให้ น้องสามารถทําอะไรได้ ด้วยตนเองลดน้ อยลง ซึง่ ผู้ปกครองก็เกิด
ความภาคภูมิ ใ จกับ การที่ บุต รพยายามดูแ ลตนเอง และช่ ว ยเหลื อ ตนเองทัง้ การเดิน ไปเรี ย นตาม
ห้ องเรี ยน เดินไปกิ นข้ าว เดินไปห้ องนํา้ เองด้ วยวอล์คเกอร์ ทําให้ ผ้ ูปกครองได้ มองเห็นอนาคตที่ไม่
น่าเป็ นห่วงอีกต่อไป
“ก็เงินไม่เพียงพอนัน่ แหละ ถึงจะต้ องดิ ้นรนหาเลี ้ยงเด็ก ไม่นนก็
ั ้ ไม่อยากเลี ้ยงหรอก เพราะว่าการที่
เลี ้ยงเด็กคนอื่น เราจะไม่มีเวลาให้ ลกู เรา ไม่ได้ ใส่ใจลูกเรา มันก็เป็ นข้ อเสียอย่างหนึ่ง เพราะว่าเราไม่มีเวลา
มาใส่ใจลูกเราเอง ต้ องไปใส่ใจคนอื่น แต่ถ้าเรามีเงินพอ เราไม่ต้องดิ ้นรนจากใคร เราก็จะมีเวลาใส่ใจลูกเรา
เยอะ ทําอะไรลูกเราได้ อีกเยอะ”.(คุณแม่ของเด็กชายเอ็ม: 24 พฤศจิกายน 2558)
“ถ้ ารายได้ พอก็ไม่อยากไปเลี ้ยงหรอก เพราะว่าเราก็ไม่ได้ ใส่ใจลูกเราเลย เพราะว่ามันต้ องวิ่งเข้ าวิ่ง
ออก วิ่งอะไรไปมา บางทีเราก็ต้องวิ่งคนเดียวไง ก็มนั ไม่มีเวลา ครูสงั่ อะไร อะไรยังไงบางทีเราก็ไม่ได้ ใส่ใจไง
บางทีไม่ทนั ก็ไม่ได้ ใส่ใจอะไรเลย คือถ้ าเงินพอก็ไม่อยากเลี ้ยงหรอกเด็ก เพราะต้ องใส่ใจเยอะๆเด็กพวกนี ้”.
(คุณแม่ของเด็กชายเอ็ม: 24 พฤศจิกายน 2558)
“นี่แหละข้ อเสียมันก็คือเป็ นอย่างงี ้ เพราะเราต้ องใช้ รายได้ อีก กลับมาก็เหนื่อยแล้ ว เราก็ไม่อยากจับลูกเรา
แล้ ว ถ้ าจับลูกเราอย่างเดียวเราก็ไม่เหนื่อยไม่อะไร กระดูกมันเบีย้ ว กระดูกมันผิดรู ปผิดร่ างไปหมดแล้ ว
เมื่อก่อนยังเดินเกาะวอคเกอร์ ไปเองได้ ไม่ต้องจับเลย” (คุณแม่ของเด็กชายเอ็ม: 24 พฤศจิกายน 2558)
“เราจะแบบว่าให้ เขาใช้ ชีวิตอยู่ในโรงเรี ยนได้ โดยที่ไม่ต้องมีผ้ ตู ิดตาม ไม่มีคนมาเฝ้า ไม่ต้องให้ แม่มา
เฝ้าเพราะว่าถ้ าเขาอยูใ่ นนันได้
้ เขาก็เข้ ากับสังคมได้ เขาก็มีความสุขได้ ก็เหมือนกับว่าเขาก็ช่วยเหลือตัวเอง
ได้ ครึ่งหนึง่ ”.(คุณแม่ของเด็กชายบี: 26.กุมภาพันธ์.2559)

นอกจากการหารายได้ ของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการด้ วยการรับเลี ้ยงดูเด็กที่มีภาวะ
สมองพิการคนอื่นแล้ ว ผู้ปกครองยังสามารถที่จะรับจ้ างนวด การกดจุด จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ เข้ าไปอยู่
ร่ วมในสังคมของผู้ปกครองเด็กภาวะสมองพิการในโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์ ผู้ปกครองได้ ใช้ เวลาว่างจาก
การรอรับส่งบุตรตามห้ องเรี ยน โดยการถักทองานฝี มือด้ วยกระเป๋ าลูกปั ด การทํามะขามอบกะทิมาไปที่
โรงเรี ยน การขายเครื่ องสําอาง การซื ้อนํ ้าผึ ้งมาขายเพื่อเอากําไรเล็กๆน้ อยๆ ทั ้งหมดนี ้เป็ นสิง่ ที่ผ้ วู ิจยั ได
เข้ าไปสัมผัสและเข้ าถึงความยากลําบากในการหารายได้ อย่างไม่ยอ่ ท้ อของผู้ปกครอง
“ต้ องหาทํานู้นทํานี่ บางทีก็นวดคนอื่นเขามัง่ คือต้ องหารายได้ พิเศษอยู่เรื่ อยอะพูดง่ายๆ ก็มาจาก
เรี ยนนวดลูกนี่แหละ เพราะว่ามีลกู ตอนเล็กๆต้ องนวดใช่ไหมละ ตอนเล็กๆต้ องยืดเส้ นยืดสาย เราต้ องนวด”
(คุณแม่ของเด็กชายเอ็ม: 24 พฤศจิกายน 2558)
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การที่ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ ต้ องต่อสู้กบั ความยากลําบากทังในการเลี
้
้ยงดู และ
ทังต่
้ ออาชีพ เพื่อนํารายได้ มาจุนเจือค่าใช้ จ่ายของบุตร ส่งผลทําให้ บุตรมีพฒ
ั นาการและสภาพทาง
ร่ างกายที่แย่ลง หากเปรี ยบเทียบกับเมื่อก่อนน้ องสามารถที่จะเดินด้ วยตนเองโดยการใช้ วอล์คเกอร์ ได้
แต่ด้วยการเจริ ญเติบโตของน้ องส่งผลให้ น้องไม่สามารถเดินได้ ด้วยตัวเองอีกต่อไปแล้ ว นอกจากที่แม่
ต้ องคอยประคอง คุณแม่ยังต้ องใช้ แรงในการรั บนํ า้ หนักน้ อง ซึ่งในขณะเดียวกันนัน้ คุณแม่มีความ
จําเป็ นจะต้ องรับจ้ างเลี ้ยงเด็กที่มีความสมองพิการอีกคน เนื่องจากเรื่ องของรายได้ จึงทําให้ เรี่ ยวแรง
และพละกําลังที่คณ
ุ แม่มีในแต่ละวันถูกใช้ ไปกับเด็กที่คณ
ุ แม่ช่วยเลี ้ยง ในแต่ละวันที่คณ
ุ แม่พาน้ องเอ็ม
กลับบ้ าน จึงส่งผลให้ บางวันไม่ได้ มีการฝึ กเดิน หรื อฝึ กปั่ นจักรยานกับน้ อง เพราะคุณแม่เหนื่อยเกินกว่า
ที่จะทําไหว ซึง่ จากการสังเกตลักษณะอาการของน้ องแล้ วพบว่า ในช่วงเวลาที่น้องได้ รับการฝึ กฝน การ
นวด การกายภาพ การยืน การเดิน การปั่ นจักรยานนันจะทํ
้
าให้ น้องสามารถที่จะทรงตัวได้ เองมากกว่า
ช่วงดวลาที่ไม่ได้ ฝึกหรื อทํากายภาพเลย คุณแม่เล่าว่าทุกวันนี ้อาจมีลดลงเหลือประมาณ 2 ครัง้ ต่อ
อาทิตย์ ก็ยงั ถือว่าน้ อยมากจนแทบไม่เห็นผลเลย
“ไม่ค่อยได้ ฝึกเลย อาทิตย์นึง2 วันอย่างเงี ้ย มันน้ อยมากจนแทบจะแบบว่าไม่ได้ ฝึก จากที่แบบทําทุก
วัน เดี๋ยวนี ้แทบจะแบบว่าไม่ได้ ฝึกเลย แต่ก็ถอยลง เพราะว่าไม่ได้ ฝึก เพราะเด็กพวกนี ้ถ้ าไม่ได้ ฝึกมันก็จะ
ถอยลง” (คุณแม่ของเด็กชายเอ็ม: 24 พฤศจิกายน 2558)
“ต่างกันเยอะมาก ผิดกันเลย จากที่เราทํา เขาเดินคล่องเราแค่ประคองก็เดินได้ กับเดี๋ยวนี ้ประคอง
เฉยๆไม่ได้ ต้องใช้ แรงเราด้ วย เนี่ยแหละข้ อเสียเพราะว่าไม่ได้ ทําอะไรไง ไม่มีอะไร ก็เลยต้ องใช้ แรงเราหมด
เลย นี่แหละข้ อเสีย เสียมากเลยจะบอกให้ (หัวเราะ).แต่มนั ไม่มีทางแก้ ไง มันไม่มีทางแก้ ปั ญหามันไม่มีทาง
แก้ ”.(คุณแม่ของเด็กชายเอ็ม: 24 พฤศจิกายน 2558)

เทียบเท่ากับว่าสภาพอาการของน้ องกลับลดลงไปด้ วย แต่ผ้ ปู กครองก็คิดว่า รายได้ และเงินก็
ยังเป็ นสิง่ ที่จําเป็ นต่อครอบครัว อย่างน้ อยก็ได้ คา่ อาหารของบุตร และเราก็ไม่มีทางเลือก คุณแม่จึงต้ อง
รับเลี ้ยงดูน้องคนอื่นเพื่อนําเงินมาสนับสนุนรายจ่ายของบุตรต่อไป
การที่ต้องพาบุตรไปพบแพทย์หลากหลายสาขาเพื่อให้ บตุ รพูดได้ เพื่อให้ บตุ รมีพฒ
ั นาการที่ดี
ขึ ้น ความอดทนของผู้ปกครองที่ต้องทนเห็นความเจ็บปวดของบุตร ความอดทนรอทังๆ
้ ที่ไม่ได้ กินข้ าว
ั ้ วยรักษาและช่วยให้
มาทังวั
้ น เพื่อให้ บุตรได้ เจอแพทย์เฉพาะทาง และเป็ นความหวังว่าแพทย์นนจะช่
อาการของน้ องบรรเทาขึ ้น
“คือเวลาของเราก็คือหาหมอ แล้ วเราก็คอยได้ ทบทวนว่าเวลาไปฝึ กพัฒนาการ หมอพัฒนาการฝึ ก
เขาบอกว่าให้ ทําอย่างนันนะ
้ ให้ ทําอย่างนี ้ ไม่ให้ นงั่ ท่านันนะจั
้
บหลังลูกอย่างไรนํ ้าลายก็ยงั ไหลเพราะว่าตอ

101
นันยั
้ งพูดไม่ได้ ไงตอนนันแค่
้ หวังว่า เอาเหอะอย่างน้ อยก็ให้ พดู ได้ ก่อน ถ้ าพูดได้ เราจะได้ ร้ ู ว่าอยากได้ อะไร
ต้ องการทําอะไร ต้ องการอะไร แล้ วก็มาวิตกกังวลว่าทําไมไม่พดู หรื อว่าเป็ นเพราะหู เพราะตา เพราะจมูก
เดี๋ยวหมอต้ องส่งตรวจตา ต้ องไปนัง่ ลุ้นว่าเดี๋ยวจะหยอดตาก็จะแสบ ขยายม่านตาให้ ไหม ร้ องอดทนไปคน
เดี ยวทัง้ วันข้ าวปลาไม่ได้ กินก็ต้องรอหมอ เพราะว่าไปไหนไม่ได้ ต้ องอยู่ด้วยกัน ขนไปก็ลําบากใช่ไหม
อดทนรอหมอ เนี่ยไปไหนโรงพยาบาลที่เห็นๆ มันก็ทั่วไป เริ่ มเกิดความคุ้นชินเคยชินขึน้ มา”(คุณแม่ของ
เด็กชายบี: 26 กุมภาพันธ์ 2559)

การต่อสู้กบั สถานการณ์ อนั หลากหลายของผู้ปกครองข้ างต้ น เป็ นจุดเริ่ มต้ นของความพลิก
ผันในชีวิตของผู้ปกครองแต่ละท่าน จุดเริ่ มต้ นของความคิดที่จะเผชิญกับสถานการณ์ ที่กําลังเกิดขึ ้นนี ้
ด้ วยการต่อสู้ การศึกษาหาข้ อมูลเกี่ยวกับภาวะสมองพิการจึงเป็ นสิ่งที่ผ้ ปู กครองต้ องหาข้ อมูลเพิ่มเติม
หากผู้ป กครองต้ อ งการต้ อ สู้กับ สถานการณ์ ที่ เ กิ ดขึน้ แต่ข าดความรู้ ในการดูแ ล การบํ า บัด รั ก ษา
การกายภาพ ข้ อควรระวัง แล้ ว ผู้ปกครองจะไม่ส ามารถต่อสู้กับ สถานการณ์ นัน้ ๆได้ สํา เร็ จ ดัง นัน้
การศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับความสมองพิการจึงเป็ นสิ่งที่ตามมาจากการตัดสินใจต่อสู้กบั สถานการณ์ของ
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
2.2.2 การศึกษาข้ อมลเกี
ู ่ ยวกับความสมองพิการ
ผู้วิจัยพบว่าแรกเริ่ มของการที่ผ้ ูปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการทราบความ
สมองพิการในบุตรของตน ผู้ปกครองแต่ละท่านมักจะไม่มีความรู้ เกี่ยวกับภาวะสมองพิการเลย ซึ่ง
หลังจากการทราบภาวะสมองพิการในบุตรของตนแล้ ว แพทย์และข้ อมูลทางการแพทย์ต่างๆจะตอบ
เป็ นเสียงเดียวกันว่า คือการที่บตุ รจะมีการพัฒนาการช้ า
“เห็นคุณหมอบอกสมองพิการเราก็นึกว่า จะแบบไม่ร้ ูเรื่ องอะไรเลย คําว่าสมองพิการจะไม่ร้ ูเรื่ องอะไร
เลย ก็ย้อนถามคุณหมอ คุณหมอบอกไม่ใช่ เป็ นการพัฒนาการช้ า” (คุณแม่ของเด็กหญิงคิว: 25 มกราคม
2559)
“ตอนนันแม่
้ ก็ยงั ไม่ร้ ูจกั เรื่ องเด็กสมองพิการนี ้เลย ประมาน 3 ขวบ หมอก็เลยให้ ไปทํา MRI.นี่แหละค่ะ
ก็เลยรู้วา่ ลูกเราเป็ นเด็ก CP.นะ พูดช้ า พัฒนาการช้ า” (คุณแม่ของเด็กชายบี: 4 พฤศจิกายน 2558)

หลังจากที่ผ้ ปู กครองทราบถึงความสมองพิการในบุตรของตน ผู้ปกครองจึงต้ องศึกษาข้ อมูล
เกี่ยวกับภาวะสมองพิการนี ้ ทําให้ พบว่าภาวะสมองพิการมีรูปแบบของความผิดปกติหลายรู ปแบบ
แตกต่ า งกั น ออกไป ซึ่ ง เมื่ อ ครั ง้ แรกเริ่ ม ความสมองพิ ก ารของบุ ต ร ผู้ ปกครองต่ า งไม่ เ คยทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับภาวะนี ้มาก่อน หลังจากที่ผ้ ปู กครองได้ ทราบความสมองพิการจากแพทย์แล้ ว ต่าง
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พากันตังคํ
้ าถามเกี่ ยวกับโรคว่าโรคนีค้ ืออะไร เป็ นอย่างไร อาการแบบไหน รักษาหายไหม และต้ อง
ปฏิบตั ิตนอย่างไร และผู้ปกครองแต่ละท่านก็ได้ คําตอบเป็ นไปในทางเดียวกันว่า ภาวะสมองพิการหรื อ
โรคสมองพิการนันคื
้ อการพัฒนาการช้ า เป็ นผลมาจากสมอง และคําถามที่เกิดกับผู้ปกครองในลําดับ
ต่อมาก็ คือแล้ วเราจะต้ องทํ าอย่างไร รั กษาอย่างไร แพทย์ เฉพาะทางเด็กจะให้ คําอธิ บายเกี่ ยวกับ
การบําบัดรักษาภาวะนี ้ด้ วยการกายภาพ ซึง่ ต้ องใช้ การกายภาพที่สมํ่าเสมอ และบ่อยครัง้ อาจเรี ยกได
ว่าเป็ นการกายภาพไปตลอดชีวิตของน้ องเลยก็วา่ ได้
“แม่ก็เลยอ่านตามบอร์ ดตามอะไรที่โรงพยาบาลเด็ก แบบก็เลยรู้ สกึ ว่าโรคสมองพิการมันเป็ นเหมือน
ที่ลกู เราเป็ นเลย พูดช้ า พัฒนาการช้ า เคลื่อนไหวไม่ได้ แล้ วพอไปโรงพยาบาลก็จะไปเจอเพื่อนๆที่มีลกู เป็ น
แบบนี ้ในหลายสเตป ก็เลยพึง่ เข้ าใจว่ามันมีหลายอย่าง แต่ทงหมดก็
ั้
คือมาจากสมอง” (คุณแม่ของเด็กชาย
บี: 4 พฤศจิกายน 2558)
“ลูกคนอื่นเขาเป็ น CP เหมือนกันแต่มนั เกร็ง อ้ าวแล้ วทําไมลูกเราไม่เกร็ง อ้ าวไม่เกร็งคนนี ้อ่อน คนนี ้
เหมือนลูกเราเป็ นแบบอ่อนไม่เกร็ง คนนันเขาเป็
้
นเยอะนะ เขาเป็ นซีกล่าง เขาเป็ นครึ่งซีก เขาเป็ นซีกบน เรา
ก็เริ่ มรู้ ว่า CP นี ้มันมีหลายแบบ ทังโรงเรี
้
ยนยังแทบจะไม่เหมือนกันทุกคนก็ว่าได้ เพราะว่าเซลล์สมองที่ถกู
ทําลายมันไม่เท่ากัน แล้ วก็มารู้ ว่าที่เป็ นอย่างนี ้เพราะอะไร บางคนคลอด 7 เดือน บางคนรกพันคอ บางคน
กินเม็ดลําไยติดคอขาดออกซิเจน บางคนชักขาดออกซิเจน”.(คุณแม่ของเด็กชายบี: 26 กุมภาพันธ์ 2559)

เมื่อผู้ปกครองเริ่ มมีความรู้ และความเข้ าใจเกี่ยวกับภาวะสมองพิการมากขึ ้น ผู้ปกครองจึง
เริ่ มที่ จะพาบุต รของตนไปสถานพยาบาลต่า งๆเพื่อบําบัดรั กษาตามอาการและข้ อบกพร่ อ งที่ บุตร
ของตนเป็ น ซึง่ เมื่อไปแต่ละสถานพยาบาลแพทย์ เจ้ าหน้ าที่ในโรงพยาบาล หรื อผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะ
สมองพิการท่านอื่นก็จะแนะนําซึ่งกันและกัน บอกต่อสถานที่ที่สามารถพาบุตรไปกายภาพหรื อรักษา
สภาพอาการของเด็กที่มีภาวะสมองพิการ ซึง่ หากผู้ปกครองไม่ได้ เข้ าสังคมที่มีเด็กภาวะสมองพิการนี ้
ผู้ปกครองก็จะไม่ทราบถึงสถานที่แต่ละที่ที่เขาไปกัน
“ไปหาแรกๆ ไปสุม่ ๆ ไปแล้ วเขาก็จะแนะนําไปแต่ละโรงพยาบาลเขาก็จะแนะนําไปอีกที่ให้ ไปลองดู มี
ทังเจ้
้ าหน้ าที่โรงพยาบาลและผู้ปกครองแนะนํา เพราะว่าส่วนมากพวกนี ้เขาก็บอกต่อกันดีนะเพราะไม่งนแม่
ั้
ไม่ร้ ู ว่าที่ไหนมีอะไรเยอะ อย่างมหิดลตรงปิ่ นเกล้ าแม่ไม่ร้ ู เลยนะ แต่แม่ก็จําไม่ได้ ว่ามีใครบอกมา เพราะตรง
นันเหมื
้ อนไม่ใช่โรงพยาบาล แต่เหมือนภาคส่วนของเขา เราก็ไม่ร้ ู ว่ามีไง”(คุณแม่ของเด็กชายแซด: 21
มกราคม 2559)
“สิ่งที่เกิดขึ ้นในความคิดทันทีเลยก็คือว่า แล้ วเราจะทําอย่างไรดีหละ แล้ วเราจะทําอย่างไรดีหละ เรา
ก็พยายามที่จะศึกษาดูข้อมูล ศึกษาข้ อมูล พอดีเพื่อนของแม่เขาก็คยุ กันในแวดวง คุณแม่ก็คยุ กันไปคุยกัน
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มาว่าลูกเป็ นอย่างนีน้ ะ และมีเพื่อนแม่คนหนึ่งเขาบอกว่า ลองไปหาหมอคนนีท้ ีแรกๆเลยไม่ทราบว่าเป็ น
อะไร สมองพิการ ก็คิดว่าลูกทําไมไม่พฒ
ั นาการ ก็เลยแนะนําให้ ไปหาหมอ ผมจําได้ แล้ ว เขาให้ ไปหาหมอ
คนนี ้ เราก็ขับรถกันไปไปหาหมอกระดูก หมอเขาดูแล้ วเขาแนะนํามาที่โรงพยาบาล ทีนี ้มาที่โรงพยาบาล
แทบจะครบวงจรเลย ก็จะมีเกี่ยวกับพัฒนาการ เกี่ยวกับอะไรมากมายหลายอย่าง ตรงจุดนันทํ
้ าให้ เรารู้ ว่า
อ๋อลูกเราเป็ นสมองพิการ ขันแรกเลยตอนนั
้
นผมคื
้
อ เข้ าใจตรงนี ้เพิ่งเข้ าใจว่า ก็คือว่าลูกเราตอนนันมั
้ นเป็ น
เพราะอะไรก็คุยกับแม่ แม่ก็บอกว่า ตอนคลอดพยาบาลเขาบอกว่าตัวเขี ยวเหมือนพระอินทร์ เลย แต่ก็
หายใจ ก็เลยสรุปออกมาได้ วา่ ลูกพิการเพราะขาดออกซิเจน ไม่ใช่ตอนคลอดอย่างเดียว แต่ตงแต่
ั ้ ตอนอยู่ใน
ครรภ์เลย เพราะว่ารกของแม่ก็ไม่ค่อยดี อาจจะส่งออกซิเจนลงมาไม่ได้ เต็มที่ สมองบางส่วนก็เลยบกพร่ อง
ไป เสร็ จแล้ วตรงนัน้ เราก็เลยเริ่ มรักษาเขา ที่ไหนมีอะไรเราจะไปหมด” (คุณพ่อของเด็กหญิ งโอ: 17
กุมภาพันธ์ 2559)

หลังจากที่ ผ้ ูปกครองได้ ศึกษาลักษณะอาการ และรายละเอียดของภาวะสมองพิการแล้ ว
ผู้ปกครองยังพยายามที่จะหาข้ อมูลเกี่ยวกับด้ านอื่นที่รองลงมา ได้ แก่ โรงเรี ยนที่สามารถเข้ าเรี ยนได้
สถานที่ ในการรั กษา สถานที่ ในการกายภาพ แพทย์ ที่มีความเชี่ ยวชาญทางด้ านสมองพิการ ตาม
ความหวังที่อยากให้ บุตรของตนหาย อยากให้ บุตรของตนดีกว่า ไม่ว่าจะเป็ นด้ านพัฒนาการ หรื อใน
ด้ านการช่ว ยเหลือตนเอง เมื่ อผู้ปกครองแต่ล ะท่านได้ ก้ าวเข้ า มาสู่โลกของภาวะสมองพิก าร สิ่ง ที่
ผู้ปกครองได้ รับควบคู่ไปกับความรู้ เกี่ ยวกับโรค นัน่ ก็คือการได้ เห็นลักษณะอาการของเด็กที่มีภาวะ
สมองพิการคนอื่น ได้ แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้ปกครองที่มีบตุ รสมองพิการเหมือนกัน ได้ รับรู้ถึงสาเหตุ
ของความสมองพิการของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป ซึง่ นัน่ ก็ยิ่งทําให้ ผ้ ปู กครองได้ ซมึ ซับและเข้ าใจ
ในภาวะสมองพิการมากยิ่งขึ ้นในทุกวันซึง่ หากผู้ปกครองที่ไม่ได้ อยูใ่ นสังคมของความสมองพิการ จะไม่
สามารถทราบถึงโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์ และโรงพยาบาลสําหรับรักษาเด็กจําพวกนี ้เลย
“อย่างพี่ก็ต้องศึกษาอย่างเดียวเลย โรงเรี ยนนี ้อยู่ตรงไหนอะไร พี่มีน้องประมาณยังไม่ถึงขวบนะ เห็น
โรงเรี ยนนี ้พี่ดใู นโทรทัศน์ แต่พี่ก็เริ่ มสังเกตว่าลูกพี่มนั ทําไมป่ านนี ้ทําไมยังไม่นงั่ ทําไมไม่คลานไม่คืบ แต่ว่า
ไม่ได้ คิดไปไกลว่าลูกจะเดินไม่ได้ ยงั ไม่ร้ ู พี่ก็ว่าโรงเรี ยนนี ้มันเป็ นอย่างไรว้ า ก็เลยจําชื่อโรงเรี ยนจําอะไรไม่ได้
จําแต่ชื่อโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์”.(คุณแม่ของเด็กชายบี: 21 มกราคม2559)
“พอลูกโตขึ ้นไปหาหมอโรงพยาบาลนู้นนี ้ ไปทําพัฒนาการโรงพยาบาลเจริ ญกรุง พี่ก็เลยทําไปเรื่ อยๆ
แล้ วลูกพี่ เริ่มเห็นชัดแล้ ว เราเริ่มรู้แล้ วว่าลูกเราเป็ นเด็ก CP นะสรุปว่าน่าจะเดินไม่ได้ แน่นอนแหละดูแล้ ว ไม่
สามารถเดินได้ พี่ก็เลยถามคุณครู ว่า 5 ขวบแล้ ว มีโรงเรี ยนไหนบ้ างเขารับเด็กพิเศษจากเราที่เดินไม่ได้ ที่
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ คุณครูเขาก็ search มาให้ 4-5 โรงเรี ยนแต่ว่าไม่มีศรี สงั วาลย์พี่ก็ทําไง เล่นเน็ตไม่เป็ น
มีประมาณ 4 โรงเรี ยน แต่สว่ นมากจะเป็ นร่วม มีออ มีดาวน์ มีอะไรด้ วย ศึกษาพิเศษภาคกลางมีรวมนะ ตา
บอด หูหนวกที่นี่เฉพาะ CP ซีเวียซีเวียคือเป็ นเยอะกว่า CP แต่เป็ นสมองเหมือกันแล้ วทีนี ้พีก็เลยว่า เอาไงดี
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เล่นเน็ตก็ไม่เป็ น พี่ก็เลยให้ ลกู สาวเปิ ดในเน็ต บอกชื่อโรงเรี ยนลูก แล้ วอ่านดูข้อมูลเขาเขาเป็ นโรงเรี ยนอะไร
อย่างนี ้ เสร็จแล้ วเอาเบอร์ โทรศัพท์มา คือโทรไปถามเขา”(คุณแม่ของเด็กชายบี: 21 มกราคม2559)

จากการศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับภาวะสมองพิการ ทําให้ ผ้ ปู กครองทราบถึงสาเหตุของโรค คือ
การที่ สมองของเด็กนัน้ ขาดอากาศ ทํ าให้ สมองบางส่วนนัน้ ตายไป ซึ่งในส่วนที่ สมองตายไปจะไม่
สามารถสัง่ การได้ จึงเป็ นเหตุให้ เด็กแต่ละคนมีความสมองพิการเหมือนกัน แต่มีความพิการที่แตกต่าง
กัน เมื่อผู้ปกครองได้ ทราบดังนี ้แล้ ว ผู้ปกครองจึงคิดว่าในเมื่อมันเป็ นแค่เซลล์ของสมองบางส่วนที่ตาย
ไป เราสามารถฝึ กส่วนที่ยังใช้ การได้ สิ ให้ น้องได้ รับการฝึ กฝนและใช้ งานกับสมองในส่วนที่ยงั ใช้ ได้
เพื่อให้ น้องยังพอสามารถเคลื่อนไหวตัวเองได้ บ้าง
“เหตุที่สมองพิการเพราะว่าสมองเขาขาดอากาศ พอตรงนี ้บอกว่าสมองขาดอากาศเราก็เข้ าใจแล้ วว่า
อ้ อ สมองมัน ขาดอากาศทํ า ให้ เซลล์ บ างส่ว นมัน เสียมัน ตายไปอะไรอย่า งนี ้ ที นี ก้ ็ศึกษาแล้ ว มัน จะเป็ น
อย่างไรจะเกิดอะไรขึ ้น พอไปเจออยู่อนั หนึ่งเขาบอกว่าตรงนี ้สมองบางส่วนเขาเสียไปแล้ วก็คงจะนัน่ ไม่ได้
แต่วา่ สมองส่วนที่ดีก็พยายามใช้ และพยายามฝึ กสมองส่วนที่ดี คือ อย่างเช่นเขาก็ไม่ตอบสนองอันนี ้ เขาเดิน
ไม่เป็ นเขาเคลื่อนไหวตรงนี ้ไม่ได้ เราก็สอนกลับเข้ าไป การก้ าว พยายามทําเข้ าไปบ่อยๆ ทําเข้ าไปเยอะๆ แต่
้
ขวนขวายหาอะไรต่อมิ
ว่าความรู้สกึ ตอนนันก็
้ ไม่ได้ คิดอย่างไร คิดอยู่อย่างเดียวจะรักษาอย่างไรเท่านันเราก็
อะไรมีที่ไหนอะไรต่อมิอะไรเราก็ไป” (คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)

ช่วงเวลาแห่งการเรี ยนรู้ จึงเกิ ดขึน้ การที่ ผ้ ูปกครองจะต้ องเรี ยนรู้ ในสภาพอาการของบุตร
ข้ อควรระวัง วิธีการดูแล ประสบการณ์ในการเลี ้ยงดูที่ดีของผู้ปกครองท่านอื่น คําแนะนําและความรู้
ต่างๆ การทําความเข้ าใจกับภาวะของโรค กับสิ่งที่กําลังเกิดขึ ้นแล้ ว และกําลังจะเกิดขึ ้น ที่ผ้ ปู กครอง
สามารถนําไปเป็ นข้ อคิดหรื อเป็ นแนวทางในการเลี ้ยงดูบุตรที่มีภาวะสมองพิการได้ ซึ่งสามารถแบ่ง
การเรี ยนรู้ออก2รูปแบบ ได้ แก่ การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และการเรี ยนรู้จากผู้อื่น
้ ่ องการทํา
การเรี ยนรู้ ด้วยตนเองเป็ นการเรี ยนรู้ ที่ได้ จากการศึกษาข้ อมูลในรอบด้ าน ทังในเรื
ความเข้ าใจกับโรค วิธีการรักษา วิธีการกายภาพ แพทย์ที่ต้องไปรักษา สถานที่ที่ต้องพาบุตรไปรักษา
สิ่งที่ควรปฏิบตั ิเวลาอยู่ที่บ้านนอกเหนือจากเวลาที่พาไปบําบัด รวมไปถึงการปรับทัศนคติของตนใน
การเริ่มต้ นย่างก้ าวเข้ ามาสูโ่ ลกของความสมองพิการ
“สมัยก่อนคือแรกๆ ลูกเป็ นอย่างนี ้ทําไง ไม่มีความรู้ เพราะตอนนันเรายั
้
งไม่มีความรู้ไง เรายังไม่เข้ าใจ
มันยังไมชินกับสภาพนี ้ แต่ตอนนีค้ ือ เหมือนเราต้ องปรับสภาพ เราต้ องทําใจแล้ ว เราต้ องชินกับสภาพนี ้
และเราก็ต้องค่อยๆคิดว่าเหตุและผลที่มนั เป็ นอย่างนี ้เพราะอะไร เราก็จะเริ่ มรู้ ขึ ้นมาเรื่ อยๆ มันก็เลยทําให้
เราคลายความวิตกได้ เยอะ ตอนแรกๆ ตอนที่เป็ นเด็กอ่อนๆ แรกๆ ประมาณยังไม่เข้ าโรงเรี ยนนี ้นะ เราก็จะ
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วิตกว่าลูกเราจะไปเรี ยนที่ไหน แล้ วต้ องไปหาหมอ 5-6 โรงพยาบาล เพราะจับไม่ถกู ว่าเราต้ องไปหาหมอ
อะไรดี และลูกเราเป็ นโรคอะไร อันนี ้คือเราไม่มีความรู้ นัน่ แหละ ความวิตกส่วนหนึ่งของเราคือ ความไม่มี
ความรู้ อะไร นัน่ ทําให้ เราวิตก แต่ถ้าเรารับรู้ ข่าวสารพี่ก็จะเริ่ มศึกษามันเริ่ มเข้ าใจมันและพี่จะไม่ค่อยเครี ยด
เท่าไหร่ สําหรับพี่นะ แต่ถ้าเราไม่ร้ ู แล้ วเราจะเครี ยด ถ้ าเราไม่ร้ ู นะ เราไม่ร้ ู อะไรเลยเราจะเครี ยดไง”(คุณแม่
ของเด็กชายบี: 12 มกราคม2559)
“ที่ไหนมีอะไรเราจะไปหมดเลยเพื่อไปดูว่าอะไรตรงไหน ตรงนัน้ ผมเริ่ มต้ นได้ เรี ยนรู้ เรี ยนรู้ ขึน้ มา
เรื่ อยๆ เรี ยนรู้ขึ ้นมาเรื่ อยๆ”.(คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)

ซึ่งจากการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง สัง่ สมออกมาเป็ นประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ประสบการณ์ ใน
การเลี ้ยงดูบตุ ร ประสบการณ์ในการปรับสภาพจิตใจตนเองให้ เข้ มแข็งและต่อสู้ไปกับสถานการณ์
การเรี ยนรู้ จากผู้อื่นการเรี ยนรู้ ไม่จําเป็ นต้ องมากจากสิ่งที่ ผ้ ูปกครองขวนขวายด้ วยตนเอง
ประโยชน์ จ ากการเข้ า สัง คม อาจส่ง ผลให้ ผ้ ูป กครองได้ รั บ ความรู้ และได้ รั บ การเรี ย นรู้ ได้ อี ก ด้ ว ย
ดังคําบอกเล่าในประสบการณ์ของผู้ปกครองนี ้
“เคยไปเจออยุธยาไปนั่งกินร้ านก๋วยเตี๋ยวนํา้ ตก เขาก็มองๆ เราก็ชินแล้ วกับสายตาคนมอง เขาก็พู
น้ องเป็ นอะไรคะ อ๋อ น้ องเดินไม่ได้ เป็ นสมองพิการ เป็ นเหมือนลูกชายเลยลูกชายก็เป็ นอย่างนี ้ ลูกชาย 6
หรื อ 7 ขวบนี่แหละลูกชายเสียเพิ่งเสียไปเมื่อ 2 อาทิตย์ที่แล้ วนี ้เองท้ องเสียแล้ วก็ไปหาหมอไม่ทนั หมอบอก
ว่าไม่ทนั ช็อคค่ะตายเลยเขาก็เล่าให้ ฟังว่าลูกเขาเป็ นเหมือนลูกเราเลยเป็ นอย่างนีแ้ หละ แต่ว่าไม่ได้ เรี ยน
หนังสืออะไรอยู่บ้านนี่ แหละแล้ วไปกินอะไรก็ไม่ร้ ู ท้ องเสียแล้ วก็ไปหาหมอไม่ทันแล้ วช็อค”.(คุณแม่ของ
เด็กชายบี: 26 กุมภาพันธ์ 2559)

การที่ ผ้ ูปกครองได้ พาบุตรของตนออกไปเข้ าสังคมข้ างนอก สามารถดึงดูดผู้ปกครองที่ มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับภาวะสมองพิการ ให้ มาบอกเล่า แบ่งปั นประสบการณ์ และทําให้ ร้ ูถึงข้ อควรระวัง
ของเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
การดูแลของผู้ปกครองจะไม่สามารถเกิ ดขึน้ ได้ โดยปราศจากความรู้ เกี่ ยวกับภาวะสมอง
พิการ ข้ อมูลในการดูแลเด็กที่มีภาวะสมองพิการ การกายภาพ ลักษณะอาการ ระดับความพิการ ระดับ
สมอง ประเภทของความสมองพิการ รวมไปถึงรายละเอียดในหลายๆด้ านเกี่ยวกับภาวะสมองพิการนี ้
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการจึงมีบทบาทหน้ าที่ในการศึกษาข้ อมูลทันทีเกี่ยวกับความสมองพิการ
ในการจัดการกับสถานการณ์ ก ารที่ ผ้ ูปกครองได้ รับข้ อมูลเกี่ ย วกับภาวะสมองพิการที่ เ พี ย งพอ ได้
แลกเปลี่ยนข้ อมูลกับผู้ปกครองที่มีบตุ รสมองพิการเหมือนกัน ได้ ร้ ูวิธีแก้ ปัญหาของอาการของบุตรของ
ตน ได้ รับคําปรึ กษาจากนักกายภาพหรื อบุคลากรทางการแพทย์อื่น ยิ่งส่งผลให้ ผ้ ปู กครองมีความรู้ ที่
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เพิ่ มมากขึน้ ซึ่งการเข้ า สังคมหรื อการรวมกลุ่มของบุคคลที่ มี ลักษณะคล้ ายคลึง กัน เป็ นไปในทาง
เดียวกัน จึงสามารถส่งผลให้ ผ้ ปู กครองมีความมัน่ ใจในการเผชิญสถานการณ์และรู้ สกึ ว่าตนเองนันไม่
้
ต้ องเดินไปอย่างโดดเดี่ยว
2.2.3 การพยายามดแลบุ
ู ตรให้ ดที ่ สี ุด
ผู้ปกครองทุกท่านยอมที่จะเสียสละ ต่อสู้เพื่อบุตรที่มีภาวะสมองพิการของตน
พยายามที่ จ ะเลื อ กสิ่ง ที่ ดีที่ สุด ให้ กับ บุต รของตน สิ่ง ไหนที่ ไ ด้ ยิ น หรื อ ได้ ข่า วมาว่า มัน ดี ก็ พ ยายาม
ขวนขวายให้ บุตรของตนเองได้ รับสิ่งสิ่งนัน้ ได้ รับการกายภาพ ได้ รับการรักษา ได้ รับการฝึ กฝนอย่าง
เต็มที่ ซึง่ เป็ นที่ร้ ูกนั ว่าเด็กที่มีภาวะสมองพิการนันมี
้ ความไม่แน่นอนในด้ านความผิดปกติทางสมอง ใน
ด้ านของสภาพร่ างกาย สภาพอาการที่อาจทรุ ดลงได้ ง่ายและรวดเร็ ว หากบุตรของตนมีสภาพอาการที่
ไม่ดีขึ ้นหรื อไม่เห็นผลต่อพัฒนาการของบุตร ผู้ปกครองก็จะไม่เสียใจในการดูแลที่ผ่านมา เนื่องจาก
ผู้ปกครองมัน่ ใจว่าเขาได้ ให้ บตุ รหมดทุกอย่างเท่าที่ผ้ ปู กครองคนหนึง่ จะทําให้ บตุ รคนหนึง่ ได้ แล้ ว
“เราทําหมดทุกอย่างแล้ ว แต่เขาไม่ได้ ตามผลก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ทําจะเสียใจ แต่ตอนนี ้ก็ปล่อยกัน
สบายๆ เพราะคงไม่มากกว่านี ้แล้ ว เพราะเขาก็โรคเยอะขึ ้น ยิ่งโตโรคก็เยอะขึ ้น” (คุณแม่ของเด็กชายแซด: 2
ธันวาคม 2558)
ั้
งไว้ แค่นี ้ แล้ วเราก็ทําให้ มนั ดี
“เราเลี ้ยงมาตังแต่
้ พดู ไม่ได้ อะไรไม่ได้ แล้ วพอมาพูดได้ เราก็ตงความหวั
ที่สดุ แล้ วอะ เราก็รักษาจนที่สดุ แล้ ว หมอยังไงพูดยังไงเราก็ทําหมดแล้ ว”(คุณแม่ของเด็กชายเอ็ม: 29
กุมภาพันธ์ 2559)
“แม่ถึงได้ ดีใจไง ภูมิใจ พอใจแค่นี ้ไง เพราะว่าได้ ระดับนี ้แม่ก็พอใจแล้ ว ภูมิใจแล้ ว เขาเถียงได้ พูดได้
ตอบโต้ ได้ แย้ งได้ เดี๋ยวนี ้ก็เลยไม่ได้ คิดอะไร แค่เลี ้ยงเขาให้ ดีที่สดุ แค่นนแหละ
ั้
ไม่ได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายว่าต่อไป
ต้ องเป็ นยังไง ไมได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายอะไรเลย อยูไ่ ปวันๆ” (คุณแม่ของเด็กชายเอ็ม: 24 พฤศจิกายน 2558)
“จะแย่ยังไงจะดียังไงเราก็ต้องดู เราก็ตัง้ ใจทําให้ มันดีที่สุดแล้ ว”.(คุณแม่ของเด็กชายเอ็ม:
กุมภาพันธ์ 2559)
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“ป้าก็ไม่ได้ เพิกเฉย พอเรารู้ เราก็รีบหาทางรักษา แต่นี่มนั เป็ นนัน่ เป็ นนี่ พอทํานี่ดีแล้ วก็เอ้ า พอเดินได้
เอาอีกแล้ ว สะโพกเคลื่อน ป้าก็ทําให้ ถึงที่สดุ ตังแต่
้ ปีที่ร้ ู ว่าเป็ น ป้าก็ทํามาตลอด และไม่ได้ ทําที่นี่แห่งเดียว
นะ ไปนู้นศูนย์สิรินธร ป้าก็ไป พระนัง่ เกล้ าไปก็ไป พระนัง่ เกล้ าเขามีอะไรเทียนๆ เรี ยกอะไร ไขมันปลาวาฬ
หรื ออะไร แช่จ่มุ ลงไปให้ มือมันอุ่นๆ เคลือบเหมือนเทียน นํ ้าเทียน ตอนฟื น้ ฟูผา่ ตัดใหม่ๆ ป้ าก็ไปนอนมา ครึ่
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เดือน ป้าพาไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลเด็กตอนนันผ่
้ าตัดใหม่ๆก็ไม่ค่อยได้ อะไรมาก ลงนํ ้าหนักได้ ไม่เต็มที่ แต
ตอนนี ้เริ่มได้ ละ เริ่ มลงนํ ้าหนักได้ เต็มที่ละ” (คุณแม่ของเด็กหญิงคิว: 25 มกราคม 2559)

เมื่อผู้ปกครองได้ รับรู้ ข้อมูลและทําความเข้ าใจกับภาวะสมองพิการเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ปกครอง
จึงเริ่ มใช้ ความอดทนพยายามในการฝึ กฝนบุตรที่มีภาวะสมองพิการของตนให้ รอบด้ านเท่าที่จะทําได้
ตังแต่
้ เกิดจนถึงปั จจุบนั ทังการฝึ
้
กเดิน การสอนหนังสือ การบีบนวดเพื่อคลายกล้ ามเนื ้อ การกายภาพ
ด้ วยนักกายภาพและด้ วยตนเอง การพาไปรับการบําบัดฟื น้ ฟู การรักษา การให้ น้องมาเข้ าสังคม ให้
น้ องได้ ร้ ู จกั กับเพื่อน ให้ น้องได้ รับสิ่งที่ดีที่สดุ และการพาไปฝึ กพูดตังแต่
้ เกิดจนถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 10
กว่าปี
“วันหยุดแม่ก็ทํานู้นทํานี่ บีบนวดให้ กล้ ามเนื ้อคลายก่อน แล้ วก็ค่อยไปเดิน จับเดินรัยเงี ้ย พอเหนื่อยก็
นัง่ พักอ่านหนังสือ ทํานู้นทํานี่ ก็ทําเรื่ อยเปื่ อยทังวั
้ นอย่างเนี่ย ไม่ค่อยได้ พกั หรอก (หัวเราะ)”.(คุณแม่ของ
เด็กชายเอ็ม: 29กุมภาพันธ์2559)
“พี่อยู่กับกายภาพเยอะ พี่ทํามาเยอะมากของอย่างนี ม้ นั ต้ องกายภาพนะ มันถึงจะหาย นี่ขนาดพี่
กายภาพน้ องมาตังแต่
้ เด็กเลยนะ ตังแต่
้ คลอดเลยอะก็ได้ มาแค่นี ้ เด็กเขามาไม่เท่ากัน”.(คุณแม่ของเด็กชาย
แซด: 21มกราคม 2559)
“ถ้ าตอนเด็กๆ เขาอยู่โรงพยาบาลพญาไทแล้ วพอแป๊ ปนึงแม่ก็ย้ายไป แล้ วก็ไปเซนต์หลุยส์ แล้ วก็ไป
ไหนต่อ มีโรงพยาบาลมากเลย คือต้ องถามว่ามีส่วนไหนมากกว่า เพราะแต่ละโรงพยาบาลเขาก็เชี่ยวชาญ
กันคนละอย่าง ถ้ ากายภาพนะ กายภาพมีโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ พญาไท ตากสิน และก็มาที่มหิดลแต่
ก่อนเขาอยูป่ ิ่ นเกล้ านันแม่
้ ไปอยู่ แล้ วแม่ก็มาได้ ศรี สงั วาลย์ พอได้ ศรี สงั วาลย์แม่ก็ไม่ได้ ไปไหนแล้ ว ถ้ าฝึ กพูด
นี่ฝึกที่เซนต์หลุยส์”.(คุณแม่ของเด็กชายแซด: 21 มกราคม 2559)
“ยังไปตลอด ตอนนี ก้ ็ยังไปอยู่ เพราะว่ามันยังพูดไม่ชัดเท่าไหร่ ”.(คุณแม่ของเด็กชายเอ็ม:
พฤศจิกายน 2558)
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“พี่ก็ไปโรงพยาบาลนัน้ โรงพยาบาลนี ้ โรงพยาบาลนีไ้ ปหาหมอตา โรงพยาบาลนี ้ไปหาหมอกระดูก
โรงพยาบาลนี ้ไปหาหมอเด็กทัว่ ไป โรงพยาบาลนี ้ไปหาหมอสมองหลายโรงพยาบาลเข้ า แต่ที่เห็นชัดๆเลย
โรงพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลเด็กคือมันจะเยอะไง เราจะไปตรงพัฒนาเขาเรี ยกว่าอะไรนะ พัฒนาของเด็ก
พวกนี ้ไป และก็ห้อง PT ห้ องกายภาพ” (คุณแม่ของเด็กชายบี: 26 กุมภาพันธ์ 2559)
“คิดแต่วา่ เราจะรักษาเขาให้ หายถึงที่สดุ ” (คุณแม่ของเด็กหญิงคิว: 29 กุมภาพันธ์ 2559)
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“อย่างไปที่มาเรี ยนนี่ป้าก็ไม่ได้ คาดหวังแค่อยากให้ น้องเข้ ากลุ่มของเขา ให้ มาฟื น้ ฟู ให้ มาเรี ยนรู้อะไร
ให้ มาเข้ ากลุม่ อุ้มมาตังแต่
้ ตวั เล็กๆนะ อุ้มมาตังแต่
้ ยงั ไม่เรี ยน ไปตรวจที่โรงพยาบาลเด็กแล้ วเขาบอกว่าต้ อง
กายภาพ ก็เลยส่งมา คุณหมอเฟื่ องฟ้าที่โรงพยาบาล พระมงกุฎป้าก็ได้ จากเขา เขาก็ส่งมา ส่งมากายภาพ
เขาก็อ้ มุ มา ตังแต่
้ ตวั เล็กๆ ยังไม่เรี ยน เป็ นชัว่ โมงละ 200 แล้ วเขาก็นดั มาเป็ นอาทิตย์ละกี่ครัง้ ก็ว่าไป อาทิตย์
นึงครัง้ สองครัง้ ป้าก็บอกไม่ไหวแล้ ว ทําไงเนี่ย เขาก็บอกให้ ไปแจ้ งเป็ นเด็กพิการ ก็เลยไปแจ้ งก็เหลือครัง้ ละ
100”.(คุณแม่ของเด็กหญิงคิว: 25 มกราคม 2559)

ถึงแม้ ว่าบุตรที่ มีภาวะสมองพิการของผู้ปกครองแต่ละท่าน จะมีความสมองพิการคนละ
ประเภทกัน แต่เมื่อครัง้ ยังเด็ก เด็กที่มีภาวะสมองพิการส่วนใหญ่มีปัญหาในด้ านการพูดเหมือนกัน
ส่งผลให้ ผ้ ปู กครองของเด็ก พยายามและขวนขวายวิธีการฝึ กต่างๆเพื่อให้ บตุ รของตนนันสามารถที
้
่ จะ
พูดหรื อสื่อสารออกมาได้ ผลลัพธ์จากความพยายามนันทํ
้ าให้ บตุ ร สามารถพูดได้ หรื อพอพูดได้ บ้าง ซึง่
จากการฝึ กฝนในด้ า นการพูด บ่อ ยครั ง้ บุต รที่ มี ภ าวะสมองพิ ก ารบางคนสามารถพูด ได้ ห ลัง จาก
การฝึ กพูดประมาณ 3-4 ปี บางคนต้ องใช้ เวลาการฝึ กพูดถึง 10 ปี เต็มเพื่อให้ น้องสามารถสื่อสารได้ ใน
ขณะเดียวกันผู้ปกครองบางท่านใช้ การฝึ กมาตลอดชีวิตเป็ นเวลา 15 ปี น้ องก็ยงั คงไม่สามารถสื่อสาร
ออกมาเป็ นคําพูดได้ ซึง่ ทังนี
้ ้ทังนั
้ นขึ
้ ้นอยู่กบั ระดับของความพิการของบุตรที่มีภาวะสมองพิการแต่ละ
คนด้ วย
การที่ผ้ ปู กครองเข้ าอกเข้ าใจความรู้ สกึ เห็นใจกับสภาพอาการทางร่ างกายและสมองในบุตร
ของตน ทําให้ ผ้ ปู กครองพร้ อมใจที่จะให้ ในสิ่งที่บุตรอยากได้ ให้ ในสิ่งที่บุตรต้ องการ เพื่อทดแทนสิ่งที่
เขาขาดหายไปในชีวิต
“เขาเป็ นอย่างนี ้แล้ ว แล้ วต้ องเอาใจใส่เขาให้ มากๆ ต้ องตามใจเขา เพราะเด็กพวกนี ้เขาต้ องการอะไร
เขาก็อยากจะได้ ดงั่ ใจเขาอ่านะ” (คุณแม่ของเด็กหญิงคิว: 29กุมภาพันธ์ 2559)
“อย่างเรื่ องดูรายการทีวี ป้าจะดูข่าว น้ องเขาจะดูเพลง เราก็ต้องตามใจเขา ให้ เขามีความสุข แล้ วก็
เรื่ องอยากได้ ของอะไรอย่างนี ้ต้ องการอยากได้ ของ ได้ กระเป๋ า ได้ อะไรมือถือเอาไปเล่น บางทีเอามือถือไป
เล่นไปดูการ์ ตนู ดูอะไรของเขาในเน็ต เราก็ต้องตามใจเขา ทังที
้ ่เราก็กลัวมือถือจะพังเราก็ต้องให้ เขา เรื่ องของ
้ อยู่วนั หนึ่งเขา
ใช้ ของกิน บางทีอยากกินพิซซ่ามันก็ค่อนข้ างแพงเนอะ แต่ทีนี ้เขาก็ไม่ได้ รบกวนบ่อย วันนันมี
อยากทานพิซซ่า พูดหลายครัง้ ๆ ก็แสดงว่าเขาอยากทานมาก แต่เขาก็ไม่ได้ รบกวนบ่อยเรื่ องพิซซ่า ก็ซื ้อให้
เขาทานถาดตัง้ 450 ก็ทาน” (คุณแม่ของเด็กหญิงคิว: 29 กุมภาพันธ์ 2559)

ความทุ่มเททางด้ านความรักของผู้ปกครองที่มีต่อบุตร ทําให้ ผ้ ูปกครองมีแรงบันดาลใจใน
การที่จะพยายามให้ บุตรได้ เรี ยนรู้ ได้ ฝึกในสิ่งควรจะฝึ กเพื่อให้ บุตรของตนมีสภาพอาการที่ดีขึ ้นและ
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ใกล้ เคียงกับเด็กอื่นๆให้ มากที่สดุ ความอดทนที่ต้องใช้ มากในการเลี ้ยงดู ในการพยายามฝึ กสมองใน
ส่วนที่ไม่บกพร่องของน้ อง ให้ ออกมาใช้ งานและพัฒนาขึ ้น การที่ผ้ ปู กครองต้ องออกไปเสาะแสวงหาใน
สิ่งที่ตนไม่ถนัด เพื่อลบล้ างสิ่งที่คิดว่าเป็ นปมด้ อยในบุตรของตน นัน่ ก็คือการที่บตุ รของตนไม่สามารถ
สื่อสารได้ เหมือนเด็กคนอื่นๆ ผู้ปกครองได้ ดงึ ประโยชน์ของเทคโนโลยีในปั จจุบนั มาใช้ กบั การเรี ยนรู้ของ
บุตร การที่ใส่ใจความรู้ สึกที่บุตรเองก็ คิดว่ามันคือปมด้ อยของตนโดยการสอนหนังสือก่อนการเปิ ด
ภาคเรี ยนทุกครัง้ เพื่อให้ น้องเรี ยนทัน ให้ น้องสื่อสารออกมาได้ ด้วยการชี ้ตัวอักษรหรื อการพิมพ์ผ่าน
คอมพิวเตอร์ ซึง่ นัน่ ก็คือความสุขของบุตร ที่เมื่อบุตรมีความสุข ตัวผู้ปกครองเองก็จะมีความสุขไปด้ วย
ความพยายามของผู้ปกครองนันจึ
้ งถือเป็ นประโยชน์และมีคา่ มากต่อสภาพจิตใจในบุตรของตน
“ผมก็คิดว่าส่วนที่น้องยังพัฒนาไม่ถงึ เราต้ องพยายามพัฒนาไปเรื่ อยๆ ทีแรกๆตอนขวบกว่า ดูเหมือน
แววตาเขาพยายามจะสื่อสารอะไรกับเรา วันหนึ่งผมไปเดินในร้ านหนังสือก็เจอ picture dictionary ก็เปิ ดดู
ในนันมั
้ นมีภาพสามารถสื่อสารอะไรได้ ตงเยอะแยะ
ั้
ใช่ เขาอาจจะบอกอะไรจากเราจากตรงนี ้ก็ได้ ลองดูสิ
เราก็ซื ้อกลับไปเล่มหนึง่ แล้ วก็เปิ ดให้ น้องดู ให้ ดภู าพสีสวยๆ เขาก็ชอบเขาก็ดๆู พอเสร็จแล้ วเขาก็เอาะๆเอะๆ
เขาก็พยายามจะหยิบกระดาษออกมา ก็ยบั เยินแล้ วก็ชี ้รูปภาพตรงนันได้
้ ถกู ผมก็ร้องอ้ อ อย่างนี ้หรื อ เขาก็ชี ้
อ้ อ ใช่ๆ รู้ แล้ ว เขา output ได้ ปกติเขา input เขาจะพยายาม output ออกมาเราก็ไม่เข้ าใจ ตรงนี ้เราก็เลย
โล่งไปเปราะหนึ่ง เอาหละหนังสือเล่มนี ้เขาเปิ ดจนยับเยินหมดเลย ทังหมดซื
้
้อเล่มอย่างนี ้มา 3 เล่ม เล่มที่ 2
ก็ซื ้อมาอีก พอเริ่ มเล่มที่ 3 เขาชักโตแล้ วเขาชี ้แล้ วเขาพยายามจะบอกมากกว่ารู ปภาพ คือความหมายเขา
อยากจะสื่อมากกว่ารู ปภาพอีก มันถึงวัยแล้ วลูก 2 ขวบกว่าหนูต้องเรี ยนหนังสือแล้ ว ผมก็เลยเริ่ มเอาตัว
พยัญชนะ หาตัวพยัญชนะที่ตวั ใหญ่หน่อยมา แล้ วก็เริ่ มสอนโดยจับเขายืน คือทุกวันที่ยืนเขายืนเขาก็เลื่อน
ลอย คือสมาธิเขาไม่มีเลย ผมจะเอาอะไรสักอย่างมาฝึ กสมาธิด้วย คือตัวนี ้ตัวอักษร ก็สอนเขา ก ค่อยไปๆ
ค่อยๆ ไป ก-อา-กา ค่อยๆ ไปแล้ วค่อยๆ สื่อกับเขา อย่างเช่น พอเขาจะบอกอะไรเรา คือเรารู้ คําตอบอยู่แต่
้ เราก็จะบอกกับเขาว่า กินไงลูกกิน ใช่ไหมลูก กินใช่ไหม เขาก็ส่ง
เราไม่ อ๋อ กับเขา เราก็จะหยิบแผ่นนันมา
แววตาว่ามันใช่ พอกินหนูต้องชี ้ตัวนี ้นะว่า ก สระอิ น มันอ่านว่ากิน เขาจะค่อยๆ เรี ยนรู้ไปอย่างนี ้เรื่ อยๆ เขา
ก็จะได้ เรี ยนรู้ โดยที่เขาไม่ร้ ู ตวั ว่าเขาได้ เรี ยนเข้ าไป เขาก็ค่อยๆ ซึมไปกับตัวหนังสือต่างๆ เหมือนกับเด็กใน
ห้ องเรี ยนที่สมัยผมเรี ยนตอนเด็กๆ ก็ท่อง กอ-อะ-กะ กอ-อา-กา ก-อุ-กุ แต่ทีนี ้เขาเจอกับของจริ งคือว่า เขาก็
จะจําเลย เขาก็จะจําเลยว่า โอ้ ใช่ วันหลังถ้ าเราอยากจะกินเราต้ องชี ้ตัวนี ้ 3 ตัวนี ้แหละ และออกเสียง กออิ-น กิน ออกเสียงทุกวันเรื่ อยๆ คือ สามารถเป็ นประโยชน์กบั ตัวเขา เขาก็จะจําแม่น”.(คุณพ่อของเด็กหญิง
โอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)
“ผมก็ต้องไปดูว่าหนังสือที่นี่เขาใช้ อะไรบ้ าง ผมก็ต้องไปหามา แล้ วอย่างแบบฝึ กหัด ผมก็ต้องไปตัด
หมดเลยนะ ตัดสันหนังสือมันออกแล้ วสแกนเข้ าเครื่ องเก็บไว้ ให้ พอเปิ ดเทอมปั๊ ปน้ องก็พร้ อมแล้ วถ้ าครูสงั่ ให้
ทําแบบฝึ กหัดก็จะสัง่ เรี ยกเครื่ องเอาแบบฝึ กหัดอันนี ้เข้ ามา แล้ วก็ทํา ใช้ text ของโฟโต้ ชอป ของไฟล์เวิร์ค
พิมพ์เข้ าไปบ้ าง พิมพ์ๆๆ แล้ วก็เรี ยก นั่นเป็ นการได้ สองประโยชน์ คือ เขาได้ หัดทําหัดพิมพ์เป็ น เขาจะได้
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เรี ยนรู้ ว่าเขาสามารถพิมพ์ตรงนี ้ก็ได้ นะ แล้ วก็เลื่อนไปแปะไว้ ทําตัวอักษรใหญ่ สีอย่างไร ก็ได้ เรี ยนรู้ ไปใน
ตัวอย่างเช่น ทําแบบฝึ กหัด เพราะบางครัง้ แบบฝึ กหัดผมใส่มาไม่ครบ เขาก็เรี ยกร้ องว่าต้ องเอามา เขาอยาก
ทํา เขารู้ สึกว่าเขามีความสุข เขาแฮปปี ข้ ึ ้นเยอะว่าเขาได้ ทําเหมือนเพื่อน” (คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 17
กุมภาพันธ์ 2559)

การที่ผ้ ูปกครองเล็งเห็นถึงบุตรเป็ นสําคัญ สิ่งใดที่สามารถทําได้ และเป็ นประโยชน์ ต่อบุตร
ผู้ปกครองก็ยินยอมพร้ อมใจที่จะทํา ซึง่ การที่ผ้ ปู กครองจะต้ องย้ ายถิ่นที่อยู่ ย้ ายที่พกั เพื่อมาหาห้ องเช่า
หรื อบ้ านที่อยูไ่ ม่ไกลจากโรงเรี ยน จึงเป็ นสิง่ ที่สว่ นใหญ่ผ้ ปู กครองพร้ อมที่จะทําอย่างไม่ลงั เล
“เราก็ต้ อ งย้ า ยมาจากที่ เ ราเคยอยู่ต รงไหนเราก็ ต้อ งย้ า ยมาที่ ใ หม่ แล้ ว เราก็ตื่น แต่เช้ า พาลูก มา
โรงเรี ยน แล้ วก็เย็นก็ถ้าลูกไม่กลับเราก็ต้องอยู่กับลูก กลับไปก็ต้องไปทํางานบ้ านอีก มันก็เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาแหละทุกวัน เดี๋ยววันไหนก็ไปหาหมอ เดี๋ยววันไหนก็ไปทํากิจกรรม” (คุณแม่ของเด็กชายบี: 26
กุมภาพันธ์ 2559)

ซึง่ นอกจากความพยายามในด้ านการฝึ กบําบัดบุตร การเรี ยนรู้ให้ บตุ ร.การย้ ายที่อยู่เพื่อบุตร
ยังมีความพยายามในด้ านการหารายได้ เพื่อให้ เพียงพอกับค่าใช้ จ่ายของบุตรที่มีภาวะสมองพิการที่
มากเหลือเกิน ซึง่ การที่ผ้ ปู กครองมีรายจ่ายไม่เพียงพอกับรายได้ ที่ได้ รับในแต่ละเดือน ผู้ปกครองจึงต้ อง
คิดหาวิธีหารายได้ เสริมเพื่อนําเงินในส่วนนันมาเป็
้
นค่าใช้ จ่ายในการฝึ ก และเป็ นค่าอาหารของบุตร
“ก็เงินไม่เพียงพอนัน่ แหละ ถึงจะต้ องดิ ้นรนหาเลี ้ยงเด็ก ไม่นนก็
ั ้ ไม่อยากเลี ้ยงหรอก เพราะว่าการที่
เลี ้ยงเด็กคนอื่น เราจะไม่มีเวลาให้ ลกู เรา ไม่ได้ ใส่ใจลูกเรา มันก็เป็ นข้ อเสียอย่างหนึ่ง เพราะว่าเราไม่มีเวลา
มาใส่ใจลูกเราเอง ต้ องไปใส่ใจคนอื่น แต่ถ้าเรามีเงินพอ เราไม่ต้องดิ ้นรนจากใคร เราก็จะมีเวลาใส่ใจลูกเรา
เยอะ ทําอะไรลูกเราได้ อีกเยอะ”.(คุณแม่ของเด็กชายเอ็ม: 24 พฤศจิกายน 2558)

ความพยายามในการดูแลบุตรในด้ านต่างๆ มีแรงบันดาลใจมาจากความหวัง หากผู้ปกครอง
ขาดความหวัง ความพยายามที่ตงใจจะทํ
ั้
าอาจจะดูเหน็ดเหนื่อยขึ ้นไปอีก แต่หากผู้ปกครองมีความหวัง
ในทางเดินของตน หวังว่าบุตรจะต้ องพูดได้ ต้ องเดินได้ หรื อต้ องช่วยเหลือตัวเองได้ ความพยายามของ
ผู้ปกครองนันก็
้ จะสามารถสัมฤทธิ์ผลได้ ในไม่ช้า
“ตอนนันก็
้ แค่คาดหวังว่าอย่างน้ อยพูดได้ ก็ยงั ดี เพราะตอนนันเขายั
้
งพูดไม่ได้ น้ องก็ยงั นัง่ ไม่แข็งเลย
นะ ไปหาหมอต้ อ งเอาไปนั่ง พิ ง ไว้ อย่ า งน้ อ ยก็ พูด ได้ ก็ ไ ปฝึ กพูด ฝึ กพูด อยู่ 3-4 ชัน้ ก็ พูด ได้ พี่ ไ ปหลาย
โรงพยาบาล ทีนี ้ก็เลยไม่มีเวลาไป เพราะเราหอบลูกไปเองแฟนพี่ไม่พาไป หอบลูกขึ ้นรถเมล์ไปเอง”.(คุณแม่
ของเด็กชายบี: 26 กุมภาพันธ์ 2559)
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“เราก็หวังเออให้ พดู ได้ อย่างเดียว ให้ สื่อสารอะไรรู้ เรื่ องกับเรา เราก็คิดแค่เนี่ย จนทุกวันนี ้พอพูดได้
แล้ ว เราก็สบายใจแล้ ว ไม่คิดอะไรแล้ วไง” (คุณแม่ของเด็กชายเอ็ม: 24 พฤศจิกายน 2558)

จากข้ อมูลเบื อ้ งต้ นจะเห็ นได้ ว่า ผู้ปกครองเด็ก ที่ มี ภาวะสมองพิ การ มี ความพยายามใน
การดูแลบุตรที่ มีภาวะสมองพิการของตนให้ เป็ นไปในทางที่ดีที่สุดเท่าที่ ผ้ ูปกครองคนหนึ่งจะทํ าได้
ความพยายามในการหาวิธีการสัง่ สอนบุตรให้ ไม่แตกต่างไปจากเด็กคนอื่น การเล็งเห็นถึงปมด้ อย
อาการเก็บกดที่อาจเกิดขึ ้นกับบุตรนัน้ ทําให้ ผ้ ปู กครองพยายามหลีกเลี่ยงที่จะใช้ ความรุ นแรงต่อบุตร
พยายามหลีกเลี่ยงพฤติกรรมก้ าวร้ าวที่บตุ รอาจมีพฤติกรรมเลียนแบบ โดยการปรึกษากับผู้ที่มีความรู้ผ้ ู
ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ หรื อ ผู้ที่ มี ป ระสบการณ์ ไม่ ว่า จะเป็ นแพทย์ หรื อ เพื่ อ นผู้ป กครองท่ า นอื่ น ที่ มี
ประสบการณ์มาก่อน
“พี่ก็ดวู า่ ถ้ าเราใช้ ความรุนแรงกับลูก ลูกก็จะเป็ นเด็กก้ าวร้ าวเด็กรุนแรง และทีนี ้เด็กพวกนี ้จะไปรุนแรง
ได้ ไงในเมื่อสภาพนี ้แล้ วถ้ าเขาก้ าวร้ าวไม่ได้ เขาก็จะเป็ นเด็กเก็บกด ถ้ าเป็ นเด็กเก็บกดเขาไม่ทําร้ ายตัวเอง จะ
ไปทําร้ ายเพื่อนหรื อเปล่าเราก็ไม่ร้ ู เหมือนกันว่าจะออกไปทางไหนรู ปแบบไหน พี่ก็คิดอย่างนัน้ พี่ก็ปรึ กษา
ตามสื่อบ้ าง ตามที่หมอบอกบ้ าง ฟั งๆเพื่อนพูดบ้ าง” (คุณแม่ของเด็กชายบี: 26 กุมภาพันธ์ 2559)

จะเห็นได้ ว่าความพยายามในการดูแลบุตรให้ ดีที่สดุ ของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
เป็ นความพยายามที่มีอยู่รอบด้ าน ที่ครอบคลุมตังแต่
้ ความพยายามในการทําทุกอย่างเพื่อให้ บตุ รของ
ตนมีสภาพอาการที่ ดีขึ ้น มีความพิการในระดับที่ ดีขึน้ การฝึ กพัฒนาการให้ บุตรมีพฒ
ั นาการที่ดีขึน้
ความพยายามในการพาไปฝึ กตามสถานที่ตา่ งๆ ตระเวนไปพบแพทย์หลากหลายสถานที่ การไปเรี ยนรู้
การกายภาพและวิธีการฝึ กลูกด้ วยตนเอง ความตังใจลึ
้ กๆเป็ นส่วนหนึ่งที่ ทําให้ ความพยายามของ
ผู้ป กครองนัน้ สํา เร็ จ ผล ความพยายามในการเข้ า ใจจิ ต ใจของบุต รในสิ่ง ที่ เ ขาเป็ น ความทุ่ม เทใน
การสอนและให้ ความรู้ตอ่ บุตรเพื่อฝึ กสมองในด้ านดีของบุตรให้ ออกมาใช้ งาน ความพยายามขวนขวาย
ที่ จ ะหาถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ หม่ เ พื่ อ ให้ สะดวกต่ อ การพาบุ ต รมาฝึ กและมาเรี ย นหนัง สื อ ความพยายามใน
การหารายได้ เพื่อนํามาสนับสนุนรายจ่ายของบุตร ความอดทนพยายามต่อพละกําลังและเรี่ ยวแรงใน
้
การเลี ้ยงดู และความพยายามในการเลี ้ยงดูบตุ รโดยคํานึงถึงสภาพจิตใจของบุตรเป็ นสําคัญ ทังหมดนี
้
ล้ วนแล้ วแต่เป็ นความพยายามของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการที่สามารถทําให้ บุตรได้ อย่างมี
ความสุขและด้ วยความรักที่เปี่ ยมล้ นของผู้ปกครอง
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2.3 การมองโลกในแง่ บวก
การมีทศั นคติในการมองโลกทางด้ านดี หรื อในแง่บวกนี ้ สามารถทําให้ บุคคลมีความ
เข้ มแข็งในการเผชิญปั ญหาเพิ่มมากขึ ้น ทําให้ บคุ คลมีความเข้ าใจและการปรับตัวกับสถานการณ์นนๆ
ั้
ได้ ดียิ่งขึ ้น
“ตอนนันเราก็
้
ยงั แข็งแรงก็เลยว่ามันก็เข้ มแข็งขึ ้น เพราะเราคิดบวกด้ วย” (คุณแม่ของเด็กชายบี: 26
กุมภาพันธ์ 2559)

ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการพยายามมองแง่บวก หรื อ Positive thinking.เพื่อให้ สภาพ
จิตใจของตนนันมี
้ พละกําลังที่จะต่อสู้ได้ อย่างไม่ท้อถอยและมีความสุขในชีวิต
2.3.1 ความสุขที่ได้ ทาํ เพื่อบุตร
ความสุขของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการที่ได้ เลี ้ยงดูบตุ รของตน เป็ นสิ่งที่
ผู้ปกครองทุกท่านเต็มใจและยินดีที่จะทําอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆ ความสุขที่เกิดขึ ้นจากการเลี ้ยงดูนี ้ มา
จากความรักระหว่างผู้ปกครองที่มีตอ่ บุตรภาวะสมองพิการของตน พละกําลังและความยินยอมพร้ อม
ใจจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ บตุ รที่มีภาวะสมองพิการของตนมีความสุข เป็ นสิ่งที่ผ้ ปู กครองเลือกที่จะ
ปฏิบตั ิและก่อให้ เกิดความสุขในการเลี ้ยงดูบตุ รตามมา ในความเป็ นจริ งผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมอง
พิการไม่สามารถจะลาป่ วย หรื อลากิจได้ เหมือนการทํางาน ด้ วยความสมองพิการของน้ องที่ส่งผลต่อ
สภาพความพิการทางร่างกายของบุตรที่จะต้ องได้ รับการเลี ้ยงดู และการดูแลทุกฝี ก้ าวทุกวัน ตลอด 24
ชัว่ โมงนัน้ เห็นผลให้ สภาพอาการความพิการของบุตรดีขึ ้นเป็ นลําดับขัน้ ในทุกๆวันนับจากการเลี ้ยงดู
ตัง้ แต่แรกเกิ ด ซึ่งอาการที่ ดีขึน้ ของบุตรนี ต้ อบแทนความเหน็ ดเหนื่ อยของผู้ปกครองเป็ นความสุข
ผลตอบแทนจากการที่ เราดูแลทุกฝี ก้ าว ความอดทนพยายามของผู้ปกครองที่ผ่านมาทัง้ หมด กลับ
กลายมาเป็ นอนาคตที่จินตนาการได้ และความสุขที่ไม่มีวนั หมดไป
“เราต้ องดูแลเขา 24 ชัว่ โมง จนน้ องเขาโตขึ ้นๆ ผมเดินแค่จบั ชายเสื ้อเฉยๆทุกวันนี ้ มันมาถึงตรงนี ้
เห็นไหมนี่คือความพยายาม ความสุขก็คืนให้ เรา สิ่งที่เราเพียรพยายามมันไม่ได้ หนีหายไปไหน มันแปลง
้
จากรายได้ ที่เราจะได้ รับเนี่ยกลายเป็ นความสุขที่ค่อยๆหยอดกระปุกไว้ ให้ เรา และทุกวันนี ้ความสุขตรงนันก็
ค่อยๆหลัง่ ไหลคืนสูเ่ รา” (คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 24 พฤศจิกายน 2558)

ผู้ปกครองมีความสุขในทุกวันที่ได้ เลี ้ยงดูน้อง ความพยายามใส่ใจดูแล และฝึ กฝนน้ องทําให้
ผู้ปกครองได้ เห็นพัฒนาการที่ดีขึ ้นของน้ อง ยิ่งทําให้ ผ้ ปู กครองมีความสุขและอยากที่จะทําต่อไปเรื่ อยๆ
ผู้ป กครองมี ค วามคิดว่ า การได้ ถ่ า ยทอดให้ น้ อ งสามารถที่ จ ะช่ว ยเหลือ ตัว เองได้ นัน้ จะเป็ นสมบัติ
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อันลํ ้าค่าที่สง่ ต่อให้ น้องสามารถอยูก่ บั มันไปได้ ตลอดชีวิตในยามที่ผ้ ปู กครองเองไม่อยูแ่ ล้ ว ความคิดนี ้จึ
ทบทวนจิตใจผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการทุกวันให้ มีความสุขในการเลี ้ยงดูน้องในทุกวัน คุณ
พ่อของน้ องโอได้ เปรี ยบเทียบแบบอย่างทางพฤติกรรมของตัวคุณพ่อเองในอดีตกับปั จจุบนั ในส่วนที่
คุณพ่อเต็มที่กบั การใช้ ชีวิตหนึ่งช่วงวัยทํางาน ในเวลานี ้ผู้ปกครองไม่ได้ ใช้ ชีวิตแบบนันเหมื
้ อนเคยแล้ ว
หากคุณ พ่ อ นั่ง นึ ก ถึ ง ภาพวัน นัน้ วัน ที่ เ รามี ชี วิ ต สนุ ก สนาน ทํ า ตามใจตนเอง อยากไปไหนก็ ไ ป
หาความสุขใส่ตวั ในแต่ละวัน สิ่งๆนันก็
้ สามารถเรี ยกได้ ว่าความสุขเช่นเดียวกัน แต่นนอาจถื
ั้
อได้ ว่าเป็ น
ความสุขทางกาย แต่การดูแลเลี ้ยงดูน้องให้ มีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้น และเติบโตขึ ้นในทุกๆวัน ถือได้ ว่าเป็ น
ความสุขทางใจที่ใครหลายคนอาจไม่ได้ สมั ผัสถึงความสุขตรงนี ้ ดังคํากล่าวนี ้
“ผมคิดว่าจริงๆแล้ วน้ องก็ให้ อะไรเราหลายๆอย่างเหมือนกัน ให้ เราได้ ร้ ูจกั กับโลกของสิ่งเหล่านี ้ ให้ เรา
ได้ ร้ ู จกั อะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นให้ เรารู้ ว่าโลกนี ้เกิดมา มันไม่ใช่ว่าไปทํางานแล้ วก็ไปกินเหล้ า แล้ วก็ไป
้
ความสุขทาง
เที่ยวอะไรอย่างเดียว ยังมีโลกอีกมุมหนึ่งที่ยงั ให้ ความสุขเราได้ ไม่แพ้ กนั คือตรงนันอาจจะมี
กาย เฮฮา สนุกสนาน แต่ตรงนี ้เป็ นความสุขทางใจ ซึง่ ใครไม่สมั ผัสก็จะไม่ร้ ูจกั ความสุขตรงนี ้” (คุณพ่อของ
เด็กหญิงโอ: 24 พฤศจิกายน 2558)
้
ามันสนุกกว่า แต่ลึกๆของสภาพจิตใจผม อะไรมีความสุขกว่า
“ถามผมลึกๆแล้ วระหว่างตรงนันผมว่
ผมบอกว่าอยูก่ บั น้ องมีความสุขกว่า พูดถึงความสุขผมสุขใจกว่าที่น้องดีขึ ้นมากๆ ผมสุขใจกว่าที่จะไปนัง่ กิน
เบียร์ ริมชายหาด ผมสนุกผมยอมรับ แต่น้องไม่สนุกหรอก เครี ยดแต่มีความสุข”.(คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 17
กุมภาพันธ์ 2559)

การที่ ผ้ ูป กครองมี ค วามสุข และพึ ง พอใจกับ การได้ เ ลี ย้ งดูน้ อ ง สภาพอาการน้ อ งดี ขึ น้
พัฒนาการที่ดีขึ ้นนัน้ ทําให้ ผ้ ปู กครองมีความสุข ในสิง่ ที่กําลังทําอยูท่ กุ วันนี ้ ความสุขที่ไม่สามารถหาซื ้อ
ได้ ตามร้ านค้ าทัว่ ไป
“เขาเป็ นคนที่เลี ้ยงง่าย เข้ าใจง่าย ไม่มีอะไรเลย สําหรับเราแค่นี ้ก็พอใจแล้ วไม่เอาอะไรแล้ ว ที่เราเลี ้ยง
มาได้ ขนาดนี ้ก็กําไรแล้ ว” (คุณแม่ของเด็กชายเอ็ม: 24 พฤศจิกายน 2558)
“เวลาที่ผมสําเร็จแล้ วเนี่ยมันเป็ นความชื่นใจไปตลอดชีวิต พอลูกผมเริ่มดีขึ ้น เริ่มเดินได้ ผมมีความสุข
มาก และความสุขตรงนี ม้ ันไม่เหมือนเงิน ที่เราใช้ หมดไป ยิ่งนึกขึน้ มา เรายิ่งมีความสุข นึกถึงภาพเขา
สมัยก่อนและนึกถึงทุกวันนี ้ ก็มีความสุข เราอยู่กับลูกเรา เราฝึ กลูกเรา ลูกเราดีขึน้ ดีขึน้ ผมสบายใจมี
ความสุขความสุขตรงนี ้มันซื ้อไม่ได้ เลย”.(คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 24 พฤศจิกายน 2558)
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“เราคิดว่าเราทําตรงนี ้แล้ วมีความสุข แต่ถ้าเราไม่ทํา เราจะรุ้ สกึ ว่าเราไม่มีความสุข เราจะทุกข์กว่า”.
(คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 24 พฤศจิกายน 2558)
“ดีขึ ้นแล้ ว ตอนนี ้มีความสุขจนไม่ทําอะไรแล้ วจริงๆ”.(คุณแม่ของเด็กชายแซด: 2 ธันวาคม 2558)
“ช่วงแรกๆผมหนักมากเลยจริ งๆนะ ผม fail มากแย่มากเลย เสร็จแล้ วพอตอนหลังพอผมสู้ขึ ้นมามันก็
ค่อยๆดีขึ ้น ค่อยๆดีขึ ้น ทุกวันนี ้ผมบอกตรงๆเลยว่า ชีวิตค่อนข้ างมีความสุขนะ ชีวิตค่อนข้ างมีความสุขพอ
วันนี ้ชีวิตเราสบายใจมีความสุขดีกว่าเมื่อวาน ได้ กําไรแล้ วเราดีกว่าเมื่อวาน เราสบายใจแล้ ว” (คุณพ่อของ
เด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)
“ความสุขป้าก็จากตัวน้ อง เขาเป็ นเด็กร่ าเริ งทําให้ เรามีความสุข และเราก็ไม่ได้ ขัดสนเงินทองอะไร
้ านจิตใจ ด้ านอะไรอย่างนี ้ แต่ร่างกายมันมีปัญหา แต่จิตใจมันรู้สกึ สนุก เห็นรอยยิ ้ม
เท่าไหร่ มีความสุข ทังด้
เขา บางทีเราทําอะไรรี บๆ แม่ ไม่ต้องรี บหรอก เขาก็ให้ กําลังใจเรานะ มาเล่น มาหยอกล้ อ มาให้ กําลังใจเรา”
(คุณแม่ของเด็กหญิงคิว: 29 กุมภาพันธ์ 2559)

ในบางครัง้ ความสุขของผู้ปกครอง ก็มาจากความสุขของบุตร สิ่งที่บุตรต้ องการอยากจะทํา
นอกจากจะทํ าให้ ผ้ ูปกครองมีความพยายามที่ จะทํ า ให้ แล้ ว ผู้ปกครองก็ ยังมี ความสุขตามไปด้ ว ย
ดังเช่น การที่ผ้ ูปกครองพยายามให้ น้องได้ เรี ยนรู้ ให้ มากที่สุด ให้ น้องฝึ กอาชี พ ฝึ กคอมพิวเตอร์ และ
เรี ยนหนังสืออย่างหนัก เพื่อให้ น้องได้ มีความรู้ ทดั เทียมเด็กคนอื่น ซึ่งสิ่งที่ผ้ ปู กครองทํามาทังหมดนั
้
น้
เป็ นสิ่งที่น้องต้ องการอยากจะเป็ น ปมด้ อยของน้ องที่พดู ไม่ได้ เมื่อน้ องมีความสามารถในด้ านอื่นและ
้ กบั เพื่อนได้ ทําให้ น้องรู้สกึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่าและมีความสุขไปพร้ อม ๆกัน
สามารถถ่ายทอดสิง่ นันให้
“เมื่อไม่นานมานี ม้ ีคนถามว่าจะให้ เขาไปเรี ยนได้ เหรอ เขาจะเรี ยนต่อไปได้ ถึงไหน แม่น้องบอกว่า
น่าจะมหาวิทยาลัย เขาบอกว่าอย่าไปทรมานเด็กเลย เขาก็จะมาบอกว่าถ้ าไปเหมือนกับว่าลากเขาไปถูล่ถู ู
กัง เอาเขาไปลําบาก แต่จริ งๆแล้ วไม่ใช่เรี ยนมาด้ วยความสุขตลอดเลย เขาจะไม่ร้ ู อีกมุมหนึ่งเลยว่า สิ่งนัน้
คือสิง่ ที่น้องต้ องการและอยากที่จะทํา” (คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 21 มกราคม 2559)

ความสุขของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการที่ได้ ทําเพื่อบุตรของตนนี ้ เป็ นความสุขที่มี
พื ้นฐานมาจากความรัก ความรักที่ผ้ ปู กครองมีตอ่ ความสุขที่ได้ เห็นพัฒนาการของบุตรที่ดีขึ ้น ความสุข
ที่ตดั สินใจลาออกจากงานในวันนัน้ แล้ มาเลี ้ยงดูบุตรที่มีภาวะสมองพิการของตนในวันนี ้ ความสุขที่
ได้ รับกําลังใจจากบุตร ความสุขที่ได้ เห็นรอยยิ ้มของบุตร ความสุขที่ได้ เห็นความใสซื่อบริ สทุ ธิ์ของบุตร
ความสุข ที่ เ ราได้ ฝึ กและได้ ส อนลูก เราด้ ว ยตนเอง ให้ สิ่ ง ที่ มี ค่า แก่ บุต รของเราติ ดตัว ไปตลอดชี วิ ต
ความสุขที่เป็ นความคิดเชิงบวกที่ทําให้ ตวั ผู้ปกครองเองมีความสุขกับวันนี ้โดยการเปรี ยบเทียบกับสิ่งที่
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แย่กว่าในอดีต ซึง่ จะเห็นได้ ว่าการที่ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการได้ เลี ้ยงดูบตุ รของตน สามารถ
เกิดความสุขรอบด้ าน ความสุขที่ไม่มีสิ่งใดเจือปน และไม่สามารถพบเจอได้ จากผู้ปกครองของเด็ก
ทัว่ ไปคนอื่น
2.3.2 ทําให้ บุตรร้ ู สึกว่ าตนเองมีคุณค่ า
เป็ นอย่างที่ทุกคนทราบกันว่า เด็กที่มีภาวะสมองพิการหรื อเด็กที่มีความพิการ
อื่นมักไม่มีความเห็นคุณค่าในตนเอง การรู้ สกึ ว่าตัวเองไม่มีค่าที่มีปมด้ อย ความรู้ สกึ แตกต่างที่เกิดขึ ้น
ส่งผลทําให้ เด็กก็ปมทางจิตใจ การที่ผ้ ปู กครองได้ เติมเต็มความสุขของบุตร มองเห็นว่าการที่บุตรของ
ตนพูดสื่อสารออกมาไม่ได้ คือสิง่ ที่เป็ นปมด้ อยของตัวเอง ผู้ปกครองจึงคิดหาทางเพื่อที่จะให้ บตุ รของตน
ไม่ร้ ู สึก แบบนัน้ ซึ่งวิธีการแก้ ปมด้ อยของผู้ปกครองท่านนีก้ ็คือ การที่ผ้ ูปกครองฝึ กสอนให้ บุตรใช้
คอมพิวเตอร์ เป็ น ใช้ โปรแกรมพื ้นฐานทัว่ ไปในการถ่ายทอดข้ อมูลออกมาจากหัวสมองของบุตร และ
การที่บุตรสามารถแบ่งปั นความรู้ หรื อรู้ สึกว่าตนเองเป็ นประโยชน์โดยการแบ่งเล่าให้ เพื่อนฟั งถึงการ
เรี ย นในห้ อ งเรี ย นในวัน ที่ เ พื่ อนไม่ม าโรงเรี ย น ซึ่ง สิ่ง นี จ้ ะทํ า ให้ บุตรที่ มี ภ าวะสมองพิก ารเกิ ดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และรู้สกึ ว่าตนเองมีคา่ กับเพื่อนหรื อมีคา่ กับคนในสังคม
“เขารู้ สึ ก ว่ า เขามี ค วามสุข เขาแฮปปี ้ขึ น้ เยอะว่ า เขาได้ ทํ า เหมื อ นเพื่ อ น เมื่ อ ก่ อ นเพื่ อ นเขาทํ า
แบบฝึ กหัดทําอะไรกันอยู่ เขาก็ไม่ได้ ทําตรงนัน้ เราก็คิดว่าทําอย่างไรที่จะให้ เขาใกล้ เคียงที่สุด ทุกวันนี ้
้ นอกนันการใช้
้
สมองใช้ อะไรเหมือนกันหมดเพราะฉะนันทุ
้ ก
แตกต่างกันตรงที่การเขียนกับพิมพ์เท่านันเอง
วันนี ้บางอย่างบางอันเขาก็เกิดความภูมิใจบางอย่างเขาทําเสร็จเขาก็สะกิดเพื่อน อย่างนี ้ๆ บอกเขา เมื่อวาน
เธอไม่มา ครู ให้ ทําอย่างนี ้นะ เพื่อนก็จะดู อ๋อ อย่างนี ้ๆ หรอ อ๋อหน้ านี ้ตรงนี ้ๆ ช่วยกันทํา เขาก็จะเกิดความ
ภูมิใจว่าเขามีคณ
ุ ค่า เขาเป็ นคนที่มีคา่ เหมือนกันในสังคม” (คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)

ซึง่ กว่าที่บุตรที่มีภาวะสมองพิการนี ้จะมีความเข้ าใจในการเรี ยนรู้ ของครู ได้ ส่วนหนึ่งมาจาก
ผู้ปกครอง ที่มีความเตรี ยมพร้ อมในการสอนบุตรของตนก่อนที่จะมีการเปิ ดภาคเรี ยนทุกครัง้ การสแกน
หนังสือเรี ยนให้ บุตรอ่านก่อนวันเปิ ดเทอม ทํ าให้ น้องได้ รับความเข้ าใจจากครู ในห้ องเรี ยน เหมื อน
การทบทวนเนื ้อหาที่ตนได้ อ่านไปแล้ วหลายครัง้ ปมด้ อยของน้ องในการที่เข้ าใจยาก สมองช้ า สื่อสาร
ไม่ได้ เขียนไม่ได้ จึงไม่ใช่ปัญหาสําหรับการเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยน และการอยูร่ ่วมกันกับคนในสังคม
“ปมด้ อยเขาก็เกิดน้ อย การบ้ านเขาไปได้ ไม่ใช่ช่วยให้ เขาสําเร็จและส่งครู เขาไม่ภมู ิใจ แต่อย่างนี ้เขา
ภูมิใจมาก บางวันผม print มา ถูกผิดผมไม่ร้ ู เอาใส่กระเป๋ า ตอนเช้ าเขารี บกระตือรื อร้ นเอาอันนันมา
้ มา
เตรี ยมไว้ ครูมาเขารี บส่งครู เขาจะภูมิใจมาก เสร็จแล้ วหนูมีสง่ หนูทําเสร็จแล้ ว” (คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 21
มกราคม.2559)
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ซึง่ นอกจากการที่น้องได้ ถ่ายทอดสิง่ ที่ตนเองรู้กบั เพื่อนแล้ ว ผู้ปกครองยังสอนให้ น้องรู้จกั ที่จะ
แบ่งปั นเพื่อน แบ่งปั นถึงแม้ จะเป็ นในสิ่งที่ตนชอบ กับเพื่อนหรื อคนรอบข้ าง เมื่อน้ องได้ ร้ ู จกั การให้ ได้
แบ่งปั นขนมกับเพื่อน เพื่อนๆก็ดีใจและเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ผู้ปกครองจึงไม่เลือกที่จะเข้ า
ไปช่วยเหลือบุตรด้ วยตนเอง เพราะถือว่าเป็ นการให้ น้องได้ เข้ าสังคมของเขา ได้ แลกเปลี่ยนอะไรหลายๆ
ุ ค่าใน
อย่างระหว่างเด็กที่มีภาวะสมองพิการด้ วยกัน และที่สําคัญยังทําให้ น้องรู้สกึ มีความสุขและมีคณ
ตนเองอีกด้ วย
“บางครัง้ หนูมีอะไรก็ต้องแบ่งปั นเพื่อนอย่างนี ้ บางทีผมก็บอกว่าหนูพอดีบ้านเรามีอนั นีเ้ อาไปแบ่ง
เพื่อนกินกันดีกว่า เขาดีใจมากเลย เขาอยากเอาไปให้ เพื่อน เพราะเขาเกิดความรู้สกึ ว่าเพื่อนก็ช่วยเขาอย่าง
นี ้ ผมถึงไม่เอากริ่ งกลับไปเลยให้ เพื่อนช่วยเขาและเพื่อนเขามีความรู้ สึกตรงนี ม้ ีความรู้ สึกตรงปฏิบัติต่อ
เพื่อนอย่างนี ้รู้จกั แบ่งปั น”.(คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 21 มกราคม2559)

การเลี ้ยงดูของผู้ปกครองที่เลี ้ยงดูบุตรให้ ร้ ู สึกว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า จึงเป็ นสิ่งที่สามารถลบล้ าง
ปมด้ อยในจิตใจของบุตร ทําให้ บตุ รภาคภูมิใจ และมีความสุข
2.4 การมองเห็นเป้าหมายในการเลีย้ งดบุู ตร
การที่ผ้ ปู กครองมีความหวัง มีเป้าหมายในการเลี ้ยงดูบุตร มองเห็นพัฒนาการบุตรที่
กําลังจะดีขึ ้น ดีขึ ้นอย่างไร ความหวังที่คิดว่าสักวันหนึ่งบุตรที่มีภาวะสมองพิการของตนจะสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ การวางแผนอนาคตให้ บุตรในอนาคต จะสามารถทําให้ ผ้ ปู กครองเดินไปข้ างหน้ า
ต่อสู้กบั สิง่ ที่เกิดขึ ้นอย่างง่ายดายและเข้ มแข็ง
2.4.1 ความหวัง
ความหวัง เป็ นสิ่ ง ที่ ม องไม่เ ห็ น เป็ นความคิด ของผู้ป กครองที่ เ ปรี ย บเสมื อ น
จินตนาการที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น แต่เป็ นสิ่งที่เราอยากให้ มนั เป็ น และอยากให้ มนั เกิดขึ ้นตามความคิดของเรา
ความหวังมีคา่ มากกับบุคคลที่กําลังเผชิญปั ญหา เผชิญกับความไม่สบายใจในชีวิตให้ สามารถยืดอยูไ่ ด้
ด้ วยความหวัง การที่ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการกําลังเผชิญกับความล่มสลายที่เกิดขึ ้นในชีวิต
การที่มีใคร คนใดคนหนึ่งที่ทําลายฝั นของเราลง การที่ผ้ เู ชี่ยวชาญมาฟั นธงกับเราว่าบุตรของเราจะ
เดินไม่ได้ ไปตลอดชีวิต ทังที
้ ่เรามีความหวังในใจลึกๆว่าลูกเราจะต้ องดีขึ ้น ลูกเราจะต้ องหาย สิ่งหนึ่งที่
ดังขึ ้นมาในหัวสมองของผู้ปกครองท่านนี ้ คือการไม่จะไม่เชื่อคําพูดใครทังสิ
้ ้น ทุกอย่างขึ ้นอยู่กบั ตัวเรา
ถ้ าเราไม่เชื่อ ความหวังเราก็ยงั มี ซึง่ หลังจากนันผู
้ ้ ปกครองก็เลือกที่จะเดินหน้ าต่อด้ วยการฝึ กกายภาพที่
หนักขึ ้น ตามความหวังที่หวังมาตลอดว่าอยากให้ น้องเดินได้
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“ตอนนันผมรู
้ ้ สกึ เหมือนล่มสลาย ก็ตรงผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ ในสิ่งเหล่านี ้ เขาฟั นธงเลยว่าเดินไม่ได้
เราต้ องดูแลเขาตลอดชีวิต หมายถึงตลอดชีวิตของคุณนะจริ งๆ ยังดีที่ผมวกกลับมาได้ วกกลับมาได้ ด้วย
ั ้ วนั นี ้ แต่ถ้าเราไม่เชื่อ
คําพูดที่คิดขึ ้นมาได้ คําพูดหนึ่งที่บอกว่าแล้ วเราเชื่อทําไม ถ้ าเราเชื่อเขาเดินไม่ได้ ตงแต่
สู้เข้ าไปสิ ผลลัพธ์มนั ยังไม่ออกนะ” (คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)
“มีอยู่วนั หนึ่ง ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ทางด้ านนี ้มากเลยและน่าเชื่อถือได้ เขามาบอกผมว่า
น้ องนะเดินไม่ได้ ด้วยตัวเองหรอก ความรู้สกึ ผมคิดอยู่อย่างเดียวว่า แล้ วจะทําอย่างไรจะหาอะไรให้ เกาะไป
ทําอย่างไรให้ เขาไปได้ หรื อให้ เขานัง่ รถเข็น คือความรู้สกึ ตรงนันเราพยายามที
้
่จะต่อสู้ อยู่ดีๆ อะไรก็ไม่ร้ ู ทํา
ให้ ผมนึกขึ ้นมาว่า แล้ วเราเชื่อเขาทําไม มันผุดขึ ้นมา ถ้ าเราเชื่อเขา สงสัยเขาจะเดินไม่ได้ ตงแต่
ั ้ วนั นี ้ไปจนวัน
ตายเลยนะ เชื่อเขาเราเลิกสู้แน่”.(คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)

เมื่อผู้ปกครองได้ สมหวังกับสิ่งที่เราคาดหวังไว้ มาตลอดชีวิต ทําให้ ผ้ ูปกครองไม่คิดจะหวัง
อะไรอย่างอื่นอีกแล้ ว ผู้ปกครองท่าหนึ่งมีความหวังว่า สักวันหนึ่งบุตรที่มีภาวะสมองพิการของเขาจะ
สามารถพูดได้ เขาหวังแบบนี ้มาตังแต่
้ เกิด ซึง่ ผู้ปกครองใช้ เวลาการฝึ กฝนด้ วยความหวังมาเป็ นเวลา 10
ปี เต็มจนบุตรของเขาเริ่ มพูดได้ สื่อสารได้ จึงทําให้ ผ้ ปู กครองท่านนี ้ ไม่ต้องการอะไรอีกแล้ วในชีวิต
“ตอนแรกก็ตงั ้ ความหวังไว้ แค่ว่าขอให้ พูดได้ ก็พอแล้ ว ตอนนี ก้ ็ไม่ได้ ตงั ้ ความหวังอะไรแล้ ว แค่นีก้ ็
พอแล้ ว ได้ แค่นี ้ก็ภมู ิใจแล้ ว”.(คุณแม่ของเด็กชายเอ็ม: 29 กุมภาพันธ์ 2559)

ความพยายามบนรากฐานของความหวังมีคณ
ุ ค่าเสมอ การที่ผ้ ปู กครองมีความหวังว่าบุตรจะ
สามารถเดินได้ เหมือนคนอื่นๆ การเดินได้ ไม่จําเป็ นจะต้ องไร้ กายอุปกรณ์ ที่ขอแค่เพียงให้ เขาเดินได้
พูดได้ หรื อสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ก็เพียงพอแล้ ว
“เราก็ไม่ต้องไปมองคนที่เขาดีกว่าเราสิ เพราะว่าอนาคตอาจมองได้ อนาคตลูกเราอาจจะดีเหมือนเขา
ก็ได้ เพราะบางคนเดิน walker เดินไม้ คํ ้ายัน บางทีเขาก็เดินได้ พอมีอายุขึ ้นมาหน่อยเขาก็เดินได้ ” (คุณแม่
ของเด็กชายบี: 26 กุมภาพันธ์ 2559)
้
งพูดไม่ได้ พูดได้ ก็ยงั ดี น้ องก็ยงั
“ตอนนันก็
้ แค่คาดหวังว่าอย่างน้ อยพูดได้ ก็ยงั ดี เพราะตอนนันเขายั
นัง่ ไม่แข็งเลยนะ ไปหาหมอต้ องเอาไปนัง่ พิงไว้ อย่างน้ อยก็พดู ได้ ก็ไปฝึ กพูด ฝึ กพูดอยู่ 3-4 ชันก็
้ พดู ได้ ” (คุณ
แม่ของเด็กชายบี: 26 กุมภาพันธ์ 2559)
“ตอนนันแค่
้ หวังว่า เอาเหอะอย่างน้ อยก็ให้ พดู ได้ ก่อน ถ้ าพูดได้ เราจะได้ ร้ ูว่าอยากได้ อะไร ต้ องการทํา
อะไร ต้ องการอะไร”(คุณแม่ของเด็กชายบี: 26 กุมภาพันธ์ 2559)
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หากผู้ปกครองใช้ ชีวิตในการเลี ้ยงดูบตุ รที่มีภาวะสมองพิการด้ วยการไร้ ความหวัง จะส่งผลให้
ผู้ปกครองมีความเหน็ดเหนื่อยใจ และไม่สามารถที่จะเดินต่อไปอย่างไม่ท้อถอยได้
2.4.2 การตัง้ เป้าหมาย
การตังเป
้ ้ าหมายในการเลี ้ยงดู เป็ นแบบแผนที่ช่วยให้ การเลี ้ยงดูเด็กที่มีภาวะ
สมองพิการเป็ นไปอย่างมีแนวทาง ผู้ปกครองมีความคิดว่าการที่ตนเองมีบุตรที่มีภาวะสมองพิการนี ้
เป็ นภัยใหญ่หลวงแก่ชีวิตและครอบครัวของเขา ซึง่ ในตอนนี ้ภัยนี ้เกิดขึ ้นแล้ ว เราจะเดินหน้ าแก้ ปัญหา
มันอย่างไร ผู้ปกครองมีความคิดว่าหากชีวิตของเขาตายลงไป ยังไม่เทียบเท่ากับสิ่งที่น้องได้ รับภาวะ
สมองพิการอย่างในวันนี ้ ผู้ปกครองจึงเริ่มเกิดการตังเป
้ ้ าหมายอย่างเป็ นแบบแผนในการเลี ้ยงดูบตุ รของ
ตน ผู้ปกครองจึงเริ่ มตัดสินใจแรกนัน่ ก็คือการลาออกจากงานมาเลี ้ยงดูบตุ รที่มีภาวะสมองพิการของตน
อย่า งเต็ม ตัว ซึ่ง เป้ าหมายของผู้ป กครองคื อ การที่ จ ะเลี ย้ งดู และพัฒ นาการให้ เ ขาเติบ โตขึน้ ด้ ว ย
การช่วยเหลือตัวเองให้ ได้ ก่อนก็ยงั ดี ซึง่ หากในวันนันที
้ ่น้องหายจากความพิการแล้ วจริ งๆ ผู้ปกครองก็
พร้ อมที่จะเหน็ดเหนื่อยทํางานหากิน หาเงิน อย่างยากลําบากก็ได้
“ผมมานัง่ ทบทวนว่าจะอย่างไรดี ลกเราเป็
นอย่างนีน้ ะ ครอบครัวเราเกิ ดภัยใหญ่หลวงที ส่ ดุ ไม่มีอะไร
ู
ใหญ่หลวงกว่านี ้อีกแล้ว ผมตายความร้ายแรงยังไม่เท่ากับที ่น้องเป็ นอย่างงี ้ ครอบครัวเราเกิ ดภัยร้ายแรง
ที ่สุดแล้วเขามายึ ดบ้านก็ ยงั ไม่ เท่านี ้เลย ยึ ดบ้านก็ ค่อยๆ เก็ บสะสมหาซื ้อบ้านใหม่ อะไรใหม่ มันเกิ ดภัย
ร้ ายแรงใหญ่ หลวงเราจะทํ าอย่ างไรดี ผมก็ มานัง่ คิ ด นัง่ คิ ดหลายวันจะทํ าอย่ างไร เอาหละตัดสิ นใจได้
คํ าตอบแล้ว ต้องมี คนมาดแลเขา
แล้วใครหละ ผมก็ มานัง่ คิ ดตอนนัน้ แม่ เขาเงิ นเดื อนน้อยกว่าผมหนึ่ ง
ู
เท่าตัว คิ ดๆด้วยความที ่ไม่เห็นแก่ตวั ของผม ทํ าให้ผมตัดสิ นใจถกเราเป็
นผู้ชายเราก็ถามตัวเองว่า ถ้าหาก
ู
ว่าน้องหายจริ งๆ เราออกมาช่วยเขาจนเขาหายจริ งๆ แล้วเราไปขี ่รถสามล้อ ขี ่จกั รยานสามล้อรับจ้างเราทํา
ได้ไหม ผมก็บอกทําได้ผมตัดสิ นใจเลย ผมออก”(คุณพ่อของเด็กหญิ งโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)

ผู้ป กครองเด็ ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก าร จะไม่ เ ลื อ กการจมปรั ก อยู่กับ ความเศร้ าโศกเสี ย ใจ
ผู้ปกครองจะเดินหน้ าเผชิญกับความเป็ นจริ งในปั จจจุบนั คิดอยู่อย่างเดียวว่าจะทําอย่างไร จะรักษา
เขาอย่ า งไรให้ ส ภาพอาการของบุ ต รจะได้ ดี ขึ น้ เราจะเดิ น หน้ า ไปทางไหนบ้ า ง ซึ่ ง หลัง จากการ
ตังเป
้ ้ าหมายนี ้ ผู้ปกครองก็พร้ อมที่จะลุยและเดินหน้ าต่อไปอย่างไม่ท้อถอย
“ตังเป
้ ้ าไว้ ว่าจะต้ องรักษาเขาให้ หาย มองแล้ วลักษณะเขาเป็ นนิดเดียว กํามือซ้ าย ปลายเท้ าจิก เป็ น
ซีกเดียว ข้ างซ้ าย”.(คุณแม่ของเด็กหญิงคิว: 25 มกราคม 2559)
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“เวลาเกิดอะไรขึ ้นผมจะไม่ฟมู ฟาย ผมจะไม่คิดไปทางฟูมฟาย ผมคิดแค่ว่าแล้ วเราจะสู้อย่างไร จะทํา
อย่างไร จะรักษาอย่างไร จะไปอย่างไรคิดมุง่ อย่างเดียวว่าเราจะต้ องรักษาอย่างไร” (คุณพ่อของเด็กหญิงโอ:
17 กุมภาพันธ์ 2559)
้
งไว้
“ผมไม่ค่อยกล้ าพูด เพราะว่าผมตังความหวั
้
งไว้ มากเลย เพราะแม่ผมเคยสอน ว่าลูกตังความหวั
เยอะๆ แล้ วลูกเดินเลย ถ้ าลูกจะไปลพบุรี ให้ ตงไว้
ั ้ เชียงใหม่ ซึง่ เราอาจจะไปถึงกําแพงเพชรเลยก็ได้ ก็ผมก็ตงั ้
ไว้ เยะอะครับ” (คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 24 พฤศจิกายน 2558)

ความสําคัญของการตังเป
้ ้ าหมายในการเลี ้ยงบุตรนี ้ มีบทบาททําให้ ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะ
สมองพิการเห็นทางเดินในการเลี ้ยงดูบุตร และพร้ อมที่จะเผชิญหน้ าต่อกับสถานการณ์ ที่เกิดขึ ้นให้
เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึง่ สามารถส่งผลต่อสภาพความเข้ มแข็งทางใจที่คอ่ ยๆเพิ่มพูนมากขึ ้นได้
จากการตังเป
้ ้ าหมายนี ้
2.4.3 การมองเห็นพัฒนาการของบุตร
การที่เด็กที่มีภาวะสมองพิการได้ รับการฝึ กฝนและกายภาพบําบัดบ่อยครัง้ จะ
สามารถทําให้ ความพิการของน้ องดียิ่งขึ ้น พัฒนาการที่ดีขึ ้นจากการเรี ยนรู้และการกายภาพบําบัด การ
เดิน การฝึ กมือ การฝึ กพูด การฝึ กปฏิบตั ิในด้ านความบกพร่ องของบุตรของตน จากการสัมภาษณ์
ผู้ป กครองของเด็ ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก ารหลากหลายท่ า น ทํ า ให้ เ ข้ า ใจถึ ง ความสุข ที่ เ ปี่ ยมล้ น ของ
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการเมื่อได้ เห็นพัฒนาการของบุตรของพวกเขาที่ดียิ่งขึ ้นในทุกวัน
“ตอนผมออกมาฝึ กเข้ มข้ นเลย เรี ยนหนังสือที่ไหนมีดีผมไป น้ องค่อยๆดีขึ ้น น้ องค่อยๆรู้หนังสือ สมอง
ค่อยๆพัฒนาจนดีขึ ้นเรื่ อยๆ”.(คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)
“เวลาที่ผมสําเร็จแล้ วเนี่ยมันเป็ นความชื่นใจไปตลอดชีวิตพอลูกผมเริ่ มดีขึ ้น เริ่ มเดินได้ ผมมีความสุข
มาก และความสุขตรงนี ม้ ันไม่เหมือนเงิน ที่เราใช้ หมดไป ยิ่งนึกขึน้ มา เรายิ่งมีความสุข นึกถึงภาพเขา
สมัยก่อนและนึกถึงทุกวันนี ้ ก็มีความสุข” (คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 24 พฤศจิกายน 2558)
“พูดถึงความสุขผมสุขใจกว่าที่น้องดีขึ ้นมากๆ ผมสุขใจกว่าที่จะไปนัง่ กินเบียร์ ริมชายหาด ผมสนุกผม
ยอมรับ แต่น้องไม่สนุกหรอก เครี ยดแต่มีความสุข”.(คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)
“ช่วงแรกๆ ผมหนักมากเลยจริ งๆ พอผมสู้ขึ ้นมามันก็ค่อยๆดีขึ ้น ค่อยๆดีขึ ้น ทุกวันนี ้ผมบอกตรงๆเลย
ว่า ชีวิตค่อนข้ างมีความสุขนะ ชีวิตค่อนข้ างมีความสุข” (คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)
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“พูดถึงก็ยากขึน้ เรื่ อยๆนะ เด็ก เพราะวัยเขาก็เพิ่มขึ ้นเขาเรี ยนรู้ เขารู้ นะเขาดื ้อๆ ทีแรกก็อารมณ์ พ่งุ
พล่านขึ ้นมา ผมดีใจนะ น้ องดื ้อแล้ ว เพราะมองไปกับสภาพที่เขานอนนํ ้าลายไหลเลี ้ยงง่ายมากเลยไม่ดื ้อไม
อะไร ผมเอาอย่างนี ้ดีกว่า”.(คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)
“เราก็ฝึกๆๆ เอาไปเอามาก็พดู ไม่ได้ เราก็หวังเออให้ พดู ได้ อย่างเดียว ให้ สื่อสารอะไรรู้เรื่ องกับเรา เรา
ก็คิดแค่เนี่ย จนทุกวันนี ้พอพูดได้ แล้ ว เราก็สบายใจแล้ ว ไม่คิดอะไรแล้ วไง”.(คุณแม่ของเด็กชายเอ็ม: 24.
พฤศจิกายน 2558)

เป็ นที่ร้ ู กันว่าเด็กที่มีภาวะสมองพิการนี ้ จะมีความปกติทางสมอง ซึ่งด้ วยความปกตินีจ้ ะ
ส่ง ผลต่อ สภาพร่ า งกายที่ มี ความพิ ก ารแตกต่า งกัน ออกไป เด็ก ที่ มี ภ าวะนี ส้ ามารถอยู่ไ ด้ ด้ว ยการ
กายภาพบําบัดสมํ่าเสมอ เด็กที่ขาดการฝึ กกล้ ามเนื ้อ ฝึ กพัฒนาการในด้ านต่างๆ หรื อการฝึ กกายภาพ
จะทําให้ น้องมีอาการที่ทรุ ดลงไปอย่างเห็นได้ ชัดเลยทีเดียว ดังนัน้ ความพยายามในการเลี ้ยงดูของ
ผู้ปกครองที่มีความหวังและความตังใจอยากให้
้
บุตรที่มีภาวะสมองพิการของตน มีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้น
และมีสภาพร่ างกายในความพิการที่ดีขึ ้นด้ วยเช่นกัน ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการจึงใช้ เวลาทัง้
ชีวิตของเขาเพื่อพาบุตรไปกายภาพทังด้
้ วยตนเอง และด้ วยนักกายภาพ
“พี่อยูก่ บั กายภาพมาตลอด เขาก็เลยไม่ทรุดลงดีขึ ้นแต่ไม่ได้ ดีปรี๊ ดปร๊ าด”.(คุณแม่ของเด็กชายแซด: 2
ธันวาคม 2558)
“อาการดีขึน้ กว่าเดิมนะ เล็กๆมันทําอะไรไม่ได้ ต้ องคอยจับเขาอยู่ตรงนัน้ แต่ทีนีพ้ อโตขึน้ ระดับก็
น่าจะดีขึน้ นะเพราะว่าความพัฒนาความอะไรหลายๆอย่างมันก็ดีขึน้ ”.(คุณแม่ของเด็กชายเอ็ม: 29
กุมภาพันธ์ 2559)
“เขาก็ดีกว่าเดิม ค่อยๆดีขึ ้น ร่ างกายเขาแข็งแรง เขาก็ดีขึน้ ตามวัย ทางด้ านร่ างกาย ทางด้ านจิตใจ
ทางด้ านอะไรหลายๆอย่าง” (คุณแม่ของเด็กชายเอ็ม: 29 กุมภาพันธ์ 2559)

ในการที่ ผ้ ูปกครองให้ น้องฝึ กเดินผ่านวอล์ คเกอร์ ด้วยตนเอง ทํ าให้ ผ้ ูปกครองได้ คํานึงถึง
การเดินด้ วยตนเอง แต่สภาพร่ างกาย ทัง้ ขา สะโพกและเท้ าผิดรู ปไป แต่นนั่ ก็คือการที่บุตรที่มีภาวะ
สมองพิการของตนได้ ฝึกและพยายามเดินด้ วยตนเอง ผู้ปกครองจึงมาคิดทบทวนระหว่างการที่อยากให้
บุตรออกกําลังกาย ฝึ กเดินด้ วยตนเองได้ ช่วยเหลือตนเองได้ หรื อการที่จะมานัง่ คิดว่าไม่อยากให้ ขา
สะโพก และเท้ าของน้ องได้ เคยชินการกับเดินที่ผิดรู ปแบบ ผู้ปกครองจึงได้ คําตอบว่า เขาต้ องการให้
บุตรที่มีภาวะสมองพิการของเขาเดินได้ และช่วยเหลือตัวเองได้ มากกว่า การที่บุตรได้ ออกกําลังกาย
ฝึ กเดิน ฝึ กวิ่ง ทุกวันนี ้น้ องก็มีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้น ช่วยเหลือตนเองได้ มากขึ ้น สามารถเดินและวิ่งได้ ด้วย
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วอล์คเกอร์ ด้วยตนเอง เกาะยืนได้ บ้าง การฝึ กฝนบ่อยๆจะทําให้ น้องค่อยๆดีขึ ้นทุกวัน ซึง่ ความสุขของ
คุณแม่นนก็
ั ้ คือ การที่ได้ เห็นพัฒนาการของบุตรตนเอง
“พี่ก็ว่าผิดรู ปก็ช่าง อย่างน้ อยมันก็ได้ เรี ยนรู้ ได้ วิ่งไปวิ่งมาออกกําลังกายบ้ าง มันก็ยงั ดีกว่าอยู่เฉยๆ
เขาบอกว่าการออกกําลังกายมันทําให้ ไปสร้ างออกซิเจนในสมอง ถ้ าได้ ออกกําลังกายออกซิเจนสมองมัน
อาจจะเพิ่มขึ ้น แล้ วมันอาจจะทําให้ สมองเราดีขึ ้นก็ได้ ” (คุณแม่ของเด็กชายบี: 12 มกราคม.2559)
“เขานัง่ ยองๆ เขานั่งไม่ได้ นะ เดี๋ยวนีเ้ ขาก็นั่งของเขาเองได้ เขาพยายามนัง่ ได้ แล้ วนะ แต่ก็ไม่ถึงกับ
นาน แต่ว่าปล่อยไปเล่นไปเดี๋ยวก็นงั่ นาน แล้ วก็ปล่อยมือยืนได้ นะ ก้ าวได้ ก้าวสองก้ าวก็ล้ม แต่ว่าคือสะโพก
มันยังบิดอยู่ยงั ทรงตัวไม่ดี แต่ว่ายืนเฉยๆ ยืนได้ นานแล้ วนะเป็ น 10 นาที สมัยก่อนแป๊ ปเดียวก็ล้ม แต่ว่า
เดี๋ยวนี ้ยืนปรบมือ พี่ก็เล่นไปทําไปดีกว่า”.(คุณแม่ของเด็กชายบี: 21.มกราคม.2559)

ตังแต่
้ ในวัยเด็ก ที่ผ้ ปู กครองเห็นบุตรของตนมีอาการพัฒนาการช้ า ในช่วงวัยที่ควรพูดแล้ ว
บุตรก็ยงั พูดไม่ได้ ผู้ปกครองจึงได้ แต่ภาวนาขอให้ บุตรของตนนัน้ พูดได้ ให้ สามารถสื่อสารกับรู้ เรื่ อง
ผู้ปกครองจึงพาไปฝึ กในที่ต่างๆนานาเพื่อช่วงบําบัดน้ อง จนในที่ สุดน้ องก็สามารถพูดได้ พร้ อมกับ
พัฒนาการน้ องในด้ านอื่นๆก็ดีขึน้ ซึ่งนั่นก็ถือว่าผู้ปกครองได้ สมหวังในสิ่งที่คาดหวังไว้ ควบคู่ไปกับ
การเปรี ยบเทียบเด็กที่มีภาวะสมองพิการคนอื่นที่มีอาการมากกว่าบุตรของเรา ทําให้ เรามีกําลังใจมาก
ขึ ้น พร้ อมทังคิ
้ ดปลอบใจตนเองว่าหากลูกเราเป็ นมากกว่านี ้ ตัวเราเองก็คงจะลําบากกว่านี ้และเป็ นห่วง
มากกว่านี ้ เท่ากับว่าสภาพอาการที่มีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้นในทุกวันนี ้ ก็ถือว่าเพียงพอแล้ วในชีวิต
“ตอนนันก็
้ แค่คาดหวังว่าอย่างน้ อยพูดได้ ก็ยงั ดี เพราะตอนนันเขายั
้
งพูดไม่ได้ พูดได้ ก็ยงั ดี น้ องก็ยงั
้ พดู ได้ พี่ไป
นัง่ ไม่แข็งเลยนะ ไปหาหมอต้ องเอาไปนัง่ พิงไว้ อย่างน้ อยก็พดู ได้ ก็ไปฝึ กพูด ฝึ กพูดอยู่ 3-4 ชันก็
หลายโรงพยาบาล ก็เลยว่ามันก็เข้ มแข็งขึ ้น เพราะเราคิดบวกด้ วย” (คุณแม่ของเด็กชายบี: 26 กุมภาพันธ์
2559)

การที่ ผ้ ูปกครองมีความพยายามในการฝึ กฝนบุตรของตนให้ มีพฒ
ั นาการที่ ดีขึ ้น ส่งผลต่อ
ความสุขและความพึงพอใจที่บุตรของตนมีสภาพอาการที่ดีขึ ้น ซึ่งสิ่งนี ้สามารถตอบแทน ความเหน็ด
เหนื่อยที่ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการกระทํามาตลอดชีวิตการเลี ้ยงดูบตุ รของเขา
2.4.4 มีความหวังว่ าบุตรจะช่ วยเหลือตนเองได้
อนาคตเป็ นสิง่ ที่ไม่แน่นอน เนื่องด้ วยสภาพอาการของบุตรที่ต้องได้ รับการฝึ กฝน
อย่างสมํ่าเสมอ ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการทุกคน มีความคาดหวังในการเลี ้ยงดูวา่ อยากให้ บตุ
ของตนนันเดิ
้ นได้ หรื อพอช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อที่ในอนาคตที่ผ้ ปู กครองไม่อยู่แล้ ว บุตรของตนจะไม่

122
ลําบาก และสามารถอยู่ได้ เอง ทํามาหาเลี ้ยงชีพได้ เองโดยไม่ต้องห่วง ถึงแม้ ว่าการช่วยเหลือตนเองได้
ของบุตรนันจะต้
้ องอาศัยกายอุปกรณ์ช่วยเหลือก็ตาม
“คืออนาคตก็คาดหวังว่า ขอให้ เค้ าช่วยเหลือตัวเองได้ ก็แล้ วกัน ถ้ าเดินไม่ได้ ก็มีกายอุปกรณ์ช่วยก็ไม่
เป็ นไรเพราะเราก็พยายามเลี ้ยงให้ เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ” (คุณแม่ของเด็กชายบี: 4 พฤศจิกายน
2558)
“คาดหวังว่าอนาคตเราจะให้ เขาใช้ ชีวิตอยู่ในโรงเรี ยนได้ โดยที่ไม่ต้องมีผ้ ตู ิดตาม ไม่มีคนมาเฝ้า ไม่
ต้ องให้ แม่มาเฝ้าเพราะว่าถ้ าเขาอยู่ในนันได้
้ เขาก็เข้ ากับสังคมได้ เขาก็มีความสุขได้ ก็เหมือนกับว่าเขาก็
ช่วยเหลือตัวเองได้ ครึ่งหนึง่ ”.(คุณแม่ของเด็กชายบี: 26กุมภาพันธ์.2559)
“พี่ก็หวังอย่างนี ้ เอาเบื ้องต้ นว่าใช้ ชีวิตประจําวันกับเพื่อนๆ ในโรงเรี ยนได้ โดยที่ไม่ต้องมาติดตาม และ
ไม้ คํ ้ายันได้ เรื่ องเดินได้ หรื อไม่ได้ ทีหลัง ตอนนี ้เอาหวังแค่นี ้ก่อนแล้ วกัน” (คุณแม่ของเด็กชายบี: 26
กุมภาพันธ์ 2559)
“ก็คิดถึงเรื่ องว่าใครจะไปก่อนใคร ถ้ าเราไปก่อนเขาจะอยู่กบั ใคร ก็คิดกังวลวิตกว่าใครจะดูแลน้ องต่อ
ได้ ถ้าสิ ้นเรา ภาวนาก็ไม่อยากได้ เจ็บได้ ป่วย ให้ ร่างกายเราแข็งแรง เลี ้ยงเขาไปนานๆ จนรักษาเขาให้ ดีขึ ้นให้
เขาช่วยเหลือตัวเอง” (คุณแม่ของเด็กหญิงคิว: 29 กุมภาพันธ์ 2559)
“พี่ก็อยากให้ น้องช่วยเหลือตัวเองได้ นะ เขาเป็ นเด็กที่ค่อนข้ างงอแงบางทีวนั หนึ่งพี่ก็ว่า เขาอาจจะทํา
ได้ ก็ได้ ก็เลยไม่คาดหวังอะไรมาก” (คุณแม่ของเด็กชายแซด: 2 ธันวาคม 2558)
“อยากให้ เขาสุขภาพเขาดีขึ ้นเรื่ อยๆ วางแผนอยากให้ เขาดูแลตัวเองได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ ” (คุณแม่
ของเด็กหญิงคิว: 29 กุมภาพันธ์ 2559)

ผลจากการที่คณ
ุ แม่ใช้ การเลี ้ยงดูบตุ รแบบไม่ต้องคอยป้อนให้ ในทุกเรื่ อง แต่คอยช่วยเหลืออยู่
ห่างๆเบื ้องหลังเพราะผู้ปกครองแอบหวังอยู่ในใจว่าอยากให้ บตุ รของตนนันสามารถช่
้
วยเหลือตัวเองได้
ผู้ปกครองทราบว่าหากตนอยู่บ้าน หรื ออยู่ใกล้ ชิดสมํ่าเสมอจะส่งผลให้ น้องนั ้น ไม่ฝึกที่จะช่วยเหลื
ตัวเองเนื่องจากน้ องจะคอยเรี ยกให้ คนรอบข้ างคอยทํานั่นทํานี่ให้ คุณแม่จึงเลือกวิธีที่อยู่ห่างๆบ้ าง
หลัง จากที่ ทํ า ธุ ร ะสํ า คัญ เสร็ จ แล้ ว เช่ น อาบนํ า้ แปรงฟั น กิน ข้ า ว เป็ นต้ น เพื ่อ ที ่จ ะฝึ ก ให้ น้ อ งคอ
ช่วยเหลือตัวเองได้ โดยที่ ไม่มีคนอื่นคอยช่วยเหลือส่งผลให้ บุตรสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ จริ ง
ทําให้ คณ
ุ แม่เกิดความหมดห่วงในอนาคต ว่าหากคุณแม่ไม่อยู่แล้ ว น้ องก็จะสามารถช่วยเหลือตนเอง
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ได้ สิง่ นี ้คือความสุขที่ผ้ ปู กครองของเด็กที่มีภาวะสมองพิการทุกคนต้ องการที่จะได้ รับ และมีหวังกับบุตร
ของตน
“ไม่เคยเลี ้ยงอะไรนะ เลี ้ยงปล่อยทิ ้งปล่อยขว้ าง กินอิ่มตื่นเช้ า ป้อนข้ าวป้อนไรอิ่ม แม่ก็เตรี ยมของไว้
แม่ก็ไปไหนก็ไปแล้ ว (เสียงสูงและหัวเราะ) ปล่อยทิ ้งปล่อยขว้ างให้ ทําเองนัน่ แหละ ถ้ าเราอยู่เขาไม่ทําไง เรา
ก็เลยต้ องแบบแม่ไปธุระนะ ไปนู้นไปนี่ เราก็บอกลูกไป แล้ วเราก็ไปเลย”.(คุณแม่ของเด็กชายเอ็ม: 24.
พฤศจิกายน.2558)
“จนทุกวันนี ้เราก็เลยไม่ได้ หว่ งอะไรไง เพราะคิดในใจว่าถึงเวลาไม่มีเรา เขาก็ยงั พอช่วยเหลือตัวเองได้
แล้ วใครจะมานัง่ ป้อนนัง่ ทําอะไรถ้ าลําพังที่วา่ เอาของมาวางให้ ใครก็ทําให้ ได้ แม่ก็เลยหายห่วงตรงนี ้ เลยไม่
ห่วงอะไรแล้ วตอนนี ้”.(คุณแม่ของเด็กชายเอ็ม: 24พฤศจิกายน.2558)

นอกจากนี ้แรงสนับสนุนของแพทย์ยงั ส่งผลต่อความหวังของผู้ปกครองในการอยากให้ บุตร
ช่วยเหลือตนเองได้ มากขึ ้นไปอีก เนื่องจากแพทย์เฉพาะทางที่รักษาเด็กที่มีภาวะสมองพิการนี ้ จะมี
ตารางพัฒนาการของเด็กที่มีภาวะสมองพิการ ว่าหากบุตรที่มีความสมองพิการประเภทนี ้ เดินได้ หรื อ
ช่วยเหลือตนเองได้ ก่อนอายุตามลําดับขัน้ เด็กจะสามารถเดินได้ ไปตลอดชีวิต ซึ่งเมื่อเทียบกับตาราง
ความสมองพิการแล้ ว บุตรสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ตรงตามตารางสถิติของแพทย์ ผู้ปกครองจึงเริ่ ม
มีความหวังมากขึ ้น ว่าในอนาคตบุตรที่มีภาวะสมองพิการของตนจะสามารถเดินได้ แน่
“หมอเฉพาะทาง หมอสมอง เขาก็อธิบายให้ ฟังว่าสมองคนเราจะมีมอเตอร์ ที่อยู่ข้างในเป็ นมอเตอร์
ใหญ่ มันจะคอยสัง่ ส่วนนันมั
้ นเสียหายตรงไหน ส่วนไหนๆ มันจะเสียหายอะไรอย่างนี ้ไง เราก็ฟังหมอเราก็มี
ความหวังนะ ลูกเราอยูใ่ นประเภทนี ้หนิ สามารถทรงตัวได้ ยึดเกาะเองได้ ประเภทที่ 2 ก็มีความสามารถที่ว่า
จะสามารถเดินได้ ก่อนอายุเท่านี ๆ้ ภายในกี่เปอร์ เซ็นต์ๆเราก็อยู่ในขัน้ นัน้ ”(คุณแม่ของเด็กชายบี: 12
มกราคม 2559)

ด้ วยความผิดปกติของสมองและร่ างกาย ควบคู่ไปกับการเจริ ญเติบโตของน้ องที่มากขึน้
ทุกวันๆ ทําให้ ผ้ ปู กครองมีความห่วงมากยิ่งขึ ้น ส่งผลให้ ผ้ ปู กครองมีความหวังว่าสักวันหนึ่งบุตรของตน
จะช่วยเหลือตนเองได้ การเลี ้ยงดูบตุ รที่มีภาวะสมองพิการนี ้จึงเป็ นไปในรู ปแบบที่เน้ นให้ เด็กสามารถที่
จะช่วยเหลือตนเองได้ หากไม่มีผ้ ปู กครอง
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2.4.5 การวางแผนให้ บุตร
การวางแผนอนาคตของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการคร่ าวๆ เพื่อบุตรของ
ตน จึงเป็ นสิ่งที่ตามมาจากความหวังเพื่อให้ บุตรของตนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งหากเด็กที่มี
ภาวะสมองพิการของตนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ แล้ ว การวางแผนนี ้ก็จะใกล้ ความเป็ นจริ งเข้ าไป
มากไปทุกที ทัง้ ในด้ านการวางแผนการศึกษาเล่าเรี ยน และการวางแผนในด้ านอาชี พของบุตรใน
อนาคต ผู้ปกครองต่างวางแผนการศึกษาเล่าเรี ยนของบุตรของตนไปในทางเดียวกัน คือการให้ น้องได้
เล่าเรี ยนตามแต่ที่น้องจะสามารถเรี ยนได้ เนื่องจากว่าบุตรที่มีภาวะสมองพิการของตนมีความรักและ
สนใจในการเรี ยน ชอบที่จะเรี ยนและอยากรู้ ในสิ่งที่คณ
ุ ครู สอน จึงเป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจ
บุต รและให้ ผ้ ูป กครองหัน มาใส่ใ จกับ การให้ บุต รได้ ศึก ษาเล่า เรี ย นต่อ ไปในอนาคตข้ า งหน้ า เท่ า ที่
สามารถทําได้
“พี่คิดว่าถ้ าเรี ยนได้ พี่ก็จะให้ เรี ยนถึง ม.3 และพี่อยากจะให้ ไปเรี ยนสายอาชีพ พวกเกี่ยวกับโรงเรี ยน
คนพิการ พระมหาไถ่ แต่ไม่ได้ หวังอยากให้ เรี ยนสายสามัญ ไปเรี ยนปริ ญญาตรี อะไรอย่างเขา เพราะคิดว่า
คงหวังมากเกินไปหรื อเปล่า เพราะมันจะเครี ยดนะ ลูกพี่ดแู ล้ วเขาก็ชอบเรี ยนหนังสืออยู่นะ เขาไม่ชอบไปฝึ ก
แต่สมองเขาพี่วา่ มันไม่น่าจะ memory ได้ ขนาดนัน”.(คุ
้ ณแม่ของเด็กชายบี: 26 กุมภาพันธ์ 2559)
“การวางแผนในอนาคต ผมอยากให้ เขาได้ ศึกษาเล่าเรี ยนไปให้ เต็มศักยภาพของเขา เท่าที่เขาจะ
เรี ยนได้ ”.(คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 24 พฤศจิกายน 2558)
“ว่าจะให้ เรี ยนต่อตรงไหนยังไม่ร้ ูเลย ก็จะให้ เรี ยนต่อ ถ้ าได้ ระดับนี ้ ค่อยๆเรี ยนไป ค่อยๆถูๆไถๆไป ก็ว่า
จะไปได้ เท่าที่ไปได้ แหละตัวน้ องเขาก็ชอบเรี ยนอยู่ ชอบสนุกสนาน ชอบเรี ยน ชอบเฮฮา”.(คุณแม่ของน้ อง
เอ็ม: 29 กุมภาพันธ์ 2559)

เมื่อผู้ปกครองได้ วางแผนในการศึกษาของบุตรเรี ยบร้ อยแล้ ว ชี วิตในอนาคตก็ ต้องอาศัย
การทํางานหรื อการหากิจการทําในระหว่างที่พกั อาศัยอยู่บ้าน หรื อชีวิตในอนาคตหากไม่มีผ้ ปู กครอง
ดูแล สภาพร่ างกายของผู้ปกครองที่อายุมากขึ ้นทุกวัน ความเข้ มแข็งทางใจที่มีมาก แต่ความเข้ มแข็ง
ทางร่ างกายที่ค่อยๆทรุ ดลง อาจส่งผลให้ ผ้ ูปกครองหารายได้ ได้ น้อยลง ซึ่งหากบุตรของตนยังพอมี
ศักยภาพในการทํางาน และดูแลตัวเองได้ จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองไปได้ มากทีเดียว
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ จึงมีความคิดที่จะวางแผนอนาคตของบุตรในการทํางานหาเลี ้ยงชีพ
ุ ค่าในชีวิตและในสังคมด้ วยเช่นกัน
ในอนาคต เพื่อให้ เขารู้สกึ ว่าตนเองมีคณ
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“เอาสายอาชีพดีกว่าไหม ซ่อมคอมพิวเตอร์ อะไรต่ออะไร มันก็มีรายได้ เลี ้ยงชีพได้ ถ้ ามีสมัครงาน
เดี๋ยวนี ้เขาก็ต้องให้ จ้างคนพิการอยูแ่ ล้ วนะ” (คุณแม่ของเด็กชายบี: 26 กุมภาพันธ์ 2559)
“คิดว่าเออถ้ าได้ อะไรปุ๊ บจะมาอยู่บ้านแล้ วก็ทําอะไรที่บ้านก็ได้ แบบหาอะไรให้ เด็กทําก็ยงั ได้ คิดอยู่
อย่างงงี ้ไง”.(คุณแม่ของน้ องเอ็ม: 29 กุมภาพันธ์ 2559)
“ป้าก็คิดแบบจะหาอะไรขายของเล็กๆน้ อยๆอยู่กับบ้ าน รับงานอาจจะรับงานพิมพ์ให้ เขา”.(คุณแม่
ของเด็กหญิงคิว: 25 มกราคม 2559)

นอกไปจากการวางแผนในด้ านการศึกษา และในด้ านอาชีพของบุตรแล้ ว ผู้ปกครองยังมี
การวางแผนในด้ านการให้ บุตรได้ เข้ าสังคมอีกด้ วย การเล็งเห็นถึงการปรับตัวของบุตร การที่บุตรที่มี
ภาวะสมองพิการของตนต้ องไปอาศัยร่วมกับคนในสังคมอื่น ปั ญหาที่เราคาดไม่ถึงที่กําลังจะเกิดขึ ้นจะ
้ นทีในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่
เป็ นอย่างไร จะทําให้ ผ้ ปู กครองได้ ทราบและแก้ ปัญหานันในทั
“ความคิดหนึ่ง ผมก็คิดตังนานแล้
้
วว่าจะอยู่กบั เด็กที่ปกติดีไหม ก็ลองไปเลย เพราะว่าผมก็อายุมาก
แล้ วใช่ไหม วันไหนผมจะไม่อยู่ก็ไม่ร้ ู แล้ วถ้ าลูกผมได้ ไปอยู่กบั สังคมปกติแล้ ว ตรงไหนบกพร่ องปั ญหาจะได้
โผล่ขึ ้นมาให้ ได้ เห็น ผมจะได้ แก้ ณ วันนี ้เลย”.(คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)
การวางแผนที่อยากให้ บุตรได้ รับการฟื น้ ฟู การพัฒนาทางด้ านพัฒนาการ ให้ สภาพอาการของเขาดีขึน้
เพื่อให้ น้องมีความสุข
“ให้ เขามาเรี ยนซึมซาบก็พอได้ ไง ซึมซาบไม่ได้ ปรารถนาให้ เขาทํางานเลี ้ยงเราหรอก แล้ วก็ให้ เขามา
ได้ ฟืน้ ฟูร่างกาย คิดวางแผนแบบนี ้ ไม่ได้ คิดอะไรหรอก อยากให้ เขาดีขึน้ ”.(คุณแม่ของเด็กหญิงคิว: 29
กุมภาพันธ์ 2559)

การพยายามขวนขวายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการทํางานและการเรี ยนของบุตร เป็ น
หนึง่ ในการวางแผนของผู้ปกครองที่จะนําประโยชน์ของโปรแกรมและเทคโนโลยีมาใช้ กบั จุดด้ อยในบุตร
ของตน ให้ บตุ รที่มีภาวะสมองพิการของตนได้ ใช้ งานให้ เทียบเท่ากับเด็กคนอื่นๆ
“เน็คเท็คเขายังมีตวั นี ้ ผมยังไม่มีเวลาที่จะให้ น้องฝึ ก เพราะโปรแกรมตัวนี ้ของเน็คเท็คคือถ้ าเราพิมพ์
ภาษาไทยลงไปและกดมันจะพูดออกมาให้ เรา ถ้ าเราพิมพ์ลงไปและเราเร่ ง speed ได้ ด้วยว่าจะช้ าหรื อเร็ ว
เห็นว่าโปรแกรมวาจาของเน็คเท็คเขามีอีกชุดให้ ใส่พวก I-Pad ได้ ด้วย ถ้ าเขาใส่โทรศัพท์มือถือได้ น้ องก็เอา
โทรศัพท์มือถือก็คยุ ได้ ถ้ าจะให้ ดีคือพิมพ์ๆ ให้ มนั เป็ นเสียงและเข้ าไปในโทรศัพท์โต้ ตอบกัน ยิ่งดีเข้ าไปใหญ่
ผมอยากได้ มาก” (คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 21 มกราคม.2559)
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การวางแผนรอบด้ านของผู้ ปกครองเด็ ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก าร ทั ง้ ในด้ านการศึ ก ษา
การสร้ างอาชีพ การวางแผนในการเลี ้ยงดูเพื่อให้ น้องมีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้นเป็ นลําดับ และการแสวงหา
ตัวช่วยจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาทดแทนปมด้ อยในบุตรของตน เป็ นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ้ ปู กครองเด็ก
ที่มีภาวะสมองพิการการคนหนึง่ จะสามารถทําได้ ในขณะที่ตนยังมีชีวิตอยู่ เพื่อให้ บตุ รของตนได้ รับสิ่งที่
ดีที่สดุ และเกิดประโยชน์ตอ่ บุตรของตนมากที่สดุ
จากข้ อมูลประสบการณ์ความเข้ มแข็งทางใจของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการทังหมดนี
้
้
้ จดุ เริ่ มต้ น
ทําให้ ผ้ วู ิจยั เห็นถึงการเผชิญกับสถานการณ์ ในการรับรู้ความสมองพิการในบุตรของตนตังแต่
จนถึงบันปลายว่
้
าผู้ปกครองมีประสบการณ์การรับมือกับสถานการณ์อย่างไร และมีวิธีการทําให้ จิตใจ
ตนเองเข้ มแข็ง ยอมรับกับความสมองพิการในบุตรของตนได้ อย่างไร การต่อสู้ การศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับ
ภาวะสมองพิการ การพยายามเลี ้ยงดูบตุ รสมองพิการของตนให้ ออกมาดีที่สดุ เท่าที่จะทําได้ ความสุขที่
เกิดขึ ้นเมื่อได้ เลี ้ยงดู การวางแผนและการตังเป
้ ้ าหมายเพื่อให้ บุตรของตนได้ ใช้ ชีวิตด้ วยการช่วยเหลือ
ตนเองอย่างหมดห่วง ทําให้ ผ้ วู ิจยั เข้ าใจบทบาทและความเหน็ดเหนื่อยของผู้ปกครองมากขึ ้นได้ อย่าง
ชัดเจนซึ่งเป็ นสิ่งที่น่ายกย่องและน่านับถื อในการที่ผ้ ูปกครองคนหนึ่งจะสามารถทําให้ บุตรที่มีภาวะ
สมองพิการของตนได้

ส่ วนที่ 3 เงื่อนไขที่นํามาส่ ูความเข้ มแข็งทางใจในประสบการณ์ ของผ้ ูปกครองเด็ก
ที่มีภาวะสมองพิการ
3.1 พลังแห่ งความรั ก
ความรักเป็ นสิง่ ที่สามารถดลใจให้ คนหลายคนมีแรงที่จะสู้ตอ่ มีกําลังใจที่จะกล้ าทําสิง่ ที่
ยังมองไม่เห็นทางข้ างหน้ าอย่างไม่ท้อถอย พลังของความรักที่ผลักดันให้ ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมอง
พิการเหล่านี ้เกิดความเข้ มแข็งทางใจ กล้ าที่จะก้ าวไปอย่างไม่หวาดหวัน่ ในอุปสรรคหรื อสิ่งกีดขวางใดๆ
ซึ่ง ผู้วิ จัย มี ค วามเชื่ อ ในพลัง ของความรั ก นี ว้ ่ า จะสามารถผลัก ดัน ผู้ป กครองอี ก หลายท่ า นในด้ า น
แนวความคิด ทัศนคติ การตัดสินใจ กําลังใจสนับสนุนให้ เข้ มแข็งและสามารถข้ ามผ่านสถานการณ์
ดงั คํากล่าวของผู้ปกครองต่อไปนี ้
ความยากลําบากหรื อจุดพลิกผันนันไปได้
้
“ผมยอมรับเลยนะว่ามันยากมากเลย ผมยอมรับตรงนี ้มันเป็ นพลังของความรักจริ ง มันเป็ นพลังของ
ความรักที่สามารถทํามาได้ เพียงแต่ว่าความมุ่งมัน่ และพลังที่เรารักลูกเราตรงนี ้ มันเหมือนแรงหนุนแรงผลัก
ของเรา และแรงเสริ มที่จะทําให้ เรามีพลังที่จะทําสิ่งเหล่านี อ้ อกมาได้ ” (คุณพ่อของเด็กหญิ งโอ: 17
กุมภาพันธ์ 2559)
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“ทุกวันนีท้ ําให้ ผมทํากับข้ าวได้ ทีแรกผมทอดไข่ยงั ไม่ได้ ดีเลย ทําใหม่ๆ ผมตักกินเองผมยังหน้ ามุ่ย
เลย และยังมองหน้ าลูกเลย ไม่เป็ นไรนะหนูนะ หนูอดทนกินหน่อยนะ เดี๋ยวพ่อจะพัฒนาฝี มือขึ ้น ใหม่ๆ ไม่ร้ ู
เรื่ องเลย เอามักกะโรนีก็ใส่นํ ้าปลาลงไปแล้ วผัดๆ มันไม่ใช่หนิ (หัวเราะ) น้ องก็กินได้ อ๋อมันต้ องซอสมะเขือ
เทศนะ มีเนยก็ใส่ไม่มีเนยก็ช่างมัน ใส่นํ ้าตาล ใส่ซีอิ ้วอะไรไม่ต้องไปใส่มนั เสียรสชาติฝรั่งเขา แล้ วก็ใส่ไส้ กรอ
นะ มันทําให้ เราเรี ยนรู้ ไปเรื่ อยๆ นะตอนนีผ้ มทําให้ น้ องกินได้ หมด ต้ มยํา ต้ มข่าอะไร น้ องเขาให้ อะไรเรา
เยอะแยะเลย”.(คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)

ความรั ก ระหว่ า งผู้ป กครองกับ บุต รที่ มี ภ าวะสมองพิ ก าร เป็ นความรั ก บนพื น้ ฐานของ
ความต่อสู้ ความรักที่ผ้ ปู กครองยอมต่อสู้เพื่อบุตรของตน การต่อสู้และการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในชีวิต
ของตน เพื่อให้ เขามีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้นและมีความสุข
“ก็ถ้าไม่มีเราเขาก็ไม่มีใครทําให้ เขาได้ ขนาดนี ้หรอก มันก็เป็ นกําลังใจว่าเราตายไม่ได้ ”.(คุณแม่ของ
เด็กชายแซด: 2 ธันวาคม 2558)
“ผมถึงบอกว่าเปรี ยบเหมือนว่าชีวิตผมมันตายไปแล้ ว ชีวิตผมไม่มีแล้ ว คือตรงนี ้ก็คือเป็ นชีวิตที่ดแู ล
เขา”.(คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 21 มกราคม 2559)
“แต่ก่อนพี่วางแผนเยอะมากนะ แต่วา่ เดี๋ยวนี ้ไม่คอ่ ยวางแล้ ว คือเหมือนว่าเอาแค่ให้ เขามีความสุข
แล้ วพี่ก็ไม่คอ่ ยหวังอะไร”.(คุณแม่ของเด็กชายแซด: 21 มกราคม 2559)

การที่ผ้ ปู กครองพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ บตุ รของตนได้ รับสิ่งที่ดีที่สดุ ได้ รับการรักษาที่ดี
ที่สดุ ได้ รับกายภาพสมํ่าเสมอ ได้ รับการฝึ กพูด ฝึ กกล้ ามเนื ้อ ฝึ กเดิน และการทําทุกวิถีทางเพื่อถ่ายทอ
ความรักให้ บตุ รเป็ นพัฒนาการที่ดีขึ ้นของบุตร
“เราเลี ้ยงมาตังแต่
้ พดู ไม่ได้ อะไรไม่ได้ แล้ วพอมาพูดได้ เราก็ตงความหวั
ั้
งไว้ แค่นี ้ แล้ วเราก็ทําให้ มนั ดี
ที่สดุ แล้ วอะ เราก็รักษาจนที่สดุ แล้ ว”.(คุณแม่ของเด็กชายเอ็ม: 29 กุมภาพันธ์ 2559)

การที่ผ้ ปู กครองต้ องแสดงความเข้ มแข็งที่มีข้างในออกมาให้ บุตรได้ เห็น บางทีผ้ ปู กครองก็มี
รู้ สึกท้ อแท้ บ้าง แต่ด้วยความรั ก ที่ ตัวผู้ปกครองเองนัน้ ก็ อยากให้ บุตรของตนนัน้ มี ความเข้ มแข็งทัง้
ทางร่างกายและทางจิตใจ อยากให้ บตุ รสามารถเผชิญอยูใ่ รสังคมนี ้ได้ เมื่อผู้ปกครองรู้วา่ หากตนเองนัน้
ไม่เข้ มแข็งจะส่งผลให้ บตุ รนันไม่
้ เข้ มแข็งตามไปด้ วย ผู้ปกครองจึงแสดงออกแต่ความแข็งแกร่ งให้ บตุ ร
เห็นและปฏิบตั ติ าม
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“พี่ก็ร้ ูสกึ นะ เพราะว่าถ้ าพี่ท้อพี่จะรู้ สกึ ตัวไว เพราะว่าพี่คิดว่าพี่ไม่เข้ มแข็งลูกพี่ก็อยู่ไม่ได้ พี่จะไม่ค่อย
มีอารมณ์ไงนานๆ จะแป๊ ปๆ”.(คุณแม่ของเด็กชายแซด: 21มกราคม 2559)

สิง่ ที่แอบแฝงอยูใ่ นตัวผู้ปกครองจากทุกการกระทําที่เกิดขึ ้น นัน่ ก็คือความรัก การลาออกจาก
งานเพื่อมาทุ่มเทลี ้ยงดูบตุ รอย่างเต็มที่ การเลี ้ยงดูที่สามารถยอมตายแทนกันได้ เพื่อแลกกับการที่น้อง
นันจะมี
้ สภาพทางร่างกายหรื อมีความปกติเหมือนเด็กคนอื่น
“ก่อ นหน้ า นี ป้ ้ าเคยทํ า บัญ ชี อ ยู่บ ริ ษั ท แห่ง หนึ่ง หลัง จากนัน้ ก็ ม าเป็ นครู อ นุบ าลและครู เ ด็ก โตอี ก
โรงเรี ยน จนสุดท้ ายตัดสินใจออกมาเลี ้ยงเขา”.(คุณแม่ของเด็กหญิงคิว: 25 มกราคม 2559)
“คนที่จะอยู่ดแู ลตรงนี ้นะ นัน่ เป็ นสิ่งที่แสดงให้ เห็นว่าคนนัน้ เขาต้ องมีความรักถ้ าเขาจะปกติแล้ วให้
ผมตายไปแลกกันได้ รักขนาดนันไงมั
้ นอย่างนี ้มากกว่า”.(คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)

ความรักที่มีเป้าหมายเพื่อความสุขของบุตร อะไรที่คือความสุขของบุตร ผู้ปกครองก็พร้ อมที่
จะทํา
“แต่ก่อนพี่จ้างครู สอนตอนเย็นพอเรี ยนเสร็ จแล้ วก็ลงมาหาครู เขา แต่ว่าเดี๋ยวนีพ้ ี่ไม่ให้ เรี ยนแล้ วนะ
เพราะพี่ร้ ู สกึ ว่าพี่ก็คงกดดันลูกเยอะเกินไป และดูแววแล้ วไม่น่าจะเยอะอย่างนี ้แล้ วอะ พี่ก็เบนไปทางอื่นให้
เขามีความสุขกับชีวิตพอแล้ ว” (คุณแม่ของเด็กชายแซด: 21.มกราคม 2559)

ความรักของแม่กบั ลูกที่ไม่จําเป็ นต้ องมีสายเลือดเดียวกันโดยตรง แต่เป็ นความรักที่เกิดจาก
ความผูกพัน การอยากที่จะเลี ้ยงดู อยากที่จะเอาใจใส่ให้ เขาหายเป็ นปกติ ความรักที่อยากเจ็บแทน
และพร้ อมทําทุกอย่างให้ บตุ รที่มีภาวะสมองพิการคนนี ้เทียบเท่ากับผู้ปกครองท่านอื่นๆ
“ก็รักเหมือนลูกเรา จริ งๆนะรักเหมือนลูกเราเลย เราเลี ้ยงมาตังแต่
้ เล็กความผูกพัน ถึงเขามาเอาก็
ไม่ให้ แม่เขามาเอา เรารักเป็ นลูกไปเลย เราเริ่มรับเขามาก็คิดว่าเป็ นลูกคนหนึ่ง แล้ วก็เลี ้ยงมาก็ผกู พัน” (คุณ
แม่ของเด็กหญิงคิว: 29 กุมภาพันธ์ 2559)
“ความรัก.(นํ ้าตาคลอ) แล้ วก็..... สงสาร (เงียบและร้ องไห้ )” (คุณแม่ของเด็กหญิงคิว: 25 มกราคม
2559)

พลังแห่งความรักที่บตุ รมีต่อผู้ปกครอง ก็เป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถทําให้ ผ้ ปู กครองมีเรี่ ยวแรง
ในการดูแลบุตรต่อไป การถ่ายทองความรัก และการแสดงออกทางความรักระหว่างผู้ปกครองกับบุตรที่
มีภาวะสมองพิการ ในทางคําพูดและทางพฤติกรรม
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“บางทีเขาดื ้อๆ เขาก็จะยกมือขอโทษ หอมแก้ มใหญ่เลย เราบอกไม่เป็ นไรหรอกลูก” (คุณพ่อของ
เด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)

ซึง่ พลังแห่งความรักของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการข้ างต้ นนี ้ สามารถเปลี่ยนความฝั น
ให้ กลายเป็ นความจริ งได้ ด้วย ทําให้ ผ้ ูปกครองสามารถสร้ างชีวิตให้ เด็กสมองพิการเหล่านีม้ ีชีวิตอยู่
อย่ า งมี ความสุข ด้ ว ยความรั ก ที่ ป ราศจากเงื่ อ นไขใดๆ ความทุ่ม เทกายใจให้ น้ องมี พัฒ นาการทัง้
ทางด้ านร่ างกายและจิตใจดีขึ ้นเรื่ อยๆทําให้ ผ้ ปู กครองได้ รับความรักที่ให้ แก่บตุ รของตนนันกลั
้ บคืนมา
อย่างไม่น่าเชื่อ
3.2 การได้ รับความสนับสนุนจากคนรอบข้ าง
3.2.1 กําลังใจจากค่ ูชีวิต
แรงสนับสนุนจากคู่ชีวิต เปรี ยบเสมือนกําลังใจที่ส่งต่อให้ กบั คนที่เรารัก สู่คนที่
เรารัก เป็ นสิง่ ที่สามารถดลบันดาลความสุข ความแข็งแกร่ง และการฮึดสู้ตอ่ ชะตาชีวิตที่เกิดขึ ้นอย่างไม่
ท้ อถอย ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการที่ได้ รับความรัก หรื อกําลังใจจากคูค่ รองมักมีความกล้ าที่จะ
เผชิญปั ญหาอย่างไม่หวัน่ กลัวต่ออุปสรรคใดๆ การที่คนที่อยู่เคียงข้ างช่วยแบ่งเบาภาระ คอยรับฟั ง
ปั ญหา และให้ สทิ ธิ์กบั ตัวผู้ปกครองในการตดสินใจต่างๆในการเลี ้ยงดูบตุ ร จึงถือได้ ว่าเป็ นปั จจัยหนึ่งที่
ส่งผลต่อความเข้ มแข็งทางใจของบุคคลให้ มีความมัน่ ใจ สามารถก้ าวข้ ามผ่านอุปสรรคนันๆไปได้
้
“ก็มีคยุ กับแม่ คนอื่นเขาคงไม่มีใครเข้ าใจผม แล้ วถ้ าพูดให้ ใครบางคนฟั ง เขาก็มองไม่ออกว่าอะไรต่อ
มิอะไร คุยกับแม่เขาคนเดียวอย่างนี ้ๆ” (คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)
“ส่วนมากก็ปรึ กษาคุณพ่อเนอะ พ่อก็ให้ เราเป็ นหลักในการตัดสินใจ”.(คุณแม่ของเด็กหญิงคิว: 25
มกราคม 2559)

ผู้ปกครองบางท่านเลือกที่จะปรึกษาสามีเป็ นหลัก เนื่องจากเป็ นบุคคลที่เข้ าใจเขามากที่สดุ
ทังๆที
้ ่ร้ ูวา่ สุดท้ ายแล้ วคุณพ่อก็ต้องให้ สทิ ธิ์คณ
ุ แม่เป็ นผู้ตดั สินใจหลักอยู่ดี.เรื่ องที่ปรึกษากันส่วนใหญ่จะ
เป็ นเรื่ อ งการผ่า ตัด การเรี ย นต่อ หรื อสิ่ง ต่า งๆที่ กํ า ลัง เผชิ ญ คุณแม่ จะปรึ ก ษาคุณพ่ ออยู่เ สมอ ซึ่ง
เหมือนกับผู้ปกครองอีกท่าน ที่ส่วนใหญ่จะเลือกที่จะปรึ กษาคุณแม่หรื อภรรยาของตน เพราะคนพ่อมี
ความคิดว่าภรรยาของตนเป็ นคนในครอบครัวและเป็ นบุคคลที่เข้ าใจเขามากที่สดุ เป็ นบุคคลที่ยอมลด
ความต้ องการของตนเองไป 1-2 ก้ าวเพื่อยอมคุณพ่อ เนื่องด้ วยความเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่คณ
ุ พ่อได้ ทํา
ความเหน็ดเหนื่อยที่คณ
ุ พ่อได้ รับ การเห็นอกเห็นใจ การคิดถึงความรู้ สกึ และจิตใจของคนข้ างๆนันทํ
้ า
ให้ เราสามารถอยูด่ ้ วยกันได้ และอยูก่ นั อย่างมีความสุข
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พฤติกรรมความยากลําบากที่สมาชิกในครอบครั วเผชิญร่ วมกัน ส่งผลให้ ผ้ ูที่อยู่เคียงข้ าง
เห็นใจกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความรักที่มีให้ แก่กันทําให้ ผ้ ูปกครองของเด็กที่มีภาวะสมอง
พิ ก ารสนับ สนุน ทัง้ ทางด้ า นพฤติก รรมและทางด้ า นจิ ต ใจต่อ กัน และกัน ผู้ที่ อ ยู่เ คี ย งข้ า งได้ เ ห็ น ถึ ง
ความเสียสละและความยากลําบากที่สามารถได้ ดําเนินปฏิบตั ิมา ทําให้ อีกฝ่ ายรู้สกึ อยากที่จะเสียสละ
บ้ าง อยากที่จะช่วยเหลือแบ่งเบาในส่วนที่สามารถทําได้ นี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงกําลังใจจากคูช่ ีวิต ที่
ผู้ปกครองหลากหลายท่านได้ รับ
“เขาต้ องสํานึกว่าเราออกมาเพื่อดูแลลูกพ่อต้ องเหนื่อยแน่เลย ทุกวันนี ้ผมเป็ นคนออกมา พอบางครัง้
ผมเครี ยด ผมก็ เฮ้ ย ช่วยเงียบๆหน่อยหนะ คิดถูกที่ไหนอะไรต่อมิอะไร เขาก็แบบ ความจริ งพี่เขาอยู่กบั ลูก
เครี ยดนะ อยู่กับ ลูกเครี ย ดอย่า งนี ๆ้ (หัว เราะ)เพราะเราเป็ นตัวอย่า งเราทําการเสียสละ แล้ วทํ า ไมเขา
เสียสละไม่ได้ เขาก็ต้องเสียสละได้ ทุกวันนี ้เขาอยู่ที่ทํางานอยู่กับเพื่อนก็แฮปปี ้ พักผ่อนรี แลกซ์จะตายอยู่
แล้ วใช่ไหม แล้ วเราเลี ้ยงงีท้ งั ้ วัน เสียสละแค่นีท้ ําไมเสียสละไม่ได้ เขาโวยวายมาแค่นี ้ ทําไมเราจะให้ เขา
โวยวายไม่ได้ นี่แหละคือเหตุผลที่ทําให้ ครอบครัวผมผ่านไปได้ ” (คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์
2559)
“แม่เขาก็อยากจะบอกว่า อะไรที่เป็ นความสุขของคุณคุณเอาไปบ้ างเถอะ นะ น่าสงสาร ตอนเย็นๆ ก็
พยายามจะซื ้อนู้นซื ้อนี่ที่ผมอยากกินมาให้ อะไรอย่างนี ้ เพราะเห็นผมกิน 3 มื ้ออย่างเดียวกันเขาก็เห็นอยู่”.
(คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)

ในอีกทางหนึ่งผู้ปกครองบางท่านก็ได้ รับแรงสนับสนุนจากสามี ในการช่วยแบ่งเบาความ
เหน็ดเหนื่อยด้ วยการอาบนํ ้า และช่วยดูแลบุตรในขณะที่คณ
ุ แม่ต้องทําธุระส่วนตัว ความเหน็ดเนื่อย
ที่มีสมาชิกคนใกล้ ชิดคอยแบ่งเบา มันเป็ นสิง่ ที่ผ้ ปู กครองหลากหลายท่านนันไม่
้ ต้องการร้ องขอสิง่ อื่นใด
“ถ้ าเกิดระหว่างที่แม่พี่ไม่อยู่ แฟนพี่เขาก็จะตื่นแต่เช้ ามาช่วยอาบนํ ้าบ้ าง คือบางทีพี่ก็ไม่คอ่ ยได้ อยา
ให้ ทํา เพราะว่าเราก็ร้ ูวา่ เขาหาตังค์ แต่อีกใจหนึง่ ก็ ไม่งนลู
ั ้ กจะไม่ผกู พันกับพ่อนะ”.(คุณแม่ของเด็กชายแซด:
21มกราคม 2559)
“รายได้ หรอ ก็เขาให้ พี่ 30,000 อะ แล้ วเขาให้ เงินเดือนทังหมด
้
แล้ วเขาก็มีจ๊อบนอก ถ้ าจ๊ อบนอกพี่ไม่
ณแม่ของ
รู้ จริ งๆ เพราะพี่ไม่ค่อยได้ ย่งุ เรื่ องเงินเพราะถือว่าเขาให้ แล้ ว แต่เขาก็ให้ เงินเดือนเราทังหมด”.(คุ
้
เด็กชายแซด: 21.มกราคม 2559)

การกระทําจากคู่ครองสามารถช่วยส่งเสริ มพละกําลัง และกําลังใจในการเลี ้ยงดูได้ อย่างที่ร้ ู
กันว่าค่าใช้ จ่ายหรื อรายจ่ายที่ต้องใช้ ในการเลี ้ยงดูเด็กที่มีภาวะสมองพิการนันมากเหลื
้
อเกิน การที่สามี
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ช่วยแบ่งเบาในเรื่ องค่าใช้ จ่ายยังถือเป็ นอีกส่วนหนึง่ ที่สําคัญ หากมองเปรี ยบเทียบกับผู้ปกครองท่านอื่น
ที่ไม่มีคนคอยสนับสนุนทางด้ านการเงิน ซึง่ อาจส่งผลต่อความเครี ยดในการเลี ้ยงดูบตุ รที่มีเพิ่มมากขึ ้นก็
เป็ นได้ ดัง นัน้ กํ า ลังใจและแรงสนับสนุน จากคู่ชี วิตจึง เป็ นสิ่ง สํ า คัญที่ ช่วยส่ง เสริ ม สภาพจิ ตใจของ
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการให้ เกิดความเข้ มแข็งทางใจในการเลี ้ยงดูบตุ รของพวกเขา
3.2.2 กําลังใจจากบุตร
กําลังใจจากบุตร เป็ นสิง่ ที่มีคา่ มากต่อผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการที่กําลัง
เผชิญปั ญหาหรื อความทุกข์ เนื่องจากกําลังใจจะสามารถสร้ างพละกําลังและความเข้ มแข็งทางใจให้ แก่
ผู้ปกครองได้ รับนันสามารถเผชิ
้
ญปั ญหาได้ อย่างไม่ท้อถอย หากกําลังใจมาจากคนที่เรารัก จะยิ่งทําให้
ผู้ได้ รับกําลังใจสามารถฮึดสู้กบั ปั ญหาที่กําลังเผชิญ
“ตัวน้ องเขาเป็ นเด็กร่าเริงทําให้ เรามีความสุข มีความสุขทังด้
้ านจิตใจ ด้ านอะไรอย่างนี ้ ถึงร่างกายมัน
มีปัญหา แต่จิตใจมันรู้สกึ สนุก เห็นรอยยิ ้มเขา บางทีเราทําอะไรรี บๆ แม่ ไม่ต้องรี บหรอก เขาก็ให้ กําลังใจเรา
นะ มาเล่น มาหยอกล้ อ มาให้ กําลังใจเรา” (คุณแม่ของเด็กหญิงคิว: 29 กุมภาพันธ์ 2559)
“บางทีเขาดื ้อๆ เขาก็จะยกมือขอโทษ หอมแก้ มใหญ่เลย เราบอกไม่เป็ นไรหรอกลูก” (คุณพ่อของ
เด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)
“ลูกหนูอะ ให้ กําลังใจเยอะแบบเวลาเราทะเลาะไรเงี ้ย เวลาเรากลุ้มใจ อย่ากลุ้มใจนะแม่ อย่าคิดมาก
เขาจะพูดออกมาเลย แม่ไม่ต้องไปกลุ้มใจ ไม่ต้องไปคิดซีเรี ยสอะไรมาก เวลาบอกไม่มีตงั แม่ไม่ต้องคิด
ซีเรี ยสหรอก เดี๋ยวมันก็มาเอง ทําให้ เราแบบดี กลุ้มใจบางทีเราแบบนัง่ คิดนอนคิด ดีกว่าเด็กดีดีอีก เด็กดีดี
บางคนยังไม่คิดอย่างงี ้เลย คิดแต่จะขอตังแม่ พอมีด้านนี ้เราก็เลยไม่คิดจะเอาอะไรแล้ วตอนนี ้”.(คุณแม่ของ
เด็กชายเอ็ม: 29 กุมภาพันธ์ 2559)
“เขาก็จะบอกแม่ใจเย็นๆ แม่ใจเย็นๆ”.(คุณแม่ของเด็กชายเอ็ม: 29 กุมภาพันธ์ 2559)
“ยิ่งถ้ าพี่ร้องไห้ ไม่ได้ เลย เขาจะร้ องตามเขารู้ แต่ว่าเขาต้ องอยู่กบั แม่”.(คุณแม่ของเด็กชายแซด: 21
มกราคม 2559)
“พี่ก็ร้ ูสกึ นะ เพราะว่าถ้ าพี่ท้อพี่จะรู้ สกึ ตัวไว เพราะว่าพี่คิดว่าพี่ไม่เข้ มแข็งลูกพี่ก็อยู่ไม่ได้ พี่จะไม่ค่อย
มีอารมณ์ไงนานๆ จะแป๊ ปๆ”.(คุณแม่ของเด็กชายแซด: 21.มกราคม 2559)
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ประสบการณ์การเลี ้ยงดูของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการทังหมดที
้
่ผ่านมาในชีวิต ต่าง
ได้ รับกํ าลังใจจากบุตรของตน ให้ กําลังใจทัง้ ทางคําพูด และทางพฤติกรรม แสดงให้ เห็นถึงความรัก
ระหว่างผู้ปกครองกับบุตรที่มีต่อกัน กําลังใจที่บตุ รมีให้ กบั ผู้ปกครองผู้ให้ กําเนิด พร้ อมให้ ความรักและ
การดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มเปี่ ยมยิ่งมีความสุขในการเลี ้ยงดู และเสริ มสร้ างพละกําลังอันดีในการสร้ าง
ความเข้ มแข็งทางใจในการเลี ้ยงดูบตุ รของตน
3.3 การได้ รับความสนับสนุนจากผ้ ูอ่ นื
3.3.1 แหล่ งสนับสนุนจากบุคลากรทางการแพทย์
แหล่งสนับสนุนจากบุคลากรทางการแพทย์ เป็ นกลุม่ บุคคลที่สามารถให้ ความรู้
คําแนะนํา วิธีการบําบัดรักษา การกายภาพที่เกี่ยวกับภาวะสมองพิการของบุตร ซึ่งรวมไปถึงแพทย์
พยาบาล และนักกายภาพ หากผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการได้ รับข้ อมูลในการดูแลและการ
ปฏิบตั ิจากบุคลากรทางการแพทย์ เปรี ยบเสมือนที่พึ่งในยามที่พวกเขาเผชิญปั ญหา จะสามารถส่งผล
ต่อความมัน่ ใจใน
การดูแล การมีผ้ ใู ห้ คําปรึ กษา และมีความเข้ มแข็งทางใจในการดูแลมากขึ ้น
ตามลําดับ
“เราก็ได้ คําปรึ กษาจากหมอจากเพื่อนที่เป็ นแม่ๆ เด็กพิการด้ วยกัน” (คุณแม่ของเด็กชายบี: 26
กุมภาพันธ์ 2559)
“เราก็ต้องกล้ าถามหมอว่ามันเป็ นเพราะอะไร เราสงสัยอะไรเราต้ องถาม แล้ วลูกเราเป็ นอย่างนี ้เรา
ต้ องบอกหมอว่าทําไงๆ อย่างนี ้ หมอเขาต้ องบอกเราว่าเราต้ องทําอย่างไรบ้ าง ทีนี ้เราก็จะมีความรู้ เราก็จะ
ไม่เครี ยดไง”.(คุณแม่ของเด็กชายบี: 26 กุมภาพันธ์ 2559)

นอกจากแพทย์ จะสามารถให้ ความรู้ และรายละอียดเกี่ยวกับภาวะสมองพิการแล้ ว แพทย์
ยังให้ คําแนะนําในด้ านการดูแลเด็ก การหลีกเลี่ยงการใช้ ความรุนแรงเนื่องจากความอ่อนไหวทางจิตใจ
ของบุตรที่มีภาวะสมองพิการ ทําให้ ผ้ ูปกครองได้ ย้อนคิด และทําความเข้ าใจกับการเลี ้ยงดูบุตรของ
ตนเองที่ผา่ นมา และในอนาคต
“บางทีคณ
ุ หมอเขาก็บอกว่า การใช้ ความรุนแรงทําให้ เด็กก้ าวร้ าว ถ้ าเราใช้ ความรุนแรง ทําให้ เด็ก
ก้ าวร้ าว ถ้ าเราใช้ ความรุนแรง เด็กก็จะก้ าวร้ าวกว่าเรา ถ้ าเราค่อยๆ พูดคือเราพูดหลายๆ ครัง้ ต้ องพูดหลายๆ
ครัง้ ถ้ าเราไม่เคยพูดเลย อยู่ดีๆไปลงโทษเขาไปตีเขาเลย มันก็เหมือนกับเราก้ าวร้ าว” (คุณแม่ของเด็กชายบี:
26 กุมภาพันธ์ 2559)
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“พี่ก็ดวู า่ ถ้ าเราใช้ ความรุนแรงกับลูก ลูกก็จะเป็ นเด็กก้ าวร้ าวเด็กรุนแรง และทีนี ้เด็กพวกนี ้จะไปรุนแรง
ได้ ไงในเมื่อสภาพนี ้แล้ วถ้ าเขาก้ าวร้ าวไม่ได้ เขาก็จะเป็ นเด็กเก็บกด ถ้ าเป็ นเด็กเก็บกดเขาไม่ทําร้ ายตัวเอง จะ
ไปทําร้ ายเพื่อนหรื อเปล่าเราก็ไม่ร้ ู เหมือนกันว่าจะออกไปทางไหนรู ปแบบไหน พี่ก็คิดอย่างนัน้ พี่ก็ปรึ กษา
ตามสื่อบ้ าง ตามที่หมอบอกบ้ าง ฟั งๆเพื่อนพูดบ้ าง” (คุณแม่ของเด็กชายบี: 26 กุมภาพันธ์ 2559)

บุคลากรทางการแพทย์ ในแต่ละที่ ก็ มีความเฉพาะทางแตกต่างกันออกไป บุคลากรทาง
การแพทย์ที่อยู่ในวงจรเกี่ ยวกับการรักษาเด็กที่มีภาวะสมองพิการนีก้ ็จะรู้ จักและแนะนําแพทย์ หรื อ
สถานที่เพื่อให้ ผ้ ปู กครองได้ เจอบุคลากรที่เฉพาะทาง ตรงจุดในแต่ละส่วน ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ความบกพร่องใน
บุ ต รของตนว่ า มี ค วามผิ ด ปกติ ใ นส่ ว นใด ซึ่ ง แพทย์ แ ละนัก กายภาพมี ห น้ าที่ รั บ บทบาทหลัก ใน
การให้ คําปรึ กษาและให้ คําแนะนําผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการให้ สามารถเลี ้ยงดูบตุ รได้ อย่างมี
ความสุข
“ทําตามที่หมอบอก แล้ วพอมีนดั ที่ไหนไปไหนพี่ก็ไปๆ อย่างนี ้ไปเรื่ อยๆ ไปทุกที่ บางคนบอกว่าไปตรง
นันสิ
้ หมอกระดูกดีเลิศศิลป์ไปดู ไปตรงนันสิ
้ หมอตรงนันดี
้ ก็ไปแต่คือเวลาของเราก็คือหาหมอ แล้ วเราก็คอย
้ ให้ ทําอย่างนี ้ ไม่ให้ นงั่
ได้ ทบทวนว่าเวลาไปฝึ กพัฒนาการ หมอพัฒนาการฝึ กเขาบอกว่าให้ ทําอย่างนันนะ
ท่านันนะจั
้
บหลังลูกอย่างไรนํ ้าลายก็ยงั ไหลเพราะว่าตอนนั ้นยังพูดไม่ได้ ไง แล้ วก็มาวิตกกังวลว่าทําไมไม่พดู
หรื อว่าเป็ นเพราะหู เพราะตา เพราะจมูก แล้ วก็ไปหาหมอ เดี๋ยวหมอต้ องส่งตรวจตา”.(คุณแม่ของเด็กชาย
บี: 26 กุมภาพันธ์ 2559)
“ไปหาแรกๆ ไปสุม่ ๆ ไปแล้ วเขาก็จะแนะนําไปแต่ละโรงพยาบาลเขาก็จะแนะนําไปอีกที่ให้ ไปลองดู มี
ทังเจ้
้ าหน้ าที่โรงพยาบาลและผู้ปกครองแนะนํา เพราะว่าส่วนมากพวกนีเ้ ขาก็บอกต่อกันดีนะแม่ยอมรับ
เพราะไม่งนแม่
ั ้ ไม่ร้ ูวา่ ที่ไหนมีอะไรเยอะ อย่างมหิดลตรงปิ่ นเกล้ าแม่ไม่ร้ ูเลยนะ แต่แม่ก็จําไม่ได้ ว่ามีใครบอก
มา เพราะตรงนันเหมื
้ อนไม่ใช่โรงพยาบาล แต่เหมือนภาคส่วนของเขา เราก็ไม่ร้ ูว่ามีไง”.(คุณแม่ของเด็กชาย
แซด: 21 มกราคม 2559)

เมื่อผู้ปกครองตังความหวั
้
งรอการรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเมื่อแพทย์แนะนําสิ่ง
ใด ผู้ปกครองก็พร้ อมที่จะทําตามอย่างไม่มีเงื่อนไข เพื่อให้ บตุ รของตนดีขึ ้นในที่สดุ
“เราก็รักษาจนที่สุดแล้ ว เออหมอยังไงพูดยังไงเราก็ทําหมดแล้ ว” (คุณแม่ของเด็กชายเอ็ม:.29.
กุมภาพันธ์ 2559)
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“โรงพยาบาลเขา plan ให้ หมดเลย ว่าเราต้ องมากายภาพตรงนี ้ มาฝึ กพัฒนาการ เขาบอกเราอย่าง
เดียวว่าลูกเราพัฒนาการช้ า แต่เขาก็มีให้ หมดนะ มีกายภาพ มีพฒ
ั นาการ และเขาก็แนะนํามีฝึกพูดมีอะไร
หมดเลย แต่วา่ มันก็อาจจะน้ อย แม่ก็เลยไปหาเพิ่มเติมเอา” (คุณแม่ของเด็กชายแซด: 21 มกราคม 2559)
“ตังแต่
้ ป้าเข้ ามา นักกายภาพเขาก็บอกว่าฟื น้ ฟูมนั ต้ องใช้ เวลา ต้ องใช้ เวลา เขาก็แนะนําบอกว่ามันจะ
ค่อยเป็ นค่อยไปเรื่ อยๆ ให้ คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแล ก็มีคุณหมอนะคะ นักสังคมของโรงพยาบาลเขาก็
แนะนํา” (คุณแม่ของเด็กหญิงคิว: 25 มกราคม 2559)
“ตังแต่
้ นกั กายภาพเขาทักพี่ พี่ก็ลดทุกอย่างลงมา ลดลงมา มีความสุขกับการที่ได้ มาอยูศ่ รี สงั วาลย์
เลยนะ เพราะเหมือนมันมีกลุม่ มีก้อนและลูกก็ได้ อยูก่ บั เพื่อน”.(คุณแม่ของเด็กชายแซด: 21.มกราคม 2559)
“นักกายภาพ ทุกวันนีผ้ มจะเข้ าไปฝึ กน้ องเอง ผมเข้ าห้ องกายภาพ รู้ สึกผู้ปกครองจะมีผมคนเดียว
และพี่เอ๋หวั หน้ าห้ องกายภาพเขาจะดูอยู่ คุณพ่ออย่ายืนหลังน้ องจุดเดียว ไปทางโน้ นบ้ าง ไปทางนี ้บ้ าง แต่
เขาไม่บอกเหตุผล แต่ผมเข้ าใจว่าเพื่อให้ เขาไม่มนั่ ใจว่าเราอยู่ตรงไหน” (คุณพ่อของเด็กหญิ งโอ: 21
มกราคม 2559)

การที่ผ้ ูปกครองใส่ใจในการฝึ กบุตรอยู่เป็ นประจํานัน้ ก็ ทําให้ ผ้ ูปกครองได้ รับเกร็ ดความรู้
เล็กๆน้ อยๆ เพิ่มพูนขึ ้นทุกวันทุกวัน จนทุกวันนี ้ผู้ปกครองสามารถนํามันมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ได้ กับ
บุตรสาวของตน นอกจากนักกายภาพแล้ วผู้ปกครองยังปรึกษานักกิจกรรมของโรงเรี ยนเช่นกัน เกี่ยวกับ
การฝึ กมือ นักกิจกรรมก็จะให้ ความรู้ในด้ านการฝึ กเพื่อให้ ผ้ ปู กครองได้ นํากลับไปใช้ ฝึกบุตรที่บ้านนอก
เวลา
การตัง้ คํ า ถาม หรื อข้ อ สงสัย เกี่ ย วกับ ภาวะสมองพิ ก ารของบุต ร เป็ นสิ่ง ที่ ผ้ ูป กครองเกิ ด
ข้ อสงสัยขึ ้นประจํา การอยากรู้ การซักถามของผู้ปกครอง แสดงถึงความใส่ใจในการดูแลบุตรของตนให้
ออกมาดีที่สุดซึ่งจากการที่แพทย์ พยาบาลและนักกายภาพช่วยกันแนะนําการบําบัด การกายภาพ
และหนทางรั ก ษาเพื่ อ ให้ น้ องมี พัฒ นาการที่ ดี ขึ น้ นัน้ ส่ ง ผลให้ ผู้ป กครองมี ส ภาพจิ ต ใจที่ ดี ขึ น้ มี
ความคาดหวังว่าซักวันหนึง่ น้ องจะมีสภาพอาการที่ดีขึ ้นจริงๆ
“ถ้ า เราอยากรู้ ลึก หรื อ อะไรอย่ า งนี ก้ ็ คื อ ถามหมอเรา เวลาเราไปหาหมอกับ
นัก กายภาพ
ส่วนมากจะนักกายภาพกับหมอเยอะ แต่ถ้าความรู้ทวั่ ไปนิดๆหน่อยๆไม่เยอะไม่ลกึ เราก็ต้องถามเพื่อนเรานี่
แหละ พวกแม่ๆเขาต้ องเคยมาก่อน” (คุณแม่ของเด็กชายบี: 26 กุมภาพันธ์ 2559)
“นักกายภาพก็ปรึ กษาเรื่ องความผิดปกติของร่ างกายของเด็ก ความผิดปกติ เรื่ องการฟื น้ ฟู ปรึ กษา
คุณหมอ ก็ถามเรื่ องทังก่
้ อนผ่าและหลังผ่า หลังผ่าแล้ วถึงฟื น้ ฟูคะ กี่วนั กี่เดือน ปรึกษาคุณหมอก็เรื่ องว่ามี
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โอกาสที่จะหายไหม หมอเขาบอกว่าคงไม่หายหรอก ก็หายแต่ไม่เต็มร้ อยไม่ปกติ”.(คุณแม่ของเด็กหญิงคิว:
29.กุมภาพันธ์.2559)

ซึง่ ผลจากการที่ผ้ ปู กครองปรึ กษากับแพทย์เฉพาะทางทางด้ านสมอง ก็ทําให้ ผ้ ปู กครองได้ มี
ความเข้ าใจเกี่ยวกับภาวะสมองพิการมากขึ ้น และเข้ าใจสภาพอาการของเด็กที่มีภาวะสมองพิการของ
ตนและของผู้อื่น
“คุณหมอที่โรงพยาบาล เขาก็มาบอกว่าลูกเราสมองพิการเพราะอะไร แล้ วก็เด็กถ้ าเด็กนัง่ ได้ ทรงตัว
ได้ เกาะยืนได้ เองหรื อว่าเดิน walker ได้ เองก่อนอายุ 7 ขวบ 6 ขวบ 8 ขวบอะไรประมาณนี ้เท่าที่พี่จําได้
อนาคตก็จะสามารถที่จะเดินได้ เอง 80% 70% เขาก็จะบอกแต่ถ้าทําอะไรไม่ได้ ตงแต่
ั ้ เลยอายุเท่านี ้ๆไปแล้ ว
คุณก็คือไม่สามารถทําอะไรได้ ก็ต้องใช้ ชีวิตในรถเข็นเด็กสมองพิการเขาจะมีขัน้ ของเขา และก็จะมีเด็ก
สมองพิการครึ่ งซึก เด็กสมองพิการไขว้ เด็กสมองพิการซีกซ้ ายซีกขวาเขาจะมีของเขาคือ เขาจะรักษาเด็ก
ประเภทนี ้มาและเขาจะเก็บสถิติของเขา เป็ นสถิติของเขา สถิติมาและเขาก็จะมาโพสต์เป็ นโจทย์ตีมาเป็ น
ขันบั
้ นไดๆให้ เราดู”.(คุณแม่ของเด็กชายบี: 12 มกราคม 2559)

จากความรู้ที่ผ้ ปู กครองได้ รับจากบุคลากรทางการแพทย์ และนําข้ อมูลนันไปใช้
้
ได้ จริ งกับบุตร
ของตน การได้ รับข้ อมูลสนับสนุนจากแหล่งอื่นก็เป็ นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ ผ้ ปู กครองมีความเชื่อมัน่ ใน
แพทย์มากยิ่งขึ ้น
“ตอนนี ้ที่ไปนวด ก็ต้องนวดประคองเส้ น มันก็สอดคล้ องกับที่คณ
ุ หมอเขาพูดนะ เพราะว่าถ้ าเส้ นมัน
ตายหรื อเส้ นมันไม่รับรู้ แล้ วทําไมขาเบี ้ยว ทําไมสะโพกเบี ้ยว เพราะกล้ ามเนื ้อมันไม่สมดุลกัน ไม่ใช่ว่าที่เส้ น
เอ็นอย่างเดียว พี่ก็ร้ ู มาแล้ วว่าหมอกายภาพที่โรงพยาบาลเด็กบอกว่า คุณหมอแล้ วทําไมสะโพกถึงต้ องบิด
เพราะกระดูกผิดรู ปหรื อ หมอบอกไม่ใช่ เพราะเส้ นเอ็นมันยึดข้ างหนึ่ง เขาบอกว่ากล้ ามเนือ้ มันไม่เท่ากัน
กล้ ามเนื ้อมันมีสองตัวตัวที่ยึดสะโพกอีกตัวหนึ่งหย่อน อีกตัวหนึ่งตึงมันก็เลยดึงรัง้ ทําให้ บิด แล้ วเพราะอะไร
ถึงบิด เพราะทําไมถึงไม่เท่ากัน เพราะสมองสัง่ มา นัน่ แหละพี่ก็เข้ าใจอย่างนัน้ พี่ก็นึกว่าสะโพกลูกเราบิด
หรื อ ก็ไปจับมันก็ไม่บิดนะ คุณหมอเขาบอกว่ามันมาจากสะโพก แล้ วมาจากสะโพกเพราะอะไรคุณหมอ
กระดูกก็ไม่เคยอธิบาย ไปหาหมอกายภาพนี่แหละ หมอกายภาพถึงอธิบายให้ ฟัง ว่าเป็ นที่กล้ ามเนื ้อมันดึง
กล้ ามเนื อ้ หย่อนกับกล้ ามเนื อ้ ยาน เลยทําให้ บิดมันไม่สมดุลกัน ไม่สมดุลเป็ นเพราะสมองสั่งมา เขาถึง
เรี ยกว่าเด็ก CP เขาถึงบอกว่าสมองพิการ คนทัว่ ไปก็ไม่เข้ าใจคําว่าสมองพิการ”.(คุณแม่ของเด็กชายบี: 12
มกราคม 2559)
“คุณหมอบอกว่าถ้ าจะให้ ดีต้องอย่าให้ ลกู ชักเป็ นไข้ กี่องศา ต้ องเช็ดตัวตลอดเวลานะ เพราะถ้ าชักครัง้
ปกติเขาบอกว่าระวังอย่าให้ ชกั แต่ก็
หนึ่งแล้ วจะมีชกั ครัง้ ต่อไปเขาก็พดู อย่างนี ้ อย่างน้ องคนนันสมองเขาไม่
้
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ไม่เคยชัก คือ ถ้ าเป็ นไข้ ปปต้
ุ๊ องเช็ดตัวให้ ตวั เย็น 36-38 ถือว่ายังโออยู่ แต่ก็ต้องเช็ดตัวเหมือนกันต้ องระวัง”.
(คุณแม่ของเด็กชายบี: 12 มกราคม2559)

บุคลากรทางการแพทย์ จึงเป็ นแหล่งบุคคลที่สําคัญที่ ผ้ ูปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
เชื่ อ ถื อ และตัง้ ความหวั ง เพื่ อ รอคํ า ตอบในพัฒ นาการ การรั ก ษาของบุ ต ร ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ โรค
การบําบัดรักษา วิธีการดูแล การกายภาพ และการผ่าตัด ที่ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการได้ รับ
จากบุคลากรทางการแพทย์ เป็ นสิ่งที่มีคา่ มากต่อผู้ปกครอง เป็ นสิ่งที่ช่วยกําหนดชีวิตของบุตรที่มีภาวะ
สมองพิการให้ เติบโตขึ ้นได้ อย่างมีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้น ผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมองพิการทุกคนจะไม่
สามารถขาดการปรึ กษา และขาดการสนับสนุนจากบุคลากรทางการแพทย์ได้ เนื่องด้ วยสภาพอาการ
ของภาวะสมองพิการนี ้ และด้ วยสภาพร่ างกายของบุตรที่มีความผิดปกติ ทําให้ แหล่งสนับสนุนนี ้เป็ น
แหล่งสนับสนุนหลักของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการที่จะต้ องปรึกษาและเดินต่อไปพร้ อม ๆกัน
ตังแต่
้ แรกเกิดจนถึงการเติบโตเป็ นผู้ใหญ่
3.3.2 แหล่ งสนับสนุนจากเพื่อนผ้ ูปกครองที่มีบุตรสมองพิการ
แหล่งสนับสนุนจากเพื่ อนผู้ปกครองที่ มีบุตรสมองพิการเหมื อนกัน เป็ นกลุ่ม
บุคคลที่สามารถเข้ าถึงและเข้ าใจสภาวะความยากลําบาก ความลําเค็ญ ความพยายามในการเลี ้ยงดู
การเอาใจใส่ทกุ ย่างก้ าว และพร้ อมที่จะเดินเคียงข้ างกันไป เป็ นที่ปรึกษาให้ กนั และกันในทางข้ างนอก
แหล่งสนับสนุนจากเพื่อนผู้ปกครองนี ้ ส่งเสริ มให้ สภาพจิตใจของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการดี
ยิ่งขึ ้น
“เราก็ได้ คําปรึ กษาจากหมอ จากเพื่อนที่เป็ นแม่ๆเด็กพิการด้ วยกัน” (คุณแม่ของเด็กชายบี: 26
กุมภาพันธ์ 2559)
“สภาพจิตใจพี่ก็ดีขึ ้น เพราะเราเครี ยดเรื่ องอะไร เราก็มีแม่ๆให้ ปรึ กษา เราก็มาปรึ กษากันเอง เป็ นงี ้
นะ” (คุณแม่ของเด็กชายบี: 12.มกราคม.2559)
“มีทงเจ้
ั ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลและผู้ปกครองแนะนํา เพราะว่าส่วนมากพวกนี ้เขาก็บอกต่อกันดีนะแม่
ยอมรับ เพราะไม่งนแม่
ั ้ ไม่ร้ ูวา่ ที่ไหนมีอะไรเยอะ”.(คุณแม่ของเด็กชายแซด: 21 มกราคม 2559)
“มีเพื่อนๆผู้ปกครองด้ วยกันนี่แหละ การจับกลุม่ อย่างนี ้พี่วา่ มันดีมากนะ อย่างเนี่ยที่ไปเที่ยวกันก็ไป
กันเยอะๆ กลุม่ เดียวกัน เด็กพิเศษหมดเลย มันเหมือนอยูใ่ นกลุม่ เดียวกันก็เข้ าใจกัน ปรึกษากัน”.(คุณแม่
ของเด็กชายแซด: 2 ธันวาคม 2558)
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“ตังแต่
้ ออกมาก็คือต้ องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่าง บางครัง้ ก็เครี ยด เราก็แก้ ความเครี ยดโดยการคุยกับ
เพื่อนแม่ๆด้ วยกัน” (คุณแม่ของเด็กชายบี: 4 พฤศจิกายน 2558)
“ก็มีปรึกษาเพื่อนๆ ผู้ปกครองแต่ละคนว่าเหมือนกันบ้ างไหมความแตกต่าง ก่อนจะผ่าตัดเราก็ถาม
มันก็จะมีเคสที่ผ่าตัดก่อน เราก็ถามอย่างนี ้ๆ ศึกษาก่อนที่จะผ่าตัดว่าเป็ นอย่างไร หลายๆเรื่ อง ข้ อควรระวัง
วิธีปฏิบตั ิตวั ก่อนผ่าหลังผ่าว่าเป็ นอย่างไรบ้ าง แล้ วก็เรื่ องเกี่ยวกับการพัฒนาการของลูก ข้ อเปรี ยบเทียบกัน
อย่างนี ้ ว่าเธอเป็ นอย่างนี ้ ฉันเป็ นอย่างนัน้ แลกเปลี่ยนความคิดกัน ”.(คุณแม่ข องเด็กหญิ งคิ ว : 29
กุมภาพันธ์ 2559)
้
้” (คุณ
“เพื่อนบอกว่าเอางี ้สิ ไม่มีตงั ค์ใช้ นะ เออรับเลี ้ยงเด็กคนอื่นสิ แม่ๆเขาก็รับเลี ้ยงนะ คนนันคนนี
แม่ของเด็กชายบี: 26 กุมภาพันธ์ 2559)
“ก็เพื่อนๆ แม่ๆ ในโรงเรี ยนเหมือนกันเขาก็แนะนํา ถ้ าเขาเคยไป เขาเคยทําอะไรมา เราอยากรู้ เราก็
ถามเขาเขาก็จะแนะนําเราพวกแม่ๆเขาต้ องเคยมาก่อน อย่างพวกผ่าแล้ วเป็ นไง ผ่าแล้ วดีไหมอะไรอย่างนี ้
เขาก็จะบอกเราว่าลูกเขาเป็ นงี ้ แต่ว่ามันก็ไม่ได้ เหมือนกันทุกคนนะ บางคนผ่าแล้ วดี บางคนก็บอกไม่ดี คือ
เราก็ต้องฟั งมาว่ามันรวบรวมมาว่าสถิติว่าดีกับไม่ดีอนั ไหนมันเยอะกว่ากัน”.(คุณแม่ของเด็กชายบี: 26
กุมภาพันธ์ 2559)

การที่ ไ ด้ พูด คุย ได้ ป รึ ก ษากับ ผู้ป กครองบุต รที่ มี ภ าวะสมองพิ ก ารท่ า นอื่ น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
การเปรี ยบเทียบระหว่างบุตรของกันและกัน ซึง่ ทําให้ ผ้ ปู กครองเกิดกําลังใจที่ได้ ร้ ู มมุ มองทางความคิด
ั นาการดีกว่าบุตร
ของผู้ปกครองท่านอื่นที่มองบุตรของเราว่าโชคดีแล้ วที่น้องยังพอเดินได้ และยังมีพฒ
ของผู้ปกครองท่านอื่น
“อย่างพี่คนนัน้ ลูกแกก็ไม่เชิงว่าเปรี ยบเทียบหรอก เราก็คิดว่าแกอดทนเยอะกว่าเราเลย ลูกแกเป็ น
เยอะกว่าเรานะ ดูลกู เราสิใครๆ ก็บอกว่าดีที่สดุ แล้ วอิจฉาที่พดู รู้เรื่ องได้ เดิน walker ได้ ใครก็บอกว่าสบาย
ไม่ต้องมาอะไร เราก็เห็นด้ วยกับเพื่อน อย่างน้ อยลูกเราก็ช่วยเหลือตัวเองได้ ในระดับหนึ่ง”.(คุณแม่ของ
เด็กชายบี: 26 กุมภาพันธ์ 2559)

การที่ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ ได้ มาอยู่ร่วมกัน เข้ าใจซึง่ กันและกัน เป็ นอีกสิ่งหนึ่ง
ที่สามารถบรรเทาความเครี ยด และความวิตกกังวลในการเลี ้ยงดูบตุ รที่มีภาวะสมองพิการไปได้
“วันไหนพี่ไม่มา พี่เอาลูกมาทิ ้งไว้ แม่ๆเขาก็ช่วยพี่เลี ้ยงทุกคน พี่ก็ไม่ต้องมาดูลกู ก็ได้ เขาก็ช่วยเลี ้ยง
มัน ก็มี ค วามสุข ถ้ า เรามี นํ า้ ใจกับ คนอื่น เราเดือ ดร้ อ นเขาก็ช ่ว ย เราก็ต้อ งมีค วามเกรงใจเราก็ต้อ งรี บ มา
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นอกจากเราติดงานไม่ว่างจริ งๆ เราก็ต้องโทรมาบอกก่อน แต่แม่ๆเขารู้ จกั ลูกพี่กนั ทุกคน เพราะแม่ก็ร้ ู จกั กับ
แม่ๆทุกคน ถึงแม่จะอยู่มาแค่ 2 ปี เนี่ยเข้ าปี ที่ 2 แต่แม่ร้ ูสกึ ว่าแม่จะรู้จกั กับแม่ๆ ทุกคนมากกว่าแม่บางคนที่
อยูม่ าเกือบ 15 ปี มันอยูท่ ี่ตวั เรา”.(คุณแม่ของเด็กชายบี: 12 มกราคม 2559)

เพื่ อนผู้ปกครองเด็กที่ มีภาวะสมองพิการด้ วยกัน จึงมี ความเข้ าใจในสภาพจิตใจ เห็นอก
เห็นใจ และช่วยเหลือซึง่ กันและกันมาตลอด ตังแต่
้ การปลดปล่อยความทุกข์ การแบ่งปั นประสบการณ์
การแนะนําวิธีการดูแลบุตร และการแนะนําแพทย์ นักกายภาพตามสถานที่ตา่ งๆที่คิดว่าดี เพราะเพื่อน
ผู้ปกครองต่างมีความตัง้ ใจและมีเป้าหมายในการเลี ้ยงดูเดียวกันคือ อยากให้ บุตรของตนมี สภาพ
อาการที่ดีขึ ้น เพื่อนผู้ปกครองเด็ฏที่มีภาวะสมองพิการนี ้จึงกลุ่มที่มีบทบาทสําคัญอีกกลุ่มหนึ่งในชีวิต
ของผู้ปกครอง ที่จะส่งผลโดยตรงต่อความเข้ มแข็งทางใจให้ ผ้ ปู กครองสามารถเผชิยหน้ าต่อไปอย่างไม่
ท้ อถอย
3.4 การปรับทัศนคติ
ทัศนคติ เป็ นเพียงสิ่งที่คอยบอกว่าผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการนัน้ คิดและรู้ สึก
อย่างไรต่อสถานการณ์ ทัศนคติสามารถแสดงออกเป็ นความรู้สกึ คําพูด และการกระทํา ซึง่ ทัศนคตินี ้มี
รากฐานมาจากความเชื่อ ที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมในอนาคตได้ ดังนันทั
้ ศนคติจึงเป็ นเพียงความพร้ อม
ของผู้ ปกครองเด็ ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก าร การปรั บ ทัศ นคติ เ ป็ นสิ่ ง สํ า คัญ มากสํ า หรั บ ผู้ ปกครอง
สิ่งแวดล้ อมและประสบการณ์ ต่างๆในชีวิตล้ วนแล้ วแต่ส่งผลต่อผู้ปกครองให้ มีทัศนคติที่แตกต่างกัน
ออกไป เมื่อผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการได้ ทราบถึงความพิการของบุตร ความรักกับการที่จะต้ อง
ต่อสู้เพื่อบุตร การปรับทัศนคติของตนเองในการเลี ้ยงดู และปรับทัศนคติต่อคนรอบข้ างที่เฝ้ามองเรา
ุ ค่า
ชีวิตใหม่ที่กําลังจะเปลี่ยนไป ผู้ปกครองมองเห็นถึงข้ อดีข้อเสีย ประโยชน์ที่บตุ รจะได้ รับอย่างมีคณ
เปรี ยบเสมือนการให้ ชีวิตใหม่แก่บตุ ร การเฝ้าเลี ้ยงดูและฝึ กพัฒนาการให้ บตุ รที่กําลังจะดีขึ ้นหากได้ รับ
การฝึ กฝน กายภาพ และการฝึ กพัฒนาการความหวังว่าการลาออกของเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงให้
บุตรหายจากภาวะนี ้ได้ เมื่อผู้ปกครองมุมมองทางความคิดดังนี ้แล้ ว ผู้ปกครองจึงไม่ลงั เลที่จะออกจาก
งานมาเลี ้ยงดูบตุ ร
“ก่อนผมออกผมก็คิดนะว่าถ้ าผมออกจะเกิดอะไรขึ ้น หรื อถ้ าเราอยู่จะเกิดอะไรขึ ้น ผมมีอะไร ผมเสีย
อะไร ผมนัง่ คิดตอนนันเลยว่
้
า ถ้ าผมทํางานต่อเต็มที่เลยผมก็เป็ นผู้อํานวยการแผนก ทุกวันนี ้ผมถึงบอกว่า
ผมตัดสินใจถูก ถ้ าผมเป็ นผู้อํานวยการกองแล้ วผมกลับไปลูกผมนอนนํ ้าลายยืด แล้ วผมมีความสุขไหมละ
แล้ วถ้ าผมอยู่ ผมมานัง่ คิดว่าผมเสียหายอะไร ตอนนันเงิ
้ นเดือนผมตกประมาณเฉียดๆแสน ดอกเบี ้ยทบต้ น
คือผมไม่ได้ ใช้ เลยแค่ดอกเบี ้ยทบต้ นทบดอกก็เยอะนะ คิดแล้ วจะ 20 ล้ านผมก็มาคิดนะ 10 20 ล้ านทุกวันนี ้
้
ว มานัง่ คิด ผมตายตาหลับไหม ผมตายได้ ไหม ผม
ถ้ าผมมี 20 ล้ านผมเกษี ยณแล้ วและวันนันผมจะตายแล้
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จะต้ องตายอย่างทรมานเลย เพราะผมรู้ อยู่แล้ วว่าในสังคมเรา 20 ล้ าน แม่เขาก็ตาย...20 ล้ านตังอยู
้ ่ 20
ล้ านฆ่าลูกผมทันทีเลยนะ มีแต่คนจะมาเอา 20 ล้ าน ไม่มีใครเอาลูกผมหรอก แต่ถ้าลูกผมทํานู้นทํานี่ได้ บ้าง
มีเงินมีเงิน 20 บาทก่อนผมตายผมก็บ๊ายบาย พ่อให้ แกไปหมดแล้ ว (หัวเราะ)”.(คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 17
กุมภาพันธ์ 2559)

ผู้ปกครองได้ เปรี ยบการลาออกจากงาน การเปลี่ยนแปลงชีวิต และการปรับทัศนคติในครัง้ นี ้
ว่าคือการที่เขาได้ เกิดใหม่ โดยการปรับทัศนคติ ปรับความคิด และพร้ อมเดินหน้ าสู้ตอ่ ด้ วยการลงมือทํา
ตามเป้าหมายของตนเอง
“ชี วิตเก่ า ผมได้ ต ายไปแล้ ว ผมเกิ ด ใหม่โดยที่ ไ ม่ต้อ งไปสวรรค์ ”.(คุณ พ่อของเด็กหญิ ง โอ:
พฤศจิกายน 2558)
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การปรั บทัศนคติอีกรู ปแบบหนึ่ง คือการจินตนาการถึงวันที่ เราลําบาก วันที่เราต้ องเผชิญ
ปั ญ หาหนัก หนาเพี ย งใด เราก็ ยัง ผ่า นจุด นัน้ มาได้ ซึ่ง หากเที ย บกับวัน นี ้ เราสบายกว่า วัน นัน้ มาก
เปรี ยบเสมือนการปรับทัศนคติของตนให้ ยอมรับในสถานการณ์ได้
“ถ้ าเราไปคิดถึงตอนที่ เปิ ดแอร์ สบาย ดึงม่านเสร็ จแล้ วเห็นวิวทะเลสวย คิดอย่างนันคุ
้ ณเสร็ จคุณไป
ไม่รอด แต่ถ้าเราคิดว่าทุกวันนี ้บ้ านเรามีอย่างนี ้ สบายกว่าตอนนันอี
้ ก ตอนนันเรานอนลํ
้
าบากมากเลย เราก็
รู้สกึ ชีวิตเป็ นสุข”.(คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)

การที่ผ้ ูปกครองค่อยๆพยายามปรับมุมมองของตนเองตามสภาพความเป็ นจริ ง ค่อยๆทํ า
ความเข้ าใจสภาวะความสมองพิการของบุตร ทําความเข้ าใจกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ที่เกิดขึ ้น
ทําให้ ผ้ ปู กครองเริ่ มคุ้นชิน การคลายความสงสัยที่ตอบคําถามในใจได้ หลายคําถาม จนสามารถปรับ
ทัศนคติของตนได้ ในที่สดุ
“ตอนนี ้คือ เหมือนเราต้ องปรับสภาพ เราต้ องทําใจแล้ ว เราต้ องชินกับสภาพนี ้ และเราก็ต้องค่อยๆคิด
ว่าเหตุและผลที่มนั เป็ นอย่างนี ้เพราะอะไร เราก็จะเริ่ มรู้ ขึ ้นมาเรื่ อยๆ มันก็เลยทําให้ เราคลายความวิตกได้
เยอะ”.(คุณแม่ของเด็กชายบี: 12 มกราคม2559)

ผู้ปกครองที่ไม่ได้ มีลูกคนเดียว ย่อมมีข้อเปรี ยบเทียบระหว่างบุตรที่ปกติ กับบุตรที่มีภาวะ
สมองพิการ ว่าการดูแลบุตรที่มีภาวะสมองพิการนันจะต้
้ องได้ รับการเลี ้ยงดูเอาใจใส่ตลอดเวลา เท่ากับ
ว่าในทุกวันนี ้ น้ องจะไม่สามารถแยกห่างจากบุตรที่มีภาวะสมองพิการของตนได้ ซึง่ หากเปรียบกับ การ
เลี ้ยงดูเด็กปกติ ที่เมื่อโตขึ ้นบุตรก็ได้ ก้าวเข้ าสู่วยั เรี ยน วัยทํางาน บุตรก็มีความคิดเป็ นตัวของตัวเอง
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เลี ้ยงดูตวั เองได้ แล้ ว บุตรก็ไม่อยูก่ บั ตน จึงทําให้ ผ้ ปู กครองมีความคิดเชิงบวกในการเลี ้ยงดูบตุ รที่มีภาวะ
สมองพิการของตน ว่าเป็ นข้ อดีอีกอยางหนึง่ ที่ตนได้ เลี ้ยงดูบตุ รที่มีภาวะสมองพิการ เพราะอย่างน้ อย ๆ
คุณแม่ก็ร้ ูวา่ น้ องจะไม่ห่างคุณแม่ไปไหน
“คิดในแง่ดี พี่ก็มีลกู ปกติไม่ใช่มีลกู คนเดียว ลูกปกติมนั ยังไม่อยู่กบั พี่เลย พอมันโตมันอยากไปไหน
ไม่ให้ มนั เที่ยวมันก็เที่ยว อย่างนี ้มันไปไหนไม่ได้ ไง มันก็อยู่กบั เราตลอด อยากให้ เขาอยู่ ยังไงเขาก็อยู่กบั เรา
ยังไงเขาก็ต้องให้ เราอยู่ด้วย เขาไม่มีการทิ ้งเราไปไหน ยังไงๆก็อยู่ด้วยกัน ไม่มีการทิ ้งเราอยู่แล้ วอยู่ด้วยกัน
แล้ วก็สบายไม่ต้องไปหาเช้ ากินคํ่า เราก็ได้ อยูก่ บั ลูกตลอดเวลา มีความสุขดี” (คุณแม่ของเด็กชายบี: 26
กุมภาพันธ์ 2559)

การที่ ผ้ ูปกครองสามารถปรั บทัศนคติของตนให้ พอดีกับสิ่งที่เป็ นอยู่ ตัดการซือ้ เสือ้ ผ้ าดีดี
อาหารหรูๆ สิง่ ที่ไม่จําเป็ น และสิง่ ที่ต้องใช้ รายจ่ายมากออกไปจากวงจรชีวิตของเขา การยอมรับกับสิง่ ที่
เขากําลังเผชิญ มีสติร้ ูตนเองว่ากําลังเผชิญอะไรอยู่ และต้ องควบคุมรายจ่ายของตนเองอย่างไร เป็ นสิ่ง
ที่ไม่ทําให้ เราเกิดทุกข์หรื อความเดือดร้ อนในด้ านอื่นๆ
“มีกินก็กิน ไม่มีกินก็ไม่กิน เสื ้อผ้ าก็ใส่ได้ ก็ใส่ ใส่ไม่ได้ ก็ไม่เอา เราไม่ได้ ไปหรูหรา ต้ องซื ้อกระเป๋ า ต้ อง
้
เพราะแม่ไม่มีเงินไป
ซื ้อกางเกงหรู ต้ องรองเท้ าแพงนะ เห็นแม่แต่งตัวไหมละ แม่มีอะไรแม่ก็ใส่ไปงันแหละ
ซื ้อตรงนัน้ ไง พอเอาเงินไปซือ้ ตรงนัน้ เสร็ จ เราก็เดือดร้ อนใช่ไหมละ เราก็มีอะไรเราก็ใส่ไป มันก็เลยกลับ
กลายว่าเราไม่ต้องไปดิ ้นรนให้ มนั มากนัก แค่เพียงพอของคนเรา เราก็สบายใจ เราก็ไม่ซีเรี ยสอะไรกับใคร
เราก็สบายใจ ทําอะไรมันก็ดีไง” (คุณแม่ของน้ องเอ็ม: 29 กุมภาพันธ์ 2559)

การเตรี ยมใจยอมรับการสถานการณ์ ในวันข้ างหน้ าที่ยังไม่เกิดขึน้ ในบุตรที่ มีภาวะสมอง
พิการของตนก็เป็ นอีกสิง่ หนึง่ ที่ผ้ ปู กครองปรับความคิดไง้ ลว่ งหน้ า เตรี ยมตัวเตรี ยมใจกับเหตุการณ์ที่ยงั
ไม่เกิดขึ ้น เพื่อที่เมื่อถึงคราวเปลี่ยนแปลงในการที่บตุ รจะมีอาการทรุ ดลงไปอีก ผู้ปกครองจะได้ ยอมรับ
ได้ และมีความเข้ มแข็งกับสถานการณ์นนๆ
ั้
“ไม่ได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายเลยว่าต้ องอย่างนี ้นะลูก ต้ องเก่ง ลูกต้ องอย่างนี ้ ไม่ได้ คิดเลย ปี นี ้อาจจะดี ปี หน้ า
อาจจะแย่ก็ได้ เราก็ต้องคิดอย่างนี ้ เพราะร่ างกายลูกเรามันอย่างนีอ้ ยู่แล้ ว เตรี ยมตัวเตรี ยมใจรับอยู่แล้ ว
แหละถ้ าเราอยากให้ ดี เราก็ต้องฝึ ก ไม่ต้องไปโทษอย่างนู้นอย่างนี ้ ถ้ าเราคิดอยากให้ ลกู เราดี ฝึ กทุกวันสิ ถ้ า
ไม่อยูเ่ ท่าเดิม มันก็ต้องดีขึ ้น”.(คุณแม่ของน้ องเอ็ม: 29 กุมภาพันธ์ 2559)

จากประสบการณ์ การเลี ้ยงดูของผู้ปกครอง ย่อมต้ องมีการเข้ าสังคมและเผชิญกับเด็กที่มี
ภาวะสมองพิการคนอื่น ทําให้ ผ้ ปู กครองได้ เกิดการเปรี ยบเทียบสภาพอาการของเด็กที่มีภาวะสมอง
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พิการ แต่ละคน ผู้ปกครองได้ เกิดคําถามในใจว่า ทังๆ
้ ที่ลกู เรามีระดับความพิการ และสภาพอาการ
ทางร่างกายที่ดีกว่าบุตรของผู้อื่น แต่กลับกันบุตรของเรายังเดินไม่ได้ เหมือนคนอื่นเขา ผู้ปกครองจึงได้
เกิดการปรับความคิดของตนให้ เข้ าใจในบุตรของตนเพิ่มมากขึ ้น ว่าเขาอาจจะยังไม่พร้ อมที่จะเดิน และ
การที่น้องไม่เดินนีเ้ กิดจากการที่น้องเลือกที่จะไม่เดินเองเพราะความกลัว ซึ่งอย่างน้ อยผู้ปกครองก็
มัน่ ใจว่าเมื่อน้ องได้ รับการกายภาพมาตลอดชีวิตตังแต่
้ เกิด จึงมัน่ ใจได้ ว่ายังไงแล้ วน้ องจะอาการไม่
ทรุดลงไปกว่าเดิม
“เขาเหมือนมีประสิทธิภาพมากกว่าคนอื่น แต่ว่าเด็กบางคนที่โรงเรี ยนพี่เขานัง่ รถเข็นเลยนะ เขาเป็ น
เด็กประจําก็นงั่ แต่รถเข็นๆ เราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่ง คือเขาฝึ กเดินแค่ในตอนกายภาพ อาทิตย์ละ 2 ชัว่ โมงเอง
นะ และออกมาก็นั่งรถเข็น แต่วนั หนึ่งเขาเดินได้ เฉยเลยพี่งงมากเลยนะ แต่เราเดินอยู่ทุกวัน แต่ลกู เราไม่
ยอมเดินเอง อันนี ้พี่ก็เลยค่อนข้ างเข้ าใจว่าความพร้ อมเด็กเขาไม่เหมือนกัน เราก็ต้องรอให้ เขาพร้ อมเอง แต่
เราก็ไม่ทิ ้งกายภาพ ก็เลยมีบ้างเปรี ยบเทียบ มีบ้าง.(หัวเราะ)”.(คุณแม่ของเด็กชายแซด: 21 มกราคม 2559)

การปรับทัศนคติที่ดี สามารถเปลี่ยนความคิดของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการให้ เผชิญ
อยู่กบั ชีวิตปั จจุบนั อย่างมีความสุข การปรับทัศนคติให้ ยอมรับความเป็ นจริ งอย่างภาคภูมิใจในตนเอง
สามารถปรับความคิดของตนเองให้ มงุ่ มัน่ ที่จะเดินหน้ าต่อไปอย่างไม่ท้อถอย
3.5. การเปรี ยบเทียบ
การเปรี ยบเทียบเป็ นสิ่งที่ต้องทําให้ ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งต้ องเสียใจไปข้ างหนึ่ง หรื อรู้ สกึ ดีใจ
ไป ข้ างหนึ่ง ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการดึงการเปรี ยบเทียบมาใช้ กบั การเลี ้ยงดูบตุ รที่มีภาวะ
สมองพิการของตน โดยมีจดุ ประสงค์ของการเปรี ยบเทียบนี ้เพื่อเยียวยาจิตใจตนเอง และทําให้ ตนเอง
นันรู
้ ้ สึกดีขึ ้นจากสถานการณ์นนๆ
ั ้ ซึ่งผู้ปกครองทุกท่านเกิดการเปรี ยบเทียบสิ่งที่ผ้ อู ื่นได้ เผชิญในสิ่งที่
เลวร้ ายกว่ากับสิ่ง ที่ ตนเองกํ าลังเผชิ ญในภาวะสมองพิการในบุตรของตน ถึงแม้ ว่า ผู้ปกครองจะมี
ความเปรี ยบเทียบคนละแง่มมุ ทางความคิด แต่ความมุ่งหมายของการคิดเปรี ยบเทียบของผู้ปกครอง
นัน้ เป็ นไปในทางเดียวกันคือ เพื่อเยียวยาสภาพจิตใจของตนให้ ร้ ูสกึ ดีขึ ้น มีพละกําลังที่จะสู้ตอ่ ไปอย่าง
ไม่ท้อถอย และก่อให้ เกิดความเข้ มแข็งทางใจตามมา ตามลําดับ
3.5.1 การเปรี ยบเทียบกับบุตรที่มีภาวะสมองพิการที่ด้อยกว่ า
การเปรี ยบเทียบบุตรของตนเองกับบุตรของผู้อื่นที่ด้อยกว่า ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่ง
ในการมีความคิดเชิงบวก หรื อมี Positive Thinkingซึง่ การมีความคิดเชิงบวกจะสามารถช่วยผยุงจิตใจ
้ ในระยะยาว มีสติที่จะทบทวนความคิดของตนในการแก้ ปัญหา อีก
ของ พวกเขาให้ ร้ ูสกึ ดีกบั สิ่งๆนันได้

142
ทังยั
้ งจะสามารถปรับลักษณะทางความคิดของเราให้ เผชิญอยู่ได้ กับปั ญหานันๆ
้ ดังเช่นความคิดเชิง
บวกของผู้ปกครองหลากหลายท่านด้ านล่างนี ้ ที่เลือกที่จะมองชีวิตของตนและบุตรของตนแต่ในด้ านดี
การเปรี ยบเทียบความสมองพิการของบุตรผู้อื่น เพื่อปรับทัศนคติในการใช้ ชีวิตให้ ดียิ่งขึ ้นไปอีก ส่งผลให้
ตนเองมีกําลังใจในการใช้ ชีวิต และสามารถค่อยๆแก้ ปัญหาที่กําลังเผชิญอยูไ่ ด้ อย่างเป็ นขันตอน
้
“พอเห็นเพื่อนๆคนอื่นที่แบบเขาก็เป็ นเยอะกว่าลูกเรานะ ก็เริ่ มทําใจได้ แล้ วบางส่วน” (คุณแม่ของ
เด็กชายบี: 4 พฤศจิกายน 2558)
“โรงพยาบาลเด็กก็จะมีหลายแบบ แบบนอนรถเข็นมากระดุกกระดิกไม่ได้ ให้ สายทางท่อ กินกลืน
อาหารเองไม่ได้ มือไม้ ขยับไม่ได้ เกร็ ง เราก็เลยมาดูว่าลูกเราไม่ได้ เป็ นขนาดนัน้ มันก็ยงั ดีกว่าลูกเขา ไม่ต้อง
ไปเจาะคอ ไม่ต้องไปดูดซัคชัน่ สเลด ไม่ต้องอะไรอย่างนี ้ ก็เลยว่านี่แหละ เราก็ต้องสังเกตสิ่งรอบข้ างด้ วย
แล้ วก็ต้องดูสภาพที่เราไปทุกๆที่ว่ามันมีอะไรบ้ าง ไม่เชิงว่าเปรี ยบเทียบหรอก เราก็มาคิดในทางบวกของลูก
เราไง”.(คุณแม่ของเด็กชายบี: 26 กุมภาพันธ์ 2559)
“เราก็ไม่ต้องไปมองคนที่เขาดีกว่าเราสิ”.(คุณแม่ของเด็กชายบี: 26 กุมภาพันธ์ 2559)
“ลูกคนอื่นเขาเป็ น CP เหมือนกันแต่มนั เกร็ ง ลูกเราไม่เกร็ ง คนนี ้อ่อน คนนี ้เหมือนลูกเราเป็ นแบบ
อ่อนไม่เกร็ง คนนันเขาเป็
้
นเยอะนะ เขาเป็ นซีกล่าง เขาเป็ นครึ่งซีก เขาเป็ นซีกบนบางคนคลอด 7 เดือน บาง
คนรกพันคอ บางคนกินเม็ดลําไยติดคอขาดออกซิเจน บางคนชักขาดออกซิเจนเราก็ถึงได้ ร้ ู โรคที่ลกู เราเป็ น
มันก็ซบั ซ้ อนเหมือนกันกับสมอง แล้ วแต่ส่วนที่ถูกทําลาย ถ้ าเราฟูมฟายไปก็ไม่มีใครช่วยเราได้ เราจะไป
เรี ยกร้ องอะไร เพราะเราต้ องช่วยเหลือตัวเราเองก่อน ใครจะไปช่วยเราได้ มันก็เลยมีแรงใจไปเอง”(คุณแม่
ของเด็กชายบี: 26 กุมภาพันธ์ 2559)
“ตังหลั
้ กให้ ได้ ก่อนว่าลูกเรามันเป็ นอย่างนี ้นะ ไม่ต้องไปคิดอะไรมาก ก็ค่อยๆทําไป ได้ เท่าที่เราทํา ไม่
ต้ องไปตามเพื่อนหรื อไปตามคนอื่นที่มนั ได้ ดีไปกว่าเรา เราก็ต้องดูคนที่ด้อยกว่าเราด้ วย” (คุณแม่ของ
เด็กชายเอ็ม: 29 กุมภาพันธ์ 2559)
“นึกถึงคนอื่นบางคนเขาแย่แล้ วต้ องอุ้ม เดินก็ไม่ได้ ลงนํ ้าหนักให้ ก็ไม่ได้ เด็กที่นี่บางคนไม่สามารถที่วา่
ลงนํ ้าหนัก ยืนให้ เราพยุงอะไรได้ เขาน่าสงสารเขายิ่งกว่าเราอีก ต้ องมาเปรี ยบเทียบกันว่ามีคนที่แย่กว่าเรา”.
(คุณแม่ของเด็กหญิงคิว: 29 กุมภาพันธ์ 2559)
“ก็นึกถึงแบบคนที่เขาด้ อยกว่าเรา อย่างนันด้
้ วย คนเขาเป็ นมากกว่าเราก็มี เราแค่นี ้คิดว่าเรายังพอ
รักษาได้ คิดว่าเราจะต้ องรักษาให้ ได้ เป็ นน้ อยคิดอย่างนัน”.(คุ
้ ณแม่ของเด็กหญิงคิว: 29 กุมภาพันธ์ 2559)
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“ลืมคิดไปค่ะว่าโตขึ ้นโรคก็เยอะขึ ้น ความเกร็ งก็เยอะขึ ้นเหมือนกัน แต่ก็ไม่หนักเท่าคนอื่นนะ แต่ถ้า
เด็กคนอื่นที่พี่เห็นเยอะมากเลย ยิ่งโตก็ยิ่งเกร็ง” (คุณแม่ของเด็กชายแซด: 21 มกราคม 2559)

3.5.2 การเปรียบลักษณะนิสัยของเด็กปกติบางคนที่แย่ กว่ า
ในปั จจุบนั มีเด็กอีกหลายคนที่มีปัญหา ในด้ านนิสยั ใจคอ ด้ านพฤติกรรม ใน
ด้ านการใช้ เหตุผล และในด้ านการระงับอารมณ์ ทําให้ มมุ มองของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
นัน้ มองย้ อนกลับมาที่บุตรที่มีภาวะสมองพิการของตนนัน้ ว่า เป็ นเด็กที่มีเหตุผล พูดรู้ เรื่ อง สามารถ
ระงับอารมณ์ของตนเองได้ ช่วยเหลือตนเองได้ มีพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบ ซึง่ เมื่อนํามาเปรี ยบเทียบกับ
เด็กปกติในสังคมปั จจุบนั ผู้ปกครองจึงมองว่าบุตรที่มีภาวะสมองพิการของเขาเป็ นเด็กดีกว่าเด็กคนอื่น
ในสังคมปั จจุบนั ทุกวันนีอ้ ีก ซึ่งส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้ปกครอง ต่อความภาคภูมิใจในบุตร และ
ความพึงพอใจในบุตรของตน
“เด็กของเราอะดีกว่าเด็กของเขาอีก เขามีลกู มีหลานมาเนี่ยแย่กว่าของเราเยอะแยะ ในด้ านอารมณ์
ในด้ านอะไรหลายๆอย่าง เพราะเราอยู่จดุ นี ้ เราก็เห็นอย่างงี ้ เราก็อยู่อย่างงี ้ แล้ วมันก็สบายใจ”.(คุณแม่ของ
เด็กชายเอ็ม: 29 กุมภาพันธ์ 2559)

3.5.3 การเปรียบเทียบกับวันที่เลวร้ ายกว่ า
หากเรามัวแต่ไปเปรี ยบเทียบกับคนที่รวยล้ นฟ้า หรื อคนที่เขาอยู่สงู กว่าเราหลาย
เท่า ตัวเราเองก็จะไม่เกิดความพอดี หรื อความพึงพอใจในตัวเองสักที การที่ผ้ ูปกครองเด็กที่มีภาวะ
สมองพิการเปรี ยบเทียบตนเองกับอดีตที่ผ่านมาของตนในเรื่ องที่เลวร้ าย ในวันที่เราไม่มีความสุข เราก็
จะค้ นพบว่าวันนี ้เรามีความสุขมากกว่าวันนัน้ แค่นี ้ก็ทําให้ จิตใจของเราชื่นบานและมีความสุขแล้ ว
“เราเปรี ยบเทียบเรากลับไปเมื่อ 5 ปี ก่อน ตอนนันเราหนั
้
กเลยนะ ตอนนี ้เราดีขึ ้นตังเยอะแล้
้
ว โอยไม่
เท่าไหร่หรอกถ้ าเทียบกับเมื่อก่อน เทียบกับตัวเอง พอวันนี ้ชีวิตเราสบายใจมีความสุขดีกว่าเมื่อวาน ได้ กําไร
แล้ ว แต่ถ้าเราไปเทียบกับประธานาธิบดีสหรัฐ ดิ ้นรนกันไม่มีที่สิ ้นสุด ชีวิตคุณความสุขมันไม่ได้ อยู่ตรงนัน้
คุณไปเปรี ยบเทียบเตชะไพบูลย์เขารวยกว่าฉัน ฉันทําอย่างไรถึงจะรวยเท่า ก็ตายสิ”.(คุณพ่อของเด็กหญิง
โอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)

ผู้ปกครองหลากหลายท่านต่างใช้ การเปรี ยบเทียบเป็ นการบรรเทาจิตใจตนเองให้ ร้ ูสกึ ดีขึ ้น ให้
มีกําลังใจ และมีความเข้ มแข็งทางใจในการเลี ้ยงดูบตุ รที่มีภาวะสมองพิการของตน การเปรี ยบเทียบกับ
บุตรที่มีภาวะสมองพิการคนอื่นที่ด้อยกว่า การเปรี ยบเทียบลักษณะนิสยั ของเด็กปกติบางคนที่แย่กว่า
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และการเปรี ยบเทียบกับวันที่เลวร้ ายกว่าในชีวิตของเขา เพื่อเป็ นแรงผลักดันให้ ตนเองนันมี
้ กําลังใจใน
การที่จะเลี ้ยงดูบตุ รที่มีภาวะสมองพิการของตนต่อไป

ส่ วนที่ 4 แนวทางในการจัดการอารมณ์ ตนเองของผ้ ูปกครองเด็กที่มีภาวะสมอง
พิการ
4.1 การจัดการอารมณ์ โกรธของตน
การลงโทษ ไม่ใช่การกระทําที่ถกู ที่ควรนักสําหรับการเลี ้ยงดูบุตรที่มีความสมองพิการ
เด็กที่มีความบกพร่ องก็เหมือนเด็กทัว่ ที่มกั ต้ องการความรัก ความเข้ าใจ การเอาใจใส่จากผู้ปกครอง
หรื อผู้ดูแล ซึ่งหากเด็กขาดการได้ รับสิ่งเหล่านีอ้ าจส่งผลต่อพฤติกรรมหรื อสภาพจิตใจ ที่ใครก็จะไม่
สามารถคาดเดาพฤติกรรมหรื อสิ่งที่จะแสดงออกมาได้ ถกู ว่าเขานันคิ
้ ดอะไร และจะทําอะไรในอนาคต
การเลี ้ยงดูบุตรแบบประชาธิ ปไตยหรื อการให้ เหตุผลในการว่ากล่าวตักเตือนจึงเป็ นสิ่งที่พึงกระทําต่อ
บุตรหลานที่มีภาวะสมองพิการเป็ นอย่างมาก ผู้ปกครองได้ ใช้ การตังสติ
้ โดยการนิ่งเงียบเพื่อระงับสติ
อารมณ์ ตนเอง การออกจากสถานการณ์ ตรงนันเพื
้ ่อให้ อารมณ์ ของตนเองเย็นขึ ้น และความอดทนที่
ต้ องใช้ กบั การเลี ้ยงดูและความยัว่ ยุให้ อารมณ์เสียได้ บอ่ ยครัง้
4.1.1 ตัง้ สติ
การมีสติในตนเองอยู่ตลอดเวลา สามารถส่งผลต่อสมาธิและความรอบคอบใน
้ จึงเป็ นการทบทวน
การแสดงออกทางพฤติกรรมและการแสดงออกทางอารมณ์ ได้ อยู่เสมอ การตังสติ
ความคิด การกระทํา และความเหมาะสมในการเผชิญปั ญหาและในการจัดการอารมณ์ ต่างๆ การตัง้
สติในการจัดการอารมณ์ตนเอง จึงเป็ นการระงับอารมณ์อย่างหนึ่ง เปรี ยบเสมือนการควบคุมอารมณ์
ความโกรธหรื อความไม่พอใจของตน ไม่ให้ แสดงออกมาในทางที่ไม่ดี เกิดเกิดปะทะหรื อขัดแย้ งขึน้
การตังสติ
้ และมีสติจงึ เป็ นสิง่ ที่สําคัญมากในการควบคุมอารมณ์ตนเอง
ผู้ปกครองใช้ การตังสติ
้ ตนเองในยามที่เกิดอารมณ์หงุดหงิดหรื ออารมณ์โกรธจาก
บุตรที่มีภาวะสมองพิการ โดยการนิ่งเงียบ ไม่ตอบโต้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปากเสียงหรื อการพูดเพื่อให้
บุตรรู้สกึ แย่ด้วยอารมณ์ของผู้ปกครอง
“นิ่งเสียก่อน นิ่งสักพักก่อน คือมันจะได้ หายเหนื่อย ตังสมาธิ
้
ก่อนนิ่งเงียบเฉยๆ แต่เราก็จะพูดก่อน
หนูเงียบๆก่อนขอให้ แม่นั่นก่อน เราก็จะบอกว่าเดี๋ยวสักครู่ แล้ วเราก็นิ่ง”.(คุณแม่ของเด็กหญิ งคิว: 29
กุมภาพันธ์ 2559)
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การตังสติ
้ สามารถทําให้ ผ้ ปู กครองหันกลับมามองตนเอง รับรู้ ถึงอารมณ์ตนเองในขณะที่ตน
กําลังโกรธได้ วา่ ตนกําลังทําอะไร ทําให้ ผ้ ปู กครองมีการแสดงออกทางอารมณ์โกรธลดลง
“เวลาที่เกิดปั ญหาหนักๆ หรื อว่าเครี ยดหนักๆเรากําลังโกรธเราดึงตัวเราออกไปแล้ วเรามองกลับมา
ทําให้ เรารู้ ว่าความโกรธถูกเรารู้ นัน่ คือสติ ให้ เรารู้ ว่าเรากําลังโกรธตรงนีจ้ ะทําให้ สิ่งนีล้ ดลง”.(คุณพ่อของ
เด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)

ผู้ปกครองได้ รับรู้ ถึงอารมณ์ตนเอง อารมณ์ความโกรธ ความขุ่นเคืองใจที่ต้องกระทําในสิ่งที่
ขัดกับความคิดของตน การมีสติด้วยการนิ่งเงี ยบนัน้ จึงเป็ นสิ่งที่ ผ้ ูปกครองเลือกใช้ ซึ่งผู้ปกครองมี
ความคิดว่า หากเขาแสดงคําพูดหรื อการกระทําที่ไม่เหมาะสมออกไปตามอารมณ์ อาจส่งผลต่อสภาพ
จิตใจบุตรที่มีภาวะสมองพิการให้ ได้ รับความกระทบกระเทือน ความรักและความเห็นอกเห็นใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อบุตรที่มีภาวะสมองพิการจึงทําให้ ผ้ ปู กครองตังสติ
้ นิ่งเงียบ เพื่อให้ ตนเองสงบอารมณ์
ลงก่อนในขณะนัน้ ซึง่ อีกหนึ่งความคิดจากผู้ปกครองในการตังสติ
้ ในการจัดการอารมณ์ สําหรับในช่วง
เวลาที่ เ ผชิ ญ ปั ญหาหนั ก ๆ ส่ ง ผลต่ อ ความเครี ย ดและการจั ด การอารมณ์ ข องตนเองลดลง
ความเหน็ ด เหนื่ อ ยในการเลี ย้ งดูพ ร้ อมกับ การที่ เ รามี อารมณ์ โ กรธนัน้ อาจส่งผลให้ ผ้ ูปกครองเกิ ด
อารมณ์ขึ ้นได้ ง่าย ซึง่ ผู้ปกครองเลือกที่จะตังสติ
้ หยุดคิด และมองกลับมาที่ปัญหา มองกลับมาที่ตวั เอง
ทบทวนความคิดในตัวเอง ทําให้ ตวั เราเองนันมองเห็
้
นความโกรธที่กําลังเกิดขึ ้น การเล็งเห็นถึงสภาพ
จิตใจของบุตรที่มีภาวะสมองพิการของตนจึงส่งผลต่อการระงับอารมณ์ ตนเอง การจัดการอารมณ์
ตนเองเพื่อไม่ให้ เกิดความรุนแรงขึ ้น
4.1.2 ออกจากสถานการณ์ ช่ ัวคราว
การออกจากสถานการณ์ชวั่ คราวเพื่อจัดการกับอารมณ์โกรธของผู้ปกครอง เป็ น
สิ่งที่สามารถลดการปะทะ และความรุ นแรงที่จะเกิดขึ ้นกับตนเองและบุตรที่มีภาวะสมองพิการได้ การ
ปะทะที่ อ าจส่ง ผลเสี ย ต่อทัง้ การลงโทษและการทํ า ร้ ายทางจิ ตใจ ผู้ป กครองเลือกใช้ ก ารออกจาก
สถานการณ์เนื่องจากว่าในขณะที่ผ้ ปู กครองตังสติ
้ อยู่กบั สมาธิ ออกจากจุดที่ทําให้ เกิดอารมณ์เพื่ออก
มาทํ าใจเพียงลําพัง จะทําให้ ผ้ ูปกครองได้ ทบทวนทัง้ การกระทํา และคําพูด ได้ ใช้ สติมาระงับความ
รุ นแรงให้ เกิดการเสียใจภายหลัง ซึ่งในขณะเดียวกันนัน้ อาจทําให้ บุตรที่มีภาวะสมองพิการได้ ระงับ
อารมณ์ ตังสติ
้ และทบทวนการกระทําด้ วยเช่นกัน ผู้ปกครองเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการลงโทษด้ วยการตี
กับบุตรที่มีภาวะสมองพิการ เนื่องจากผู้ปกครองเคยมีประสบการณ์การลงโทษด้ วยการตีกับบุตร ซึ่ง
การลงโทษด้ วยการตีนนกลั
ั ้ บยิ่งส่งผลให้ บุตรที่มีภาวะสมองพิการของตนนันมี
้ อารมณ์รุนแรง และยิ่ง
้ ้ ปกครองจึงใช้ วิธีการเดินออกจากสถานการณ์
เกิดการต่อต้ านกับผู้ปกครองมากขึ ้น ซึง่ หลังจากนันมาผู
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ณ ตอนนันชั
้ ว่ คราวเพื่อระงับอารมณ์ตนเอง และลดการเกิดการปะทะกัน เพื่อทัง้ 2 ฝ่ ายสงบสติอารมณ์
ก่อน โดยบางครัง้ เพื่อนผู้ปกครองท่านอื่นก็ยื่นมือเข้ ามาช่วยเหลือ และช่วยไกล่เกลี่ยด้ วย
“พี่ไม่ค่อยตี เพราะเคยตีและไม่ได้ ผล กลับกลายเป็ นทําให้ เขาแรงกับเราขึ ้น พี่ก็ไม่ตี จะปล่อยเลย ถ้ า
พี่ไม่ไหวพี่จะปล่อย และเพื่อนๆจะมาดูให้ แค่นน”
ั ้ (คุณแม่ของเด็กชายแซด: 2 ธันวาคม 2558)

การเดินออกจากสถานการณ์ ของผู้ปกครอง เป็ นไปในลักษณะของการเพิกเฉย ไม่สนใจ
ในขณะที่เกิดอารมณ์โกรธกัน หรื อขุน่ เคืองต่อกัน เพื่อดึงความสนใจจากบุตรให้ บตุ รได้ ทบทวนความคิด
ในขณะที่ตนเองก็ได้ ระงับสติอารมณ์ตนเองเช่นกัน
“พี่เลิกตีมานานแล้ วนานมาก เพราะรู้ แล้ วว่ามันไม่ได้ ผลกับเขา ก็เลยเปลี่ยนเป็ นว่าไม่สนใจเขา มันก็
ดีกว่า เพราะไม่งนตอนนั
ั้
นมั
้ นเหมือนเครี ยดกําลังกลัว เราตีเขาเขาก็เครี ยด เราก็เครี ยด เราก็กลับกลายเป็ น
ว่าไม่สนใจกัน ณ ตอนนัน้ แล้ วเขาก็ปรับตัวดีขึ ้นนะ เขาก็ลบพฤติกรรมเขาได้ บอกเขาว่าถ้ าอย่างนี ้แม่จะไม่
ยุง่ แล้ วนะ สักพักหนึง่ เขาจะคิดได้ เขาก็จะมาเจ๊ าะแจ๊ ะ”.(คุณแม่ของเด็กชายแซด: 21มกราคม 2559)

ในอีกความคิดหนึ่งของการดึงตนเองออกจากสถานการณ์ความโกรธของผู้ปกครองเด็กที่มี
ภาวะสมองพิการ คือการมีสติร้ ูเท่าทันตนเอง จึงสามารถดึงวิญญาณของตนเองออกมาเพื่อหันกลับมา
มองร่ างกายของเรา อารมณ์ของเรา ว่าเรากําลังทําอะไร อารมณ์ไหน เกิดอะไรขึ ้น การที่ผ้ ปู กครองได้
มองเห็นตนเอง ทําให้ ผ้ ปู กครองสามารถจัดการกับอารมณ์โกรธของตนเองได้ ดีขึ ้น และลดลง
“เวลาที่เกิดปั ญหาหนักๆ หรื อว่าเครี ยดหนักๆเรากําลังโกรธเราดึงตัวเราออกไปให้ เรารู้ ว่าเรากําลัง
โกรธตรงนี ้”.(คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)

การจัดการอารมณ์ โกรธของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการด้ วยการดึงตนเองออกจาก
สถานการณ์นนจึ
ั ้ งเป็ นสิ่งสําคัญที่ทําให้ ผ้ ปู กครองได้ ทบทวนความคิดของตน การทําให้ อารมณ์เย็นลง
ไม่เดการปะทะ และสิ่งที่ไม่ดีระหว่างผู้ปกครองและบุตร สุดท้ ายยังสามารถทําให้ ผ้ ปู กครองมองเห็น
ตนเอง บุคลิก อารมณ์ ลักษณะ ความคิดที่โกรธเคืองให้ กลับมาดีได้ ประหนึง่ กระจกเงาที่คอยสะท้ อนให้
ผู้ปกครองได้ เห็นตนเอง
4.1.3 ใจเย็น
การใจเย็น เป็ นการสงบสติอารมณ์ ซึง่ แสดงออกที่ส่งผลดีกบั ทังสองฝ่
้
าย ทําให้
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุตรที่มีภาวะสมองพิการและผู้ปกครองสามารถเข้ าใจกันมากขึ ้นด้ วยการใช้ สติ
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การที่ ผ้ ูปกครองมีสติ ทํ า ให้ ได้ ทบทวนความคิด บางท่านใช้ การหลีกออกจากสถานการณ์ นัน้ ก่อน
เพื่อให้ ตนเองนันใจเย็
้
นขึ ้น ค่อยๆคิด ค่อยๆตริตรองสิง่ ที่กําลังเกิดขึ ้น
การที่ผ้ ปู กครองต้ องเลี ้ยงดูบุตรที่มีภาวะสมองพิการ ต้ องใช้ การจัดการอารมณ์
ของตนเองค่อนข้ างมาก เนื่องจากการเลี ้ยงดูนี ้ประกอบไปด้ วยการดูแลเพื่อให้ บุตรทําตามคําสัง่ สอน
การดูแลในเรื่ องของการใช้ ชีวิตประจํ า วัน และการดูแลในด้ านการเรี ยน ซึ่งการดูแลทัง้ หมดนี ข้ อง
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการจะต้ องควบคุมตนเองได้ ในระดับหนึ่ง และใจเย็นในการเลี ้ยงดูกับ
เด็กประเภทนี ้
“พี่ตงแต่
ั ้ มีลกู คนนี ้พี่ร้ ูสกึ ว่าพี่ใจเย็นขึ ้นเยอะ” (คุณแม่ของเด็กชายบี: 4 พฤศจิกายน 2558)

ในบางครัง้ ผู้ปกครองมีอารมณ์โมโห ในเวลาที่น้องเซ้ าซี่ถามนู้นถามนี่ และให้ ทํานู้นทํานี่ให้
ซึง่ ด้ วยความผิดปกติของน้ อง น้ องจะเป็ นคนที่ยํ ้าคิดยํ ้าทํา ในลักษณะของถามซํ้าไปซํ ้ามา ในเวลาที่ไ
ใครพูด ด้ ว ย น้ อ งสามารถที่ จ ะพูด คนเดี ย วได้ ไ ม่ ห ยุด หย่อ น ซึ่ง กับ ความรู้ สึก และสภาพจิ ต ใจของ
ผู้ปกครองนี ้ จึงต้ องใช้ ความใจเย็นค่อนข้ างมาก ความใจเย็นเป็ นทางออกที่ดีที่สดุ ในการเลี ้ยงดูบตุ รที่มี
ภาวะสมองพิการ อีกทังยั
้ งเป็ นผลดีตอ่ สภาพจิตใจของบุตรที่มีภาวะสมองพิการด้ วยเช่นกัน
“บางทีเราโมโห เราก็ทําใจนิ่งๆ แบบนิ่งๆ บางทีน้องเขาจะเซ้ าซี ้อะไรถาม จะถามเราให้ เราตอบ หรื อ
ให้ เราไป เราก็จะทํานิ่งๆ น้ องเขาจะเป็ นคนยํ ้าคิดยํ ้าทาและเซ้
ํ าซี ้จะให้ เราทาตามที
ํ ่เขาสัง่ เรา ป้าก็แบบบาง
้ ่อยทังเกิ
้ ดอารมณ์ขดั แย้ งเขา ป้าก็จะฟั งนิ่งๆไป
ถ้ าเราไม่ทํา เราก็จะนิ่งๆเฉยๆ ถ้ าเราไปโต้ ตอบ เราก็จะทังเหนื
ก่อนทําจิตให้ นิ่งๆ แล้ วสักพักก็คอ่ ยทําตามที่เขาสัง่ ” (คุณแม่ของเด็กหญิงคิว: 29.กุมภาพันธ์ 2559)

ผู้ป กครองเลื อ กการหลี ก เลี่ ย งการประทะหรื อ เผชิ ญ หน้ ากัน ทัง้ ที่ ยัง ไม่ พ ร้ อม ซึ่ ง ทํ า ให้
ผู้ปกครองรู้ สึก ดีขึน้ และพร้ อมที่ ส นทนากัน ต่อ จากประสบการณ์ ที่ ผ้ ูวิจัย ได้ เคยพูดคุยกับบุตรของ
ผู้ปกครองที่มีภาวะสมองพิการบางท่านเด็กที่มีภาวะสมองพิการท่านนี ้เป็ นคนพูดค่อนข้ างเก่งมาก พูด
ตลอด เนื่องจากความผิดปกติทางสมองของน้ องนันส่
้ งผลทําให้ น้องพูดเก่ง สามารถพูดได้ คนเดียวใน
ขณะที่ไม่มีคนฟั งอยู่ด้วย บวกกับลักษณะนิสยั ของน้ องเป็ นเด็กร่ าเริ ง แจ่มใส่ อัธยาศัยดี น้ องจึงถือได้
ว่าเป็ นเด็กที่พดู เก่งคนหนึง่ ซึง่ ตรงกันข้ ามกับบุคลิกลักษณะของผู้ปกครอง ที่มีบคุ ลิกภาพ ลักษณะทาง
คําพูด และนํ ้าเสียงที่คอ่ นข้ างเย็น เรี ยบร้ อย ซึง่ เชื่อมโยงไปถึงความสุภาพ มารยาท และการใช้ เหตุผลกั
บุตรของตน เมื่อมองภาพตามจากที่ผ้ ปู กครองได้ เลือกที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเองด้ วยการนิ่งเงียบ
นัน้ จึงถือว่าเป็ นพฤติกรรมที่น่าเลื่อมใสสําหรับกรณีนี ้
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ความใจเย็นจึงเป็ นส่วนหนึ่งในการจัดการอารมณ์โกณธของผู้ปกครอง เป็ นผลพลอยได้ จาก
การตัง้ สติ การออกจากสถานการณ์ ค วามโกรธนัน้ ชั่ว คราว ส่ง ผลต่ อ สภาพจิ ต ใจที่ ขุ่น เคื อ งของ
ผู้ปกครองให้ สงบสติอารมณ์ได้ ใจเย็นขึ ้น ซึง่ การจัดการอารมณ์โกรธนี ้ จะต้ องใช้ ควบคูไ่ ปกับ ความ
อดทนในอารมณ์ตนเองด้ วยเช่นกัน
4.1.4 อดทน
ความอดทนในการจัดการอารมณ์ตนเอง เป็ นสิ่งที่คอ่ นข้ างมีความสําคัญในการ
เลี ้ยงดูเด็กที่มีภาวะสมองพิการ ใครว่าการเลี ้ยงดูเด็กปกติทวั่ ไปจะต้ องใช้ ความอดทนแล้ ว การเลี ้ยงดู
เด็กที่มีภาวะสมองพิการต้ องใช้ ความอดทนมากยิ่งขึ ้นหลายเท่า การที่ผ้ ูปกครองเด็กที่มีภาวะสมอง
พิการสามารถอดทนต่อการจัดการอารมณ์ตนเองได้ จึงเป็ นสิง่ ที่น่านับถือ ซึง่ ผู้ปกครองท่านอื่นสามารถ
นําวิธีการสอน และแนวความคิดของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการเหล่านี ้ไปปรับใช้ กบั บุตรหลาน
ของตนได้
ผู้ปกครองใช้ ความอดทนในการระงับอารมณ์โกรธของตนเอง ในเวลาที่บุตรดื ้อ
ุ แม่สอน คุณแม่ใช้ ความอดทนนี ้ควบคู่ไปกับการอธิบายเหตุผลให้ บุตรฟั งถึง
หรื อไม่ทําตามในสิ่งที่คณ
สาเหตุของการที่ต้องดุ ใช้ ความอดทนค่อยๆอธิบายภายใต้ ความขุ่นเคืองของตน คุณแม่ไม่เห็นด้ วยกับ
การที่ผ้ ปู กครองจะลงโทษด้ วยการตีหรื อทํารุนแรงกับเด็กที่มีภาวะสมองพิการ เพราะคุณแม่เล็งเห็นว่า
เด็กประเภทนี ้ ย่อมมีความน้ อยเนื ้อตํ่าใจในตนเองอยูแ่ ล้ ว หากเราทําร้ ายเด็กไปอาจยิ่งทําให้ เด็กรู้สกึ น้ อ
เนื ้อตํ่าใจมากขึ ้นอีก คุณแม่จงึ เลือกใช้ ความอดทนควบคูก่ บั การอธิบายเหตุผลให้ บตุ รฟั งในการจัดกา
กับอารมณ์โกรธของตน
“พี่มีความอดทนนะ พี่ก็ไม่เคยตีลูกนะ แต่พี่ก็จะดุดุต้องดูเราก็บอกด้ วยว่าเพราะอะไรต้ องดุ ไม่ใช่
เอะอะโวยวายดุๆ ด่าๆ ไม่ใช่อย่างนัน้ พี่ก็ต้องดุวา่ ไม่ได้ อย่างนู้นอย่างนี ้ และดุหลายครัง้ แล้ วด้ วย ที่ดแุ ล้ วไม่
บอกก็เพราะว่ามันหลายครัง้ แล้ วที่ทําอย่างนี ้ แต่ว่าไม่ถึงกับตีนะ พยายามอธิบายด้ วยเหตุผล คือหมายถึง
ว่าเขาก็เป็ นอย่างนี ้แล้ ว ถ้ าสมมติว่าเราไปทํารุ นแรงกับเขามาก เขาก็คือจะรู้สกึ น้ อยเนื ้อตํ่าใจไหม เขาก็ส้ เู ร
ไม่ได้ อยูแ่ ล้ วถ้ าเราไปทําเขา” (คุณแม่ของเด็กชายบี: 26 กุมภาพันธ์ 2559)

ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ พยายามใช้ ความอดทนเป็ นอย่างมากในการเลี ้ยงดู และ
ในการพยายามควบคุมอารมณ์ของตนเอง ผู้ปกครองพยายามอดทนกับอารมณ์ของตนเพื่อไม่ให้ เกิด
อารมณ์ขดั แย้ งที่มากยิ่งขึ ้น ความขัดแย้ งที่จะทําให้ บตุ รที่มีภาวะสมองพิการของตนรู้สกึ แย่ตามไปด้ วย
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“นิ่งเงียบเฉยๆ แต่เราก็จะพูดก่อน เงียบๆก่อนขอให้ แม่นนั่ ก่อน เราก็จะบอกว่าเดี๋ยวสักครู่ แล้ วเราก็
นิ่ง”.(คุณแม่ของเด็กหญิงคิว: 29 กุมภาพันธ์ 2559)
“บางทีเราโมโห เราก็ทําใจนิ่งๆ แบบนิ่งๆ บางทีน้องเขาจะเซ้ าซี ้อะไรถาม จะถามเราให้ เราตอบ หรื อ
ให้ เราไป เราก็จะทํานิ่งๆ น้ องเขาจะเป็ นคนยํ ้าคิดยํ ้าทาและเซ้
ํ าซี ้จะให้ เราทาตามที
ํ ่เขาสัง่ เรา ป้าก็แบบบาง
ถ้ าเราไม่ทํา เราก็จะนิ่งๆเฉยๆ ถ้ าเราไปโต้ ตอบ เราก็จะทังเหนื
้ ่อยทังเกิ
้ ดอารมณ์ขดั แย้ งเขา ป้าก็จะฟั งนิ่งๆไป
ก่อนทําจิตให้ นิ่งๆ แล้ วสักพักก็คอ่ ยทําตามที่เขาสัง่ ” (คุณแม่ของเด็กหญิงคิว: 29.กุมภาพันธ์ 2559)

ในเวลาที่ ผ้ ูป กครองเด็ ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก ารเกิ ด อารมณ์ ฉุน เฉี ย วขึ น้ มา ผู้ป กครองใช้
การเพิ่ ม ระดับเสี ย งของตนให้ ดัง ขึน้ ทํ า เสีย งแข็ง ๆใส่เ พื่ อเรี ย กสติในบุตรของตนและเพื่ อควบคุม
สถานการณ์ ในตอนนัน้ ผู้ปกครองต้ องใช้ ความอดทนเป็ นอย่างมาก ในการควบคุมอารมณ์ ตนเอง
อธิ บ ายในสถานการณ์ ต นอนนัน้ ว่ า ตนกํ า ลัง จะโกรธนะ เป็ นแบบนี น้ ะ ให้ ท บทวนความคิ ด และ
การกระทําของตนนะ พร้ อมทังตามด้
้
วยการอธิบายเหตุผลของการกระทําต่างๆด้ วย
“เขาจะไม่พดู ไม่อะไร รอให้ แม่ใจเย็น แม่ก็บอกแม่จะโมโหแล้ วนะ ใช้ เสียงแบบแข็งๆใส่ เขาก็จะเงียบ
แม่ใจเย็นๆ เขาก็จะพูดอย่างเงี ้ยเวลาโมโหอะไรทําผิดอะไร เราก็จะพูดตรงนันเลยว่
้
าแม่นะโมโหตรงนี ้นะ ไม่
ดีนะ พูดด้ วยเหตุผล ถ้ าเป็ นอย่างงี ้เราชอบไหม เพราะว่าเขาเป็ นคนที่แบบว่าชอบอารมณ์รุนแรงแล้ วก็ต้อง
ใช้ เหตุผลอย่างเดียว เขาถึงจะหยุดได้ ”.(คุณแม่ของเด็กชายเอ็ม: 29 กุมภาพันธ์ 2559)

ความอดทนในการอารมณ์ โ กรธของผู้ป กครองสามารถเกิ ดขึน้ ได้ ต ลอดเวลาการเลีย้ งดู
แม้ กระทัง่ การสอนหนังสือบุตร ด้ วยลักษณะทางร่ างกายของน้ อง จะค่อนข้ างดูเหมือนไม่ใส่ใจกับสิ่ง
รอบข้ าง มีหัวเราะ มีนํา้ ลายไหล ร่างกายกระตุกไปมา โดดไปโดดมา อาจส่งผลทําให้ ผ้ ูปกครองม
ความคิดว่าบุตรของตนนัน้ ไม่ใส่ใจกับสิ่งที่ ตนเองพูด ความขุ่นเคืองและอารมณ์ โกรธจึงเกิดขึน้ แต่
ผู้ปกครองก็ยงั อดทนให้ โอกาสบุตรได้ แก้ ตวั โดยการถามในสิ่งที่พูดไปก่อนหน้ านี ้ ในสิ่งที่สอนไปแล้ ว
ปรากฏว่ า น้ อ งฟั ง และจํ าได้ สามารถตอบคํ า ถามที่ ผ้ ูป กครองสอนไปแล้ ว ได้ หากในช่ว งเวลานัน้
ผู้ปกครองขาดความอดทน ยกเลิกการเรี ยนการสอนไป อาจยิ่งส่งผลต่อความฉุนเฉียวที่เพิ่มมากขึ ้น ซึง่
ไม่เป็ นประโยชน์กบั ทังสองฝ่
้
าย
“บางทีเราอธิบายอะไรเขาก็ยงั เป็ นอยู่เขาก็มีหวั เราะ เลยบอกว่าหนู และเขาก็กลับมา แต่ผมยอมรับ
อย่างหนึ่งว่าบางคนเขาไม่ร้ ู สอนไปน้ องก็นงั่ หัวเราะ แต่หเู ขาฟั ง พอบางครัง้ ผมโมโหไม่เอาแล้ ว ไม่ต้องแล้ ว
เปิ ดแบบฝึ กหัดข้ อนี ้อะไร เขาก็ทําได้ ระหว่างที่ผมถามเขากับที่ผมสอนถามว่าอันนี ้มันคืออะไร เขาชี ้ ๆ และ
เขาตอบ อ้ าวเขาหูฟังนี่นา”.(คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 21 มกราคม.2559)
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การจัดการอารมณ์ โกรธของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการนี ้ จึงต้ องใช้ ทัง้ การตังสติ
้
การออกจากสถานการณ์ ชวั่ คราวในบางท่าน การใจเย็น และความอดทน ควบคู่กนั ไปหมดทุกอย่าง
ตามลํ า ดับ ซึ่ง จะสามารถทํ า ให้ ก ารจัด การอารมณ์ เ ป็ นไปในทางที่ สํ า เร็ จ ผล และเป็ นผลดี กับ ทัง้
ผู้ปกครองและกับบุตรที่มีภาวะสมองพิการ
4.2 การจัดการอารมณ์ ความเครียดและความเหน็ดเหนื่อย
ผู้ป กครองเด็ ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก ารทุก คน ย่ อ มมี ค วามเครี ย ด ความกดดัน และ
ความเหน็ดเหนื่อยในการเลี ้ยงดูคอ่ นข้ างมาก เนื่องจากเด็กที่มีภาวะสมองพิการนี ้แตกต่างจากเด็กปกติ
ทัว่ ไปที่จะต้ องใช้ ความอดทน ความเอาใจใส่ดแู ล ความเป็ นห่วงในอนาคตที่ไม่แน่นอนซึง่ เด็กที่มีภาวะ
สมองพิการนี ้ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทาง ความลําบากในการพาไปพบ
แพทย์ ไปกายภาพ ไปบําบัดรักษาสภาพอาการตามที่ต่างๆ ซึ่งยังไม่รวมกับการทํางานเสริ มเพื่อหา
รายได้ ม าสนับ สนุ น รายจ่ า ยในบุ ต รของตน ภาระหน้ าที่ ใ นการเลี ย้ งดู ข องผู้ ปกครองนี จ้ ึ ง สร้ าง
ความเครี ยด ความกดดัน และความเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยเลยทีเดียว การทบทวนปั ญหาที่เกิดขึ ้นว่าเรา
จะต้ องเผชิญกับอะไร และต้ องทําอย่างไรต่อไป การวางแผนเป็ นลําดับขัน้ การเปิ ดโอกาสให้ ตนเองได้
ระบายความเครี ยด ความไม่สบายใจ หรื อความขุ่นเคืองใจที่ มีอยู่กับใครสักคน จะสามารถทํ าให้
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการสามารถเดินข้ ามผ่านความเหน็ดเหนื่อยนี ้ไปได้ การมีที่พึ่งทางใจที่
สามารถช่วยบรรเทาทุกข์ และพยุงจิตใจตนเองให้ ร้ ูสกึ ดีขึ ้น และสามารถอยูไ่ ด้ กบั ปั จจุบนั
4.2.1 ทบทวนปั ญหาที่เกิดขึน้
การทบทวนกับปั ญหาที่เกิดขึ ้น เป็ นการทบทวนความคิดและพฤติกรรมก่อนที่จะ
ตัดสินใจลงมือทํา การตังสติ
้ ก่อนการตัดสินใจจะส่งผลต่อความรอบคอบในการเผชิญปั ญหานันๆ
้ การ
วางแผนในความเครี ยดและความเหน็ดเหนื่อยนัน้ และการตระหนักคิด รวมไปถึงการปรับทัศนคติ
จากการทบทวนปั ญหาที่เกิดขึ ้นนี ้ทําให้ ผ้ ปู กครองได้ หนั กลับมามองชีวิตของตน
ในการจัดการกับความเครี ยดหรื อปั ญหาที่เกิดขึ ้นนี ้ว่า ผู้ปกครองสามารถทําอะไรได้ บ้าง จะวางแผน
อย่างไร หากเป็ นเรื่ องความเครี ยดในด้ านการเงิน ผู้ปกครองได้ มีการทบทวนโดยการปรับเปลี่ยนการ
ดําเนินชีวิต หากเงินเราไม่เพียงพอกับรายจ่ายเราก็ประหยัดสิ เสื ้อผ้ าก็ไม่ต้องไปซื ้อใหม่ อาหารเราก็หนั
มาทํากินเอง 1 วันก็ได้ 3 มื ้อ ทําหม้ อใหญ่ๆเพื่อที่จะกินได้ ทงบ้
ั ้ านและประหยัด เรากินเพื่อให้ อิ่มและมี
ชีวิตอยูไ่ ปได้ เพื่อเลี ้ยงดูบตุ ร
“เราดูวา่ ชีวิตเราอยูต่ รงนี ้มันจะทําอะไรได้ บ้าง ชีวิตเราอยู่ตรงนี ้มันจะอย่างไรให้ ดีที่สดุ เราก็คิดว่าตรง
นี ้เราไม่มีรายได้ แล้ ว.ไม่มีรายได้ เราก็ไม่ต้องไปมีรายจ่ายสิ ธรรมชาติเราก็ยงั ต้ องกินต้ องใส่เสื ้อผ้ า เสื ้อผ้ าไม่
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เป็ นไร มองไปที่ลงั เก่าๆ เสื ้อผ้ าเราเยอะแยะเลยลังเก่าๆ เอาออกมาสิ ทําไมต้ องไปซื ้อใหม่เราจะไปโชว์ใคร
กินก็ไม่เป็ นไรเราก็แค่กินอิ่ม อย่างวันนี ้ผมทําแกงจืดลูกชิ ้นเมื่อเช้ านี ้ ผักกาดขาวสาหร่ ายทะเล ลูกชิ ้นทังถุ
้ ง
้ งเลย ผักกาดขาวลงไปเยอะๆ กะหลํ่าปลีมนั เหลือในตู้เย็นผมก็ใส่ไปเต็มหม้ อเลย แล้ วผมก็กินทั ้
ผมต้ มทังถุ
วันไง น้ องก็กินไปถ้ วยหนึ่ง เสร็ จแล้ วผมก็กินทังวั
้ นไง ประหยัดไหมหละ มันไม่มีค่าใช้ จ่าย” (คุณพ่อของ
เด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)

การที่ผ้ ปู กครองสามารถทบทวนกับปั ญหาและสิ่งที่เกิดขึ ้นด้ วยตนเองก่อน ทบทวนเพื่อให้
ตนเองตังหลั
้ กก่อนที่จะเริ่ มลงมือทําและเผชิญหน้ า เป็ นสิ่งที่ผ้ ปู กครองทําเป็ นอันดับแรก ซึง่ ผู้ปกครอง
เล็งเห็นถึงความพร้ อมทางจิตใจของตนเอง หากสภาพจิตใจของเราเองไม่พร้ อมที่จะดูแลบุตรที่มีภาวะ
สมองพิการของตน ความเครี ยด ความท้ อแท้ ความเหน็ดเหนื่อยก็จะเกิดขึ ้นด้ วยความง่ายดาย ซึง่ อาจ
ส่งผลให้ เรามีความท้ อแท้ และความเหน็ดเหนื่อยเพิ่มมากขึ ้นไปอีก เมื่อผู้ปกครองมีสภาพจิตใจที่พร้ อม
แล้ ว ผู้ปกครองก็จะพยายามรวบรวมวางแผนในสิง่ ที่จะทําให้ บตุ รต่อไป
“เราก็ต้องยึดในตัวเราให้ ได้ ก่อน ก่อนที่จะไปลงกับลูกอะไรทุกอย่าง เพราะว่าถ้ าเราศักยภาพของเรา
ไม่ดี เราจะไปลงกับลูกเราไม่ได้ ถ้ าเราศักยภาพดี จิตใจอะไรดีทุกอย่างแล้ ว เราก็สามารถจะเอาอะไรมา
้ ไม่ได้ ฉะนัน้
รวบรวมแล้ วทําให้ ลกู เราได้ ถ้ าจะไปมุง่ หวังว่าลูกเราต้ องได้ อย่างนู้นนะ ลูกเขาต้ องได้ อย่างนันก็
เราก็ต้องค่อยๆเป็ นค่อยๆไป ลูกเราเป็ นอย่างไร สภาพแบบไหน”.(คุณแม่ของเด็กชายเอ็ม: 29 กุมภาพันธ์
2559)

นอกจากการทบทวนปั ญหาที่เกิดขึ ้น เพื่อให้ สภาพจิตใจของตนเองพร้ อมแล้ ว การทําจิตใจให้
สงบนิ่ง การพักเพื่อใช้ สมาธิ และสติในการตัดสินใจก็เป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่สามาถทําให้ ผ้ ปู กครองเด็กที่มี
ภาวะสมองพิการนันคลายความเหนื
้
่อยไปได้
“เราก็ทําจิตให้ นิ่งก่อน นิ่งเสียก่อน นิ่งสักพักก่อน ให้ นิ่ง คือมันจะได้ หายเหนื่อย ตังสมาธิ
้
ก่อน”.(คุณ
แม่ของเด็กหญิงคิว: 29.กุมภาพันธ์ 2559)

การทบทวนปั ญหาที่เกิดขึ ้นนัน้ ก็เปรี ยบเสมือนการตังสติ
้ สร้ างสมาธิ นึกถึงข้ อดีข้อเสียจาก
การที่ ปฏิ บัติ ในสิ่ง ที่ เ ราวางแผนไว้ ซึ่ง เป็ นจุด เริ่ ม ต้ น ที่ ส ามารถช่ ว ยจัด การกับ อารมณ์ เ ครี ย ด และ
ความเหน็ดเหนื่อยได้ เป็ นอย่างดี
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4.2.2 การเปิ ดโอกาสให้ ได้ ระบาย
เมื่อบุคคลเผชิญกับความเครี ยด มักส่งผลต่อการเผชิญปั ญหาและการตัดสินใจ
ต่าง ๆในชีวิต การระบายความเครี ยดออกมา จึงเป็ นสิ่งที่ช่วยบรรเทาทุกข์ ต่อผู้เผชิญปั ญหา ในทาง
เดียวกันผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการที่ได้ มีที่ปรึกษา ได้ มีผ้ รู ับฟั ง และได้ ผ้ รู ะบายถ่ายทอดสิง่ ที่ตน
เผชิญ ย่อมเป็ นสิ่งที่ผ้ ปู กครองทุกคนอยากได้ รับ และสามารถช่วยบรรเทาความทุกข์ ความเครี ยด และ
ความเหน็ดเหนื่อยของผู้ปกครองได้ โดยผู้วิจยั ได้ แบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ ได้ แก่ การได้ ระบายกับ
สมาชิกในครอบครัว และการได้ ระบายกับผู้ที่เกี่ยวข้ องกับความสมองพิการ
การได้ ระบายกับสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวเป็ นบุคคล
ใกล้ ตวั เป็ นบุคคลที่เห็นทุกความเคลื่อนไหวในชิวตทังของตั
้
วผู้ปกครองเอง และตัวบุตรที่มีภาวะสมอง
พิการ การที่ผ้ ปู กครองเล็งเห็นถึงความเข้ าอกเข้ าใจในคู่ครองของตนที่มีต่อตนและบุตร ความรักที่มี
ให้ แก่กนั และกันภายในครอบครัว ซึง่ การที่ได้ ระบายและบอกเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตให้ แก่กนั จึงเป็ น
สิง่ ที่สามารถช่วยบรรเทาความเครี ยดและยังเป็ นอีกหนึง่ กําลังใจให้ แก่กนั และกันอีกด้ วย
“เขาต้องสํ านึกว่าเราออกมาเพื ่อดแลลก
ู ู พ่อต้องเหนื ่อยแน่เลย รี บกลับไปดบู้ านและอี กอย่างทุก
วันนี ผ้ มเป็ นคนออกมา พอบางครั้งผมเครี ยด ผมก็ เฮ้ยช่วยเงี ยบๆหน่อยหนะ คิ ดถกที
ู ่ไหนอะไรต่อมิ อะไร
เขาก็แบบความจริ งพีเ่ ขาอยู่กบั ลกเครี
ู ยดนะ อยู่กบั ลกเครี
ู ยดอย่างนี ๆ้ เขาก็ตอ้ งเสี ยสละได้เขาโวยวายมา
แค่ นี้ ทํ าไมเราจะให้เขาโวยวายไม่ ได้ นี ่แหละคื อเหตุผลที ่ทําให้ครอบครัวผมผ่ านไปได้”.(คุณพ่อของ
เด็กหญิ งโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)

การที่ผ้ ปู กครองเลือกที่จะระบายความทุกข์และความเครี ยดกับบุตรของตนที่มีภาวะสมอง
พิก าร เป็ นอี ก มุม มองหนึ่ง ที่ ผ้ ูปกครองกระทํ า เนื่ อ งจากในบางครั ง้ คุณแม่ก็ มี ค วามเครี ย ดในเรื่ อง
รายจ่าย ซึง่ เป็ นเองที่สามารถระบายและพูดเพื่อให้ น้องฟั งและเข้ าใจได้ เนื่องจากว่า 1.บุตรของตนนัน้
สามารถรับรู้ และเข้ าใจได้ ในระดับหนึ่ง 2.ความรักและความเข้ าใจที่มีให้ แก่กนั และกันทําให้ เมื่อน้ อง
ทราบถึงความเครี ยดที่คณ
ุ แม่ได้ รับ น้ องมักจะพูดปลอบใจและให้ กําลังใจคุณแม่เสมอ อีกทังยั
้ งส่งผล
ให้ น้องเป็ นคนที่ชอบใช้ เหตุผลในการตัดสินปั ญหาอีกด้ วย ซึง่ นับว่าเป็ นข้ อดีอีกจุดหนึ่งที่ผ้ ปู กครองได้ มี
ผู้รับฟั ง ได้ ระบาย พร้ อมทังส่
้ งผลต่อบุตรให้ เข้ าใจกับสถานการณ์ สภาพการณ์ที่เกิดขึ ้นในครอบครัวอีก
ด้ วย ดังเหตุการณ์ตวั อย่างที่ผ้ ปู กครองท่านนี ้ได้ บอกเล่าถึงการระบายความเครี ยดกับบุตรเรื่ องสถานะ
การเงิ น ของครอบครั ว ด้ ว ยความรั ก เมื่ อ บุ ต รเห็ น คุณ แม่ มี ค วามเครี ย ด จึ ง มี ก ารให้ กํ า ลัง ใจโดย
การปลอบใจคุณแม่ ในขณะเดียวกันน้ องก็เกิดความเข้ าใจในการที่คุณแม่ต้องไปให้ ความสนใจใน
การเลี ้ยงดูเด็กที่มีภาวะสมองพิการคนอื่น ทราบถึงสาเหตุของพฤติกรรมว่าเป็ นเพราะสถานะการเงิน
ทางครอบครัว ไม่ใช่การไม่สนใจในความรักที่มีให้ แก่กนั
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“ระบายกับลูกนี่แหละเวลาแม่เครี ยดไม่เอาไม่ทํา เขาก็จะบอกแม่ใจเย็นๆ แม่ใจเย็นๆ”(คุณแม่ของ
เด็กชายเอ็ม: 29 กุมภาพันธ์ 2559)

การได้ ระบายกับผู้ที่เกี่ยวข้ องกับความสมองพิการ เป็ นบุคคลที่อยู่รอบข้ างรองลงมาจากคน
ในครอบครัว ได้ แก่ เพื่อนผู้ปกครองที่มีบตุ รภาวะสมองพิการเหมือนกัน และบุคลากรทางการแพทย์ที่
ผู้ปกครองมักเลือกปรึกษาและระบายความรู้สกึ หรื อสิง่ ที่ตนกําลังเผชิญ
้ อกที่จะระบายความเครี ยดหรื อความทุกข์ของ
การที่ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการนันเลื
ตนให้ กับเพื่อนผู้ปกครองที่มีบุตรภาวะสมองพิการเหมือนกันให้ กันฟั งเนื่องจากผู้ปกครองเล็งเห็นถึง
ความเข้ าใจ ความใกล้ ชิด การให้ คําปรึกษาที่สามารถมีให้ แก่กนั และกันได้ ตลอดเวลา การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์อื่นและความคิดเห็นที่ตา่ งออกไปจากคนในครอบครัว
“ตังแต่
้ ออกมาก็คือต้ องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่าง บางครัง้ ก็เครี ยด เราก็แก้ ความเครี ยดโดยการคุยกับ
เพื่อนแม่ๆด้ วยกัน”.(คุณแม่ของเด็กชายบี: 4 พฤศจิกายน 2558)
“ถ้ าเครี ยดๆพี่ก็ระบายกับเพื่อนนะ เพื่อนกลุ่มเดียวกันอย่างนี ้ที่ระบาย ถ้ าพี่มีเรื่ องพี่ก็จะบอกเพื่อน
เพราะพี่ไม่คอ่ ยปิ ดบังอะไรเพื่อน ถ้ าเรื่ องเก็บกดอาจจะไม่มีนะกับพี่”.(คุณแม่ของเด็กชายแซด: 21.มกราคม
2559)

ซึง่ นอกไปจากเพื่อนผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการแล้ ว บุคลากรทางการแพทย์ยงั เป็ นอีก
หนึ่งคนสําคัญ ที่ผ้ ปู กครองมักเลือกที่จะปรึกษา คลายความสงสัย และระบายความเครี ยดในส่วนของ
สภาพอาการ พฤติกรรม อารมณ์ รวมไปถึงประสบการณ์ ต่างๆ ให้ ฟังเพื่อที่จะนําสิ่งที่บุคลากรทาง
การแพทย์บอกเล่ามานันไปปรั
้
บทัศนคติ และปรับใช้ จริ งในชีวิตของพวกเขา ซึง่ จากการที่ผ้ ปู กครองได้
ปรึกษากับบุคลากรทางการแพทย์แล้ ว ทําให้ ผ้ ปู กครองสามารถคลายความกังวล หรื อความเครี ยดไป
ได้ หลายเรื่ อง
“เราก็ต้องกล้ าถามหมอว่ามันเป็ นเพราะอะไร เราสงสัยอะไรเราต้ องถาม แล้ วลูกเราเป็ นอย่างนี ้เรา
ต้ องบอกหมอว่าทําไงๆ อย่างนี ้ หมอเขาต้ องบอกเราว่าเราต้ องทําอย่างไรบ้ าง ทีนี ้เราก็จะมีความรู้ เราก็จะ
ไม่เครี ยดไง”.(คุณแม่ของเด็กชายบี: 26 กุมภาพันธ์ 2559)

การที่ ผ้ ูปกครองเด็ก ที่ มีภาวะสมองพิการได้ มีโอกาสระบายความเครี ย ดที่ อยู่ในจิตใจใน
หลากหลายด้ าน กับบุคคลสําคัญรอบข้ าง ได้ แก่ สามีหรื อภรรยาของตน บุตรที่มีภาวะสมองพิการของ
ตน เพื่อนผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ และบุคลากรทางการแพทย์ จึงเป็ นหนึ่งในเงื่อนไขสําคัญ
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ในการจัดการอารมณ์ของตนเองผู้ปกครองที่เผชิญความเครี ยด ที่ได้ ระบาย ได้ บอกเล่าสิ่งที่กําลังเผชิญ
ต่อใครสักคน จะสามารถช่วยบรรเทาทุกข์ บรรเทาความเครี ยด บรรเทาความเหน็ดเหนื่อยที่เกิดขึ ้น อีก
ทังยั
้ งส่งผลทางอ้ อมให้ การระงับอารมณ์ของพวกเขาดียิ่งขึ ้นอีกด้ วย
4.2.3. ความเชื่อในศาสนา
การมีสติ การรู้ เท่าทันอารมณ์ ตนเอง การสงบนิ่ง เป็ นส่วนหนึ่งในความเชื่อใน
ศาสนา การมีความหวัง รอปาฏิหารย์ที่อยากให้ เกิดขึ ้นกับบุตรของตนให้ สกั วันหนึ่ง บุตรของเขาหาย
จากความสมองพิการได้ การมีสติในการจัดการอารมณ์ ตนเอง การนึกถึงเรื่ องเวรกรรมหรื อเรื่ องบาป
บุญ ล้ ว นแล้ ว แต่ เ ป็ นที่ พึ่ ง ทางใจให้ ผ้ ูป กครองเด็ ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก าร สามารถจัด การอารมณ์
ความเครี ยดและความเหน็ดเหนื่อยของตนเองได้ โดยไม่ใช้ กําลังหรื อความรุ นแรงกับบุตรของตน ความ
สงสารและความเห็นใจจากลักษณะอาการของบุตร เป็ นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยระงับอารมณ์ของ
ผู้ปกครองด้ วยเช่นกัน
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ มีความเชื่อว่าสักวันหนึ่งน้ องจะสามารถเดิน
ได้ หรื อหายเป็ นปกติได้ ความหวัง ความเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็น การรอคอยปาฏิหาริ ย์จึงเกิดขึ ้นใน
ความคิดของผู้ปกครอง ที่อยากให้ ปาฏิหาริ ย์นนั ้ ทําให้ ตนคลายความกังวลไปได้ ด้วยเช่นกันการเฝ้า
ภาวนาไม่ อ ยากให้ ตัว เองเจ็ บ ป่ วย การไหว้ พ ระขอพรให้ ตัว เองแข็ ง แรง เพราะเล็ ง เห็ น ถึ ง ความ
ยากลําบากหากไม่มีผ้ ปู กครองอยูด่ แู ล
“มันก็ต้องเหมือนกับว่าเราก็ต้องรอปาฏิหาริ ย์ด้วยนะ บางครัง้ ก็คิดว่าทุกอย่างมันก็ต้องเสี่ยง บางครัง้
ก็ต้องรอปาฏิหาริ ย์ มันอาจจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ ้นก็ได้ ” (คุณแม่ของเด็กชายบี: 26 กุมภาพันธ์ 2559)
“ก็คิดถึงเรื่ องว่าใครจะไปก่อนใคร ถ้ าเราไปก่อนเขาจะอยู่กบั ใครภาวนาก็ไม่อยากได้ เจ็บได้ ป่วย ให้
ร่างกายเราแข็งแรง” (คุณแม่ของเด็กหญิงคิว: 29 กุมภาพันธ์ 2559)

การคํานึงถึงเรื่ องของเวรกรรม ที่ผ้ ปู กครองอาจทําไว้ ตงแต่
ั ้ ชาติที่แล้ ว เป็ นสิง่ ที่ผ้ ปู กครองเด็กที่
มีภาวะสมองพิการมีความเชื่อ เวรกรรมที่เราอาจทําอะไรเขาไว้ ในชาติที่แล้ ว เพื่อส่งผลให้ ชาตินี ้เรามี
โอกาสได้ ดแู ลเขาอย่างดีที่สดุ เป็ นช่วงเวลาที่เราต้ องชดใช้ กรรม และมันก็จะผ่านไป
“มันไม่ใช่กรรมพันธุ์ มันไม่ใช่ความผิดของใคร.มันแล้ วแต่โรคเวรโรคกรรมแล้ วแต่สิ่งที่เราเป็ น เราทํา
มาอย่างไรมันอาจจะเป็ นอย่างนันก็
้ ได้ อะไรอย่างนี ้ ชาติที่แล้ วเราทําอะไรมา หรื อเขาเคยเป็ นอะไรกับเรา
หรื อเราเคยไปทําอะไรกับเขาไว้ .ก็ต้องทนเอออย่างน้ อยเราก็ต้องรับสิ่งที่เราเคยทําอะไรมาอย่างไรเราก็ต้อง
รับสภาพให้ ได้ ”.(คุณแม่ของเด็กชายบี: 26 กุมภาพันธ์ 2559)
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“ธรรมะเรื่ องเวรกรรมป้าเชื่อเรื่ องบุญเรื่ องบาปอะไรที่เราเคยทํา มันคงเป็ นเวรกรรมของเราเมื่อชาติที่
แล้ ว” (คุณแม่ของเด็กหญิงคิว: 29กุมภาพันธ์ 2559)

การที่ได้ เลี ้ยงดูให้ น้องสามารถเติบโตและมีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้นทุกวันนัน้ ผู้ปกครองบางท่านยัง
มองว่าเป็ นการที่ฝืนชะตาลิขิต เนื่องด้ วยว่าตังแต่
้ วยั เด็ก บุตรที่มีภาวะสมองพิการของตนมีความพิการ
ระดับ5 ซึง่ เป็ นระดับสูงสุดของความพิการ ผู้เชี่ยวชาญในด้ านนี ้ได้ ให้ คํายืนยันกับผู้ปกครองว่าบุตรของ
เขาจะไม่ ส ามารถเดิน ได้ ต ลอดชี วิต นั่น คือ จุดเริ่ ม ต้ น ที่ ผ้ ูป กครองเลื อกที่ จ ะไม่ เ ชื่ อ คํา บอกเล่า ของ
ผู้เชี่ยวชาญคนนัน้ และมีความคิดว่าเราจะเลือกเดินตามชะตาของตัวเอง ความฮึดสู้ของผู้ปกครองที่มี
ความคิดว่าเดินไม่ได้ เราก็ฝึกให้ มากขึ ้นเพื่อให้ น้องเดินได้ และนับจากวันนันมาผู
้ ้ ปกครองจึงใช้ คําว่า
ฝื นชะตาลิขิต และมุ่งมัน่ ใช้ พลังแห่งความรักทังหมดที
้
่มีแปรรูปออกมาเป็ นการเลี ้ยงดูเอาใจใส่บตุ รของ
ตนในทุกย่างก้ าวของชีวิต
“มองไปเราก็เข้ าใจคําที่โบราณเขาพูดว่า มันฝื นลิขิต ถ้ าพระพรหมมีจริ งก็คงบอกว่าไอ้ นี่มนั ดื ้อฉิบ
หายเลย ไอ้ นี่มนั ดื ้อ.ฉันลิขิตมาแบบนี ้แล้ ว แกจะดื ้อไปถึงไหนกัน และทุกวันนี ้ก็ยงั ไม่หยุด” (คุณพ่อของ
เด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)
“ผมยอมรับเลยนะว่ามันยากมากเลย ผมยอมรับตรงนี ้มันเป็ นพลังของความรักจริ ง มันเป็ นพลังของ
ความรักที่สามารถทํามาได้ เพียงแต่ว่าความมุ่งมัน่ และพลังที่เรารักลูกเราตรงนี ้ มันเหมือนแรงหนุนแรงผลัก
ของเรา และแรงเสริ มที่จะทําให้ เรามีพลังที่จะทําสิ่งเหล่านี ้ออกมาได้ .และใช้ คําของพระพุทธเจ้ าอันเดียวคือ
ความเพียร”.(คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์ 2559)

นอกจากนี ้ความเชื่อทางศาสนายังสามารถนํามาใช้ กบั การระงับความเครี ยด และการจัดการ
อารมณ์ตนเองอีกด้ วย ที่พึ่งทางศาสนาที่สามารถช่วยบรรเทาทุกข์ และจัดการอารมณ์ตนเองในเวลาที่
เกิดอารมณ์ ฉุนเฉี ยว การมีสติในการระงับอารมณ์ โกรธของตนเอง ควบคู่ไปกับการใช้ ขนั ธ์ 5 ใน
การระงับอารมณ์โกรธของตนเอง เรามีสติหยุดคิด ว่าตนเองกําลังมีอารมณ์อย่างไร เป็ นอย่างไรเฉกเช่น
กระจก ให้ ผ้ ปู กครองสามารถมองเห็นตนเอง สามารถทําให้ ผ้ ปู กครองจัดการอารมณ์โกรธของตนเองที่มี
ต่อบุตรที่มีภาวะสมองพิการของตนได้ ซึง่ ขันธ์5 นันประกอบไปด้
้
วย กองรูปธรรม และนามธรรม คือ รูป
เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ หลักคําสอนของขันธ์ 5 นี ้จะสามารถทําให้ ผ้ ปู กครองมองเห็น
ความเป็ นจริ งของสังขาร ว่าเป็ นสิ่งที่ปรุ งแต่งขึ ้นมา ไม่มีความเที่ยง และก่อให้ เกิดทุกข์หลายอย่าง ไม่
ว่าจะเป็ นความอยาก ความยึดมัน่ ถือมัน่ ในตนเอง ความคิดและความรู้สกึ ที่ก่อให้ เกิดความทุกข์ ดังนัน้
เมื่อสังขารเกิดขึ ้นมาก็ย่อมมีวนั สูญสลายไป เมื่อผู้ปกครองมีความเชื่อในขันธ์ 5 แล้ ว ผู้ปกครองจึงมอง
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ว่าปั ญหาที่ตนกําลังเผชิญกับความเครี ยดและความเหน็ดเหนื่อยนันสามารถเกิ
้
ดขึ ้นได้ ก็สามารถที่จะ
ดับลงได้ เช่นกัน
“จริ งๆ แล้ วเป็ นเรื่ องของธรรมะมากกว่า ใช้ ธรรมะมากกว่าเวลาที่เกิดปั ญหาหนักๆ หรื อว่าเครี ยด
หนักๆ.ผมยอมรับว่าพระพุทธเจ้ าท่านคิดออกมาได้ อย่างไร หมายความว่าเรากําลังโกรธ เราโกรธแล้ วนะ
แล้ วเราดึงตัวเราออกไป เจ้ าขันธ์ 5 กําลังโกรธแล้ วเรามองกลับมา ทําให้ เรารู้ว่าความโกรธถูกเรารู้ นัน่ คือสติ
ให้ เรารู้วา่ เรากําลังโกรธ เรามองกลับไป เรากําลังโกรธนะ ตรงนี ้จะทําให้ สงิ่ นี ้ลดลง”.(คุณพ่อของเด็กหญิงโอ:
17 กุมภาพันธ์ 2559)

ที่พึ่งทางใจสามารถทําให้ ผ้ ปู กครองมีจิตใจที่สงบนิ่งมากกับการเลี ้ยงดูบุตรที่มีภาวะสมอง
พิ ก ารของตนได้ อ ย่ า งมี ส ติ ในช่ ว งเวลาที่ ผ้ ู ป กครองนัน้ รู้ สึก เหน็ ด เหนื่ อ ยและเกิ ด อารมณ์ ขึ น้ มา
ผู้ปกครองก็ สามารถที่จะอดทน และจัดการอารมณ์ ของตนเองด้ วยการตังสติ
้ เพื่อให้ ตนเองสงบลง
เสียก่อน สามารถบรรเทาภาวะความเครี ยดและความเหน็ดเหนื่อยให้ ลดน้ อยลงไปได้ ช่วยบรรเทาทุกข์
และพยุงจิตใจตนเองให้ ร้ ูสกึ ดีขึ ้น และสามารถอยูไ่ ด้ กบั ปั จจุบนั

ส่ วนที่ 5 บทบาทเพื่อการบรรเทาความทุกข์ ทางใจ ในลักษณะของการเป็ น
ผ้ ูให้ คาํ ปรึกษา และเป็ นผ้ ูรับคําปรึกษาของผ้ ูปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
5.1 บทบาทเพื่อการบรรเทาความทุกข์ ทางใจ ในการเป็ นผ้ ูให้ คาํ ปรึกษา
การเป็ นผู้ให้ เป็ นการเสียสละอย่างหนึง่ ซึง่ ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นการให้ ด้วยวัตถุ สิง่ ของ แต่
้
สามารถให้ กนั ด้ วยคําพูด คําพูดที่สามารถทําให้ ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการนันสามารถหาทาง
ออกในชี วิตของตนได้ หาทางออกในการเลี ้ยงดูบุตรที่มีภาวะสมองพิการของตนให้ เป็ นไปในทางที่
เหมาะสมกับตนเองที่สดุ รวมไปถึงการให้ ความช่วยเหลือในด้ านต่างๆ อาทิเช่น การศึกษาหาข้ อมูล
เกี่ยวกับภาวะสมองพิการ
การให้ กบั ผู้ที่ไม่ร้ ูสามารถทําให้ เรามีความสุขทางใจได้ อย่างไม่สามารถบรรยายได้ หาก
เรานําใจเขามาใส่ใจเราในสถานการณ์ที่เรากําลังเผชิญอยู่และไม่สามารถหาทางออกได้ ไม่ร้ ูจะเดินไป
ทางไหน การให้ ของเราในครัง้ นี ้ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ไม่ร้ ู การแบ่งปั นเพื่อบรรเทาความ
ทุกข์ของผู้อื่นจึงเป็ นสิง่ ที่ไม่สามารถบรรยายได้ ซึง่ เปรี ยบเสมือนการให้ ที่ปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทําให้ ทงั ้
ผู้ที่ได้ รับและตัวผู้ให้ เองนันมี
้ ความสุขไปพร้ อมๆกัน
“แนะนํากับเพื่อนที่เข้ าใหม่ ประสบการณ์ที่เรามี เราก็แนะนําเขา บอกต่อๆไปอย่างท่านัง่ ไม่ให้ สะโพก
เคลื่อน ไม่ควรนัง่ ท่าพับเพียบหรื อท่ากบเราก็รีบบอกเขา”.(คุณแม่ของเด็กหญิงคิว: 25 มกราคม 2559)
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“การพยายามติดตามเด็กทุกวิถีทางที่เราจะแก้ ได้ ที่ว่าเราจะแก้ ยงั ไง พยายามเตือนเด็ก กระตุ้นเด็ก
เรื่ อยๆ เด็กพวกนี ้ต้ องกระตุ้นบ่อย ทุกอย่าง ทุกๆด้ านค่อยๆเดินไปเรื่ อยๆ บอกเดี๋ยวนี ้ก็ลืมเดี๋ยวนี ้ ก็ต้องพูด
เรื่ อยๆ เด็กพวกนี ้เหมือนกับว่าไม่ค่อยจํา ก็ต้องบอกผู้ปกครองไป”.(คุณแม่ของเด็กชายเอ็ม: 29 กุมภาพันธ์
2559)
“ก็คือเวลาท่านอน ท่านัง่ อะไรอย่างนี ้ เขาชอบผวากลางคืน เราก็บอกให้ เอาเชือกผูกไว้ ผกู ที่ขาเขาจะ
แบะออก ผวาเขาดีดอันนี ้ออกเลยนะผูกเข้ าด้ วยกันไม่ให้ มนั ดีดออก เขาก็จะนอนควํ่าได้ ดี ไม่งั ้นเขาก็จะนอ
หงาย หรื อไม่ก็นอนควํ่าอย่างเดียวเลยนะคนละนิดคนละหน่อยเท่าที่เราจําได้ เวลาไปหาหมอ”.(คุณแม่ของ
เด็กชายบี: 12 มกราคม.2559)
“อย่างไปหาหมอ ไปโรงพยาบาลเขาไปฉีดมานะโบท็อกซ์ คนนันเขาฉี
้
ดมาแล้ วเป็ นอย่างนี ้ คนนี ้เขา
ฉีดแล้ วดีไหม สะโพกก็คืออย่านัง่ ท่านี ้ๆ เพราะว่าจะทําให้ สะโพกหลุด ขาเรี ยกขาแบะมันก็ไม่ได้ ฉีดโบท็อกซ์
ฉีดแล้ วจริ งๆเขาบอกว่าจะทําให้ กล้ ามเนื ้อยืด ยืดแล้ วเวลาเดินจะไม่เจ็บมันจะมีเข็มยาวๆ ฉีดลงไปในเส้ น
เอ็นเลยนะ ไม่แน่ใจเส้ นเอ็นหรื อว่ากล้ ามเนื ้อลึกๆ แล้ วก็ฉีดฟิ ลเลอร์ ฟิลเลอร์ นี่ไม่แพง ฟิ ลเลอร์ นี ้จะถูกกว่า ไม่
ต้ องเสียตัง ค์ เหมื อนโบท็อกซ์ .ฟิ ลเลอร์ นี่ก็มีสรรพคุณคล้ า ยกับโบท็อ กซ์ ไอ้ โบท็อกซ์ ที่ เขาฉี ดหน้ า กันนั่น
แหละ”.(คุณแม่ของเด็กชายบี: 12 มกราคม.2559)
“อย่างสมมติว่าลูกเรากินอะไรติดคอต้ องทุบกลางหลังแรงๆ ทุบไปก็จะออกมา” (คุณแม่ของเด็กชาย
บี: 12 มกราคม.2559)
“ชักเงียบ ลูกพี่คนนันเขานิ
้
ว้ กระตุก นิ ้วหงิกๆ เขาบอกลูกเขาชัก แล้ วเขาก็มาปลุก เรี ยกลูกเขาใหญ่
เลย ก็เรี ยกๆสักพักก็หายก็เริ่ มตื่น นิ ้วก็หายกระดุกกระดิก ชักเงียบชักอย่างนี ้ สมองเขาไม่ร้ ูชกั อะไร เขาก็ไป
หาหมอเลยนะ เขาต้ องไปหาหมอกินยาแก้ ชักเลยนะ ทุกวันนี ก้ ็ยังกินอยู่”.(คุณแม่ของเด็กชายบี: 12
มกราคม.2559)
“บางคนที่สามารถผ่าได้ เขาเป็ นที่ร่างกายไม่ได้ เป็ นที่สมอง เขาเป็ นที่ตวั ข้ อเท้ า เท้ าเขาผิดรูปมากเลย
เขาบิดไปเลย แล้ วทีนี ้เขามาอยูโ่ รงเรี ยนนี ้ พี่ก็เลยแนะนําว่า ไปพบหมอ และถามหมอว่าหมอเขาให้ ผ่าจะผ่า
ได้ ไหม จริ งๆมันน่าจะผ่าตังแต่
้ เป็ นเด็กแล้ ว เพราะพี่ไปโรงพยาบาลเด็กพี่เห็นเด็กที่เขาเป็ นอย่างนี ้เด็กอ่อน
ขวบหนึง่ ไม่ถงึ บางทีก็เป็ นเด็กเดือน เขาผ่าแล้ วเขาผ่าทําตรงนี ้ให้ เข้ ารูป เพราะมันยังเจริ ญเติบโต พี่ก็บอกว่า
ที่จริ งน่าจะผ่าตังนานแล้
้
ว เสร็ จแล้ วพี่ก็เลยแนะนําว่าต้ องไปปรึ กษาหมอ ต้ องถามหมอเรื่ องผ่า เขาก็ไม่ร้ ู
หนังสือเขาก็ไม่ค่อยไป ก็บอกว่าแนะนํามีวนั อะไรต้ องอ่านหนังสือ เขียนใบอะไรให้ แก ติดต่อนักกายภาพ
ติดต่อว่าให้ ต้องไปถามใครก็ ช่วยเขาถามคนนู้น คนนี ้ เพราะแกก็มาใหม่ๆ ก็ ไม่ค่อยรู้ เรื่ อง เราก็มาใหม่
เหมือนกันแต่ว่าจะปากเก่งหน่อยกล้ าถามเขาหน้ าทนหน่อย แต่ยายเขาไม่ร้ ู จกั ใครเขาเลยไม่ถาม พอได้ ผ่า
เมื่อปี ที่แล้ วผ่าแล้ วก็เดิน ทีนี ้เดินได้ แล้ ว”(คุณแม่ของเด็กชายบี: 12 มกราคม.2559)
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การส่งต่อคําแนะนํ าในสภาพอาการของบุตร การใส่ใจกับวิธีการสอน และการเลี ้ยงดู จะ
ส่งผลให้ ผ้ ปู กครองสามารถเตรี ยมกาย เตรี ยมใจให้ พร้ อมกับการรับมือในการเลี ้ยงดูบุตรของตนให้ มี
สภาพจิตใจที่เข้ มแข็ง อดทนมากขึ ้นก่อนที่จะลงมือทําจริ ง ซึ่งนอกจากการเป็ นผู้ให้ ในเรื่ องเกี่ ยวกับ
การดูแลบุตรหลานที่มีภาวะสมองพิการ และที่เกี่ยวกับความสมองพิการแล้ ว การให้ กําลังใจผู้ปกครอง
ที่กําลังเผชิญสภาวะทุกข์ต่อความสมองพิการของบุตร การช่วยชี ้แนะหนทาง ให้ ตวั เลือกในการเดินว่า
ควรเดินไปทางไหนต่อไป ทําให้ ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการไม่ร้ ูสกึ เขว้ งขว้ างกับสิ่งที่กําลังเผชิญ
จึงเป็ นสิง่ ที่มีคา่ มากสําหรับพวกเขามาก
“ช่วยให้ กําลังใจเขาแล้ วก็สถานที่ไปรักษา สถานที่ที่ดี.ที่เราได้ ประสบการณ์ มา ช่วยบอกว่าที่ไหน
ยัง ไง หมอคนนี ผ้ ่า ตัด ดี แล้ ว ไปฟื ้น ฟูที่ ไ หน หลัง ผ่า ตัด ก็ แ นะนํ า ผู้ป กครองเขาไป ที่ ศูน ย์ สิริ น ธร ดูแ ลดี
กายภาพทําดีมาก เรื่ องการดูแลลูก การจัดท่านัง่ ของเด็กให้ ถกู วิธีเดินให้ ถกู วิธี” (คุณแม่ของเด็กหญิงคิว: 29
กุมภาพันธ์ 2559)

การเป็ นผู้ให้ ของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการนี ้ ไม่จําเป็ นต้ องให้ โดยการที่รออีกฝ่ าย
ร้ องขอ การให้ ของพวกเขานั น้ สามารถส่ ง ต่ อ ได้ โดยการให้ ความช่ ว ยเหลื อ ก่ อ น การหยิ บ ยื่ น
ความสัมพันธ์ อนั ดี การให้ คําแนะนําโดยการซักถามหรื อพูดคุยเกี่ยวกับสภาพอาการของเด็กที่มีภาวะ
สมองพิ ก าร และเสนอความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม การแนะนํ า สถานที่ ก ายภาพบํ า บัด สถานที่ ศึก ษา
คําแนะนําเกี่ยวกับอาการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันของบุตรที่มีภาวะสมองพิการ จะสามารถ
ช่วยส่งเสริมให้ จิตใจของทังสองฝ่
้
ายมีความเข้ มแข็งมากขึ ้น
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ เมื่อพบเจอผู้ปกครองที่มีบตุ รภาวะสมองพิการเหมือนกัน
ต่างทําบทบาทหน้ าที่การเป็ นผู้ให้ ได้ อย่างดี เนื่องจากว่าผู้ปกครองเข้ าใจในความรู้สกึ เคว้ งคว้ างของตน
ในตอนแรก การที่ไม่มีความรู้ ไม่ร้ ูจกั โรคภาวะสมองพิการนี ้ ต้ องเลี ้ยงดูอย่างไร หาหมอที่ไหน เป็ นสิ่งที่
ก่อให้ เกิดความเครี ยดและความทุกข์เป็ นอย่างมาก การที่ไม่ร้ ู ว่าจะหันหน้ าไปทางไหน หรื อพึ่งใครดี
เมื่อผู้ปกครองพบเห็น ผู้ปกครองจึงให้ ปรึ กษา และให้ ความช่วยเหลือเท่าที่ตนเองมีความรู้ หรื อพอจะ
ช่วยได้ ทัง้ ในด้ านการแนะนํ าแพทย์ การเข้ าโรงเรี ยนของบุตร การทํ าขาเที ยม หรื อการขออุปกรณ์
ช่วยเหลือคนพิการ
“แม่เจอเด็กที่ศนู ย์สิรินธรเหมือนน้ อง ดูแล้ วเขาเดินไม่ได้ ดูแล้ วเขาเป็ นสมองนะ แต่ต้องดูก่อนว่าเขา
เดินได้ ไหม ถ้ าเดินไม่ได้ พี่ก็บอกว่าไปโรงเรี ยนหรื อยัง กี่ขวบ เขาก็บอกว่า 7 ขวบแล้ วยังไม่ได้ ไปพี่ ไม่ร้ ูจะไป
ไหนโรงเรี ยนแถวบ้ านเขาไม่รับ เพราะว่าเดินไม่ได้ พูดไม่ได้ ก็เออ เอาเบอร์ โทรศัพท์ ไป ลองมาสมัครที่
โรงเรี ยนพี่ดสู ิ บ้ านอยู่ไหน ไกลไหม เขามีอยู่ประจําด้ วยนะ หรื อว่าอยู่ใกล้ ๆก็ไป-กลับ ไปไหม ถ้ าไม่มีที่เรี ยน
ถ้ าจะให้ ลกู ไปเรี ยนหนังสือ แต่ไปเรี ยนหนังสือก็ดีนะ เขามีหมอมีอะไรให้ ด้วยถ้ าอยู่บ้านไกลๆ พีก็บอกอย่าง
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นี ้แหละ พี่ก็ให้ นามบัตรมูลนิธิไป เพราะว่ามีเพื่อนพี่ร้ ูจกั พี่ก็จะบอกกับเขาว่า เขาก็บอกว่า พี่หนูเคยมาสมัคร
แล้ วไม่ได้ ลูกหนูเป็ นเยอะเขาไม่รับก็มี ถ้ าเจอบางคนเขาก็ไม่ได้ ทําอะไรก็มีนะ คืออยู่บ้านเฉยๆอยู่จน 8-10
ขวบก็มีนะ ก็บอก เนี่ยเหมือนหลานที่บ้านเลยเป็ นเหมือนกันเลย ทําอะไรบ้ างคะ เนี่ยต้ องไปหาหมอทํา
กายภาพที่น้ นู ที่นี่ ถ้ าไม่ได้ เรี ยนหนังสือที่นี่เขาไม่รับ แต่ถ้าอยากเรี ยนจริงๆ ก็ลองมาสมัคร ถ้ าไม่ได้ คณ
ุ ก็ต้อง
ไปทํากายภาพที่โรงพยาบาล อยู่โรงพยาบาลไหนจังหวัดไหน เขาบอกไกลอะไรอย่างนี ้ ถ้ าอยู่ใกล้ ๆก็มาแถว
ศูนย์สริ ินธรบ้ างอะไรบ้ าง ถ้ าเป็ นพวกพิการไม่มีแขนไม่มีขา ก็บอกให้ เขามาทําขาเทียมที่ศนู ย์สิรินธร หรื อว่า
ใครไม่มีรถเข็นก็บอกให้ มาขอรถเข็นที่นี่” (คุณแม่ของเด็กชายบี: 26 กุมภาพันธ์ 2559)

จากข้ อมูลที่ผ้ วู ิจยั ได้ รับจากผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการนี ้ ผู้ปกครองยังให้ คําแนะนํา
กับผู้ปกครองเด็กที่ มี ภ าวะสมองพิก ารเพิ่ ม เติม เกี่ ย วกับท่า นอน ท่า นั่ง และสิ่ง ต่างๆที่ พ อมี ค วามรู้
อย่างเช่น การปรึ กษาเกี่ยวกับการชอบนอนผวาตอนกลางคืน ผู้ปกครองก็แนะนําให้ ผ้ ปู กครองเขาเอา
เชือกผูกที่ขาทังสองข้
้
างไว้ ด้วยกัน เพื่อไม่ให้ ขาน้ องเขาแบะออกหรื อดีดออก ซึง่ ก็เป็ นวิธีการแก้ ไขที่คณ
ุ
แม่จดจํามาจากตอนไปพบแพทย์เฉพาะทาง
เนื่ อ งด้ ว ยการเผชิ ญ ปั ญ หาที่ ผ่ า นมา ผู้ป กครองแต่ ล ะท่ า นย่ อ มได้ รั บ ความทุก ข์ ท างใจ
ความกระวนกระวายใจที่บางสิง่ บางอย่างนันไม่
้ สามารถระบายออกมาได้ การที่ต้องเริ่ มต้ นชีวิตใหม่กบั
ความอดทนในการเลี ้ยงดูเด็กที่มีภาวะสมองพิการนันมั
้ นไม่ง่ายเลย ผู้ปกครองที่มีประสบการณ์ และ
ผ่ า นความลํ า บากในชี วิ ต ผ่ า นการเผชิ ญ สถานการณ์ ใ นช่ ว งนัน้ มาได้ แ ล้ ว จะมี ค วามเข้ าใจใน
ความยากลําบากในการเผชิญปั ญหา และการใช้ ชีวิต ซึง่ การให้ แนวคิดกับผู้อื่น จึงเป็ นสิ่งที่ผ้ ปู กครอง
เด็กที่มีภาวะสมองพิการ ต้ องการจะแบ่งปั นซึง่ กันและกันด้ วยความเข้ าอกเข้ าใจความรู้สกึ ของกันและ
กัน การให้ แ นวคิ ด กับ ผู้อื่ น คื อ การเสนอความคิ ด ระหว่ า งผู้ป กครองเด็ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก าร ถึ ง
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการทุกท่านให้ สามารถเข้ าใจบุตรของตนมากขึ ้น เข้ าใจสภาพอาการที่
เกิดขึ ้น แบ่งปั นประสบการณ์สว่ นตัวของบุตรตนเองต่อผู้อื่น ให้ แง่มมุ ทางความคิดอีกหลากหลายมุมใน
การเลี ้ยงดู เพื่อส่งต่อให้ กบั ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการมีตวั เลือกในการเลี ้ยงดู และการตัดสินใจ
ในการเลี ้ยงดู ดังคํากล่าวของผู้ปกครองต่อไปนี ้
“ก็บอกว่าให้ เขาตังหลั
้ กให้ ได้ ก่อนว่าลูกเรามันเป็ นอย่างนี ้นะ ไม่ต้องไปคิดอะไรมาก ก็ค่อยๆทําไป ได้
เท่าที่เราทํา ไม่ต้องไปตามเพื่อนหรื อไปตามคนอื่นที่มนั ได้ ดีไปกว่าเรา เราก็ต้องดูคนที่ด้อยกว่าเราด้ วย เด็ก
กลุม่ พวกเรามันไม่เหมือนกันทุกคน มันแต่ละคนของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แล้ วจะไปเปรี ยบเทียบกับคนอื่น
ไม่ได้ คนที่แย่กว่าเราก็มี.คนที่ดีกว่าเราก็มี เพราะฉะนันเราต้
้
องตังหลั
้ ก ตังตั
้ วของเราให้ ได้ ก่อนว่าตัวเราลูก
เราอยูใ่ นจุดไหน” (คุณแม่ของเด็กชายเอ็ม: 29.กุมภาพันธ์.2559)
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“พวกพี่ผ่านเรื่ องโรงพยาบาลมาเยอะมาก การที่เราจะไปสืบหาเองมันลําบากนะ คื อต้ องดูที่เด็ก
เพราะว่าเด็กไม่เหมือนกันทุกคนจริงๆนะ อย่างเด็กบางคน จะไปเยอะกับเขาก็ไม่ได้ หรอก แต่ก่อนอื่นเลย ถ้ า
เป็ นเด็ก CP พี่ก็ต้องแนะนําว่ามาเข้ าศรี สงั วาลย์ก่อนไหม(หัวเราะ) เพราะว่าตรงนี ้เป็ นอะไรที่เขาเข้ าใจเด็ก
จริ งๆนะ พี่ยอมรับเลย เพราะว่าสมัยก่อนพี่เคยอยู่ที่สวนดุสิต อันนันครู
้ เขาเข้ าใจเด็กดีมาก แต่เขาเป็ นเด็ก
ออทิสติกส์ไง ซึ่งถ้ าลูกเราไปอยู่รวมกับเขาเยอะๆ ลูกเราก็เหมือนจะซึมซับได้ เพราะว่าลูกพี่ไม่ใช่เด็กแข็ง
มากมาย” (คุณแม่ของเด็กชายแซด:21 มกราคม 2559)
“อย่าไปคาดหวัง คือต้ องอยู่กบั เด็กอย่างมีความสุข ถึงจะเป็ นความสุขแค่เรากับเขา เราก็ต้องอยู่กบั
้
ง้
ความสุขนัน้ เพราะว่าไม่งนมั
ั ้ นจะเกิดปั ญหาหลายๆอย่าง พี่ผ่านมาแล้ วไง เราไปกดดันเขามาก ทังเขาทั
เราก็เครี ยด พอปล่อยวางทุกอย่าง โอเคว่ามันจะไม่ได้ มีอะไรดีขึน้ มา ไม่ได้ เลื่อนชัน้ ไม่ได้ เดินได้ แต่ว่ามี
ความสุขกับชีวิตมากกว่า ปล่อยไปเรื่ อยๆแต่ว่าก็ไม่ถึงขันต้
้ องปล่อยปะละเลยนะ มันจะดีกว่าเยอะเลย ขัน้
แรกเขาต้ องทําใจให้ ยอมรับลูกเขาได้ ก่อนนะพี่คิดว่านะ เพราะไม่งนถ้
ั ้ าคนยอมรับลูกตัวเองไม่ได้ ว่าลูกเขา
เป็ นอย่างนี ้ อย่างเด็กประจําบางคนพี่ก็สงสารเขานะ เพราะพ่อแม่เขาไม่เคยเลี ้ยงเขามา มันก็เลยเหมือน
้
งเราต้
้
องปรับตัวนะ เพราะแรกๆพี่ก็ปรับตัวอยู่นาน และ
พวกนีก้ ว่าจะเข้ ากันได้ นานนะ เพราะว่าทังเขาทั
ล่าสุด พี่เอ๋เขาให้ พี่ไปประชุมศักยภาพเด็ก พี่เห็นมีเด็กแบบว่าพ่อแม่ประจํา เขามาร่ วม เขาก็ถามเยอะมาก
เลยนะ อันนี เ้ ป็ นหนึ่งอย่างที่ว่าเขายังไม่ร้ ู จักลูกเขา แต่พี่ร้ ู จักลูกเขานะว่าลูกเขาคือใคร แต่ว่าเขายังไม่ร้ ู
พฤติกรรมลูกเขา และถ้ าเด็กประจํากลับไปอยู่กบั พ่อแม่ ปั ญหาจะเยอะนะ พ่อแม่เขายังไม่ร้ ู จกั ลูกเขาอะ ก็
น่าสงสารเขา”.(คุณแม่ของเด็กชายแซด:.29.กุมภาพันธ์.2559)
“ต้ องใช้ เวลาในการกายภาพบําบัด ต้ องใช้ เวลา มันไม่ใช่จะหายปุ๊ ปปั๊ ป ต้ องอดทน ต้ องใช้ เวลาถึงจะ
ดีขึ ้นเรื่ อยๆ ป้าจะแนะนําเขาเรื่ องเรี ยนเราก็อย่าไปคาดหวังอะไรเขามาก ให้ เขามาเข้ ากลุม่ เพื่อน เราอย่าไป
คาดหวังว่าเขาต้ องเรี ยนเก่ง ให้ เขาเข้ ากลุ่มเพื่อนไปความรู้ สึกของเราอย่าไปคาดหวังอะไรมาก ได้ มาเข้ า
กลุ่มเพื่ อ น ได้ ไ ปฟื ้น ฟูร่างกายสนุกสนานกับ เพื่ อ นๆ อย่าไปคาดหวัง ว่า ลูกต้ อ งทํ างานทํ า การอะไรเลย
เสนอแนะเขานะ ไม่งนก็
ั ้ ต้องอดทน พวกเราต้ องอดทนเลี ้ยงลูกแบบนี ้ อย่าไปดุ อย่าไปว่าเขาเลย อย่าไปตี
เขาอะไรอย่างนี ้ ค่อยๆชี ้แจงเขาไป เด็กเขาไม่ค่อยรู้ เรื่ อง.อะไรก็สอนเขาไปทนกัน”.(คุณแม่ของเด็กหญิงคิว:
29 กุมภาพันธ์ 2559)
“ถ้ าสมมติว่าลูกหยุดพัฒนาการก็ต้องบอกหมอ ไม่ใช่ว่าจะพัฒนาการอย่างนีท้ ุกคนนะ คือบางคน
พัฒนาไปเรื่ อยๆ สักสิบกว่าขวบมันก็จะหยุดพัฒนาการไป บางคนนักเรี ยนเรี ยนๆ สักพักหาย หายไปไหน ไม่
ไหวแล้ ว เหมือนกับว่ากล้ ามเนื ้ออ่อนแรง ทําอะไรไม่ได้ ไปรอใช้ ชีวิตอยู่บ้าน.ทําอะไรไม่ได้ แล้ ว ก็รอ บางทีก็
เสีย เสียหลายคนนะที่แม่ๆเล่าให้ ฟัง”.(คุณแม่ของเด็กชายบี: 12 มกราคม.2559)

ทังนี
้ ้ทังนั
้ นผู
้ ้ ปกครองบางท่านอาจมีความเห็นในบทบาทของการเป็ นผู้ให้ แตกต่างกันออกไป
เนื่องจากผู้ปกครองมีความเชื่อว่าผู้ปกครองแต่ละบุคคลต่างมีความรักและเอ็นดูบุตรของตนเองกัน
้ ่จะสามารถทราบได้ ว่า
ทังนั
้ น้ แต่อยู่ที่ว่าจะแสดงออกในการเลี ้ยงดูอย่างไร ตัวผู้ปกครองเองเท่านันที
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บุตรของตนชอบอะไรไม่ชอบอะไร มีลกั ษณะนิสยั อย่างไร มีพฤติกรรมเช่นนี ห้ มายความว่าอย่างไร
เนื่องจากเป็ นผู้ที่เลี ้ยงดูและใกล้ ชิดมากที่สดุ ซึง่ ผู้ปกครองจะไม่ลงั เลที่จะให้ คําแนะนําหรื ออธิบายผู้อื่น
เมื่อมีผ้ ปู กครองมาซักถาม ผู้ปกครองจะให้ คําปรึ กษาและให้ ข้อมูลเพิ่มเติมเล็กๆน้ อยทันที ผู้ปกครอง
ท่านนี ้กล่าวว่าหากจะให้ ผมไปแนะนําผู้ปกครองท่านอื่น หรื อเสนอแนะในการเลี ้ยงดู ผู้ปกครองให้ สิทธิ์
นี ้ในเรื่ องสิทธิสว่ นบุคคลของแต่ละบุคคล หากย้ อนถามถึงความต้ องการหรื อลักษณะนิสยั ของบุตรสาว
้
ของตนนันผู
้ ้ ปกครองเลือกการสร้ างแรงจูงใจในสิ่งที่บตุ รสาวของเขาอยากได้ หรื ออยากไป ซึง่ สิ่งนันจะ
ทําให้ น้องเขามีแรงบันดาลใจหรื อแรงจูงใจที่จะประพฤติปฏิบตั ิตามในเวลาที่น้องมีอารมณ์ดื ้อบ้ าง ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ออกมาก็คอ่ นข้ างได้ ผลดีในระดับหนึง่ น้ องปฏิบตั ติ ามและมีแรงบันดาลใจในการที่จะทําในสิง่
ที่ผ้ ปู กครองคอยสอน เนื่องจากผู้ปกครองดึงสิง่ ที่น้องสนใจหรื อสิง่ ที่น้องชอบได้ ตรงจุด
“เราไม่สามารถรู้ ว่าลูกเขาลักษณะนี ้แล้ วมีนิสยั ชอบอะไร เป็ นปั จเจกเป็ นสิทธิแต่ละคน แต่คณ
ุ ต้ องดู
เด็กคุณเอง พ่อแม่ต้องดูเด็กเอง ลูกเราชอบอย่างนี ้เราจะทําอย่างไร เอาความชอบของเขามาเป็ นแรงจูงใจ
้ เด็ก สังเกตว่าน้ องชอบอะไร”
ผลักเขาอย่างไร ผมใช้ ความชอบของเขาเป็ นแรงจูงใจในการผลักดันเขาตังแต่
(คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 21 มกราคม 2559)

การให้ แ นวคิ ด ถึ ง สภาพอาการของบุต รหลานที่ มี ภ าวะสมองพิ ก าร ซึ่ง ภาวะนี ส้ ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา ผู้ปกครองเด็กสมองพิการอาจต้ องมีการปรับทัศนคติกนั ไว้ ก่อน จากคําบอก
เล่าของผู้ปกครองหลากหลายท่านพบว่า เด็กที่ มีภาวะสมองพิการอาจมีพัฒนาการที่ดีขึ ้น มีสภาพ
ั นาการที่แย่ลง และสภาพร่ างกายที่แย่ลงด้ วยเช่นกัน ซึ่ง
ร่ างกายที่ดีขึ ้น หรื อในทางกลับกันอาจมีพฒ
หากผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการยังไม่เข้ าใจแน่ชดั เกี่ยวกับภาวะนี ้ อาจตังความหวั
้
งไว้ มากจน
ส่งผลให้ ได้ รับความผิดหวังและท้ อแท้ ในภายหลังได้ ดังนันผู
้ ้ ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการทุกท่าน
ควรเตรี ยมพร้ อมในสภาพจิตใจของตนเองต่อความเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนในอนาคตของบุตรของ
พวกเขาด้ วย
5.2. บทบาทเพื่อการบรรเทาความทุกข์ ทางใจ ในการเป็ นผ้ ูรับคําปรึกษา
บทบาทเพื่อการบรรเทาความทุกข์ทางใจ ในการเป็ นผู้รับคําปรึกษาของผู้ปกครองเด็กที่
มีภาวะสมองพิการ เป็ นสิง่ ที่เกิดขึ ้นอยู่เสมอระหว่างผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการด้ วยกันเอง และ
ระหว่างผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการกับบุคลากรทางการแพทย์ ในยามที่ผ้ ปู กครองเกิดว่าวุ่นทาง
จิตใจ มีความเครี ยด และวิตกกังวลกับบุตรของตน ผู้ปกครองต้ องการที่ระบาย ต้ องการที่ปรึ กษา และ
ในขณะเดียวกันก็ต้องการที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างกันกับผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมอง
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พิการท่านอื่น ดังนันผู
้ ้ ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการนี ้ มักมีบทบาทการเป็ นผู้รับคําปรึ กษาอยู่เสมอ
ดังคําบอกเล่าของผู้ปกครองด้ านล่างนี ้
“เราก็ได้ คําปรึ กษาจากหมอจากเพื่อนที่เป็ นแม่ๆ เด็กพิการด้ วยกัน” (คุณแม่ของเด็กชายบี: 26
กุมภาพันธ์ 2559)
“ก็มีปรึ กษาเพื่อนๆผู้ปกครองแต่ละคนว่าเหมือนกันบ้ างไหมความแตกต่าง ก่อนจะผ่าตัดเราก็ถาม
มันก็จะมีเคสที่ผ่าตัดก่อนน้ อง เราก็ถามอย่างนี ้ๆ ศึกษาก่อนที่จะผ่าตัดว่าเป็ นอย่างไร หลายๆเรื่ อง ข้ อควร
ระวัง วิ ธี ป ฏิ บัติ ตัว ก่ อ นผ่ า .หลัง ผ่ า ว่ า เป็ นอย่ า งไรบ้ า ง แล้ ว ก็ เ รื่ อ งเกี่ ย วกับ การพัฒ นาการของลูก ข้ อ
เปรี ยบเทียบกันอย่างนี ้ ว่าเธอเป็ นอย่างนี ้ ฉันเป็ นอย่างนัน้ แลกเปลี่ยนความคิดกัน”.(คุณแม่ของเด็กหญิง
คิว: 29 กุมภาพันธ์ 2559)
“เราเครี ยดเรื่ องอะไร เราก็มีแม่ๆให้ ปรึกษา เราก็มาปรึกษากันเอง เป็ นงี ้นะ เพื่อนบอกว่าเอางี ้สิ ไม่มี
้
้ คนนี ้เลี ้ยงดีนะเลี ้ยงไปเหอะ แม่เขาก็ให้
ตังค์ใช้ นะ เออรับเลี ้ยงเด็กคนอื่นสิ แม่ๆเขาก็รับเลี ้ยงนะ คนนันคนนี
ตังค์ทกุ วัน” (คุณแม่ของเด็กชายบี: 26 กุมภาพันธ์ 2559)
“มีเพื่อนแม่คนหนึ่งเขาบอกว่าลองไปหาหมอคนนี ้ หมอที่ไปหาเป็ นหมอกระดูก ก็ไปหา หมอกระดูก
เขาดูแล้ วเขาบอกว่าน่าจะไปที่โรงพยาบาล เราก็เลยมาที่โรงพยาบาล ทีนี ้มาที่โรงพยาบาลแทบจะครบวงจร
เลย ก็จะมีเกี่ยวกับพัฒนาการ เกี่ยวกับอะไรมากมายหลายอย่าง”.(คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 17 กุมภาพันธ์
2559)
“เพื่อนๆแม่ๆในโรงเรี ยนเหมือนกันนี่แหละ เขาก็แนะนํา ถ้ าเขาเคยไป เขาเคยทําอะไรมา เราอยากรู้ .
เราก็ถามเขา.เขาก็จะแนะนําเรา.พวกแม่ๆเขาต้ องเคยมาก่อน อย่างพวกผ่าแล้ วเป็ นไง ผ่าแล้ วดีไหมอะไร
อย่างนี ้ เขาก็จะบอกเราว่าลูกเขาเป็ นงี ้ แต่ว่ามันก็ไม่ได้ เหมือนกันทุกคนนะ บางคนผ่าแล้ วดี บางคนก็บอก
ไม่ดี คือเราก็ต้องฟั งมาว่ามันรวบรวมมาว่าสถิติว่าดีกบั ไม่ดีอนั ไหนมันเยอะกว่ากัน”.(คุณแม่ของเด็กชายบี:
26 กุมภาพันธ์ 2559)

ซึ่งนอกจากการเป็ นผู้รับคําปรึ กษาระหว่างผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการด้ วยกันแล้ ว
ผู้ป กครองยัง มี บ ทบาทเป็ นผู้รั บ คํ า ปรึ ก ษา จากบุค ลากรทางการแพทย์ ด้ ว ยเช่ น กัน บุค ลากรทาง
การแพทย์ที่คอยให้ ความรู้ และคําแนะนํารอบด้ านเกี่ยวกับความสมองพิการในบุตรของตน
“คุณหมอบอกว่าถ้ าจะให้ ดีต้องอย่าให้ ลกู ชักเป็ นไข้ กี่องศา ต้ องเช็ดตัวตลอดเวลานะ เพราะถ้ าชัก
ครัง้ หนึ่งแล้ วจะมีชกั ครัง้ ต่อไปเขาก็พดู อย่างนี ้ อย่างน้ องสมองเขาไม่ปกติเขาบอกว่าระวังอย่าให้ ชกั แต่ก็
ุ๊ องเช็ดตัวให้ ตวั เย็น.พยายามอย่าให้ ชกั เด็ดขาด เพราะจะทําให้ ลกู เราเป็ นเยอะ
ไม่เคยชัก คือถ้ าเป็ นไข้ ปปต้
กว่าเก่า”.(คุณแม่ของเด็กชายบี: 12 มกราคม2559)
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“ถ้ าเรากล้ าที่จะถาม.เราก็ต้องกล้ าที่จะบอก หมายถึงว่าเราก็ต้องกล้ าถามหมอว่ามันเป็ นเพราะ
อะไร เราสงสัยอะไรเราต้ องถาม แล้ วลูกเราเป็ นอย่างนี.้ เราต้ องบอกหมอว่าทําไงๆอย่างนี ้ หมอเขาต้ อง
บอกเราว่าเราต้ องทําอย่างไรบ้ าง ทีนี ้เราก็จะมีความรู้ เราก็จะไม่เครี ยดไง”.(คุณแม่ของเด็กชายบี: 26
กุมภาพันธ์ 2559)
“บางทีคุณหมอเขาก็บอกว่า การใช้ ความรุ นแรงทําให้ เด็กก้ าวร้ าว ถ้ าเราใช้ ความรุ นแรง เด็กก็จะ
ก้ าวร้ าวกว่าเรา ถ้ าเราค่อยๆพูด คือเราพูดหลายๆครัง้ ต้ องพูดหลายๆครัง้ ถ้ าเราไม่เคยพูดเลย อยู่ดีๆไป
ลงโทษเขาไปตีเขาเลย มันก็เหมือนกับเราก้ าวร้ าว” (คุณแม่ของเด็กชายบี: 26 กุมภาพันธ์ 2559)
“ทําตามที่หมอบอก แล้ วพอมีนดั ที่ไหนไปไหนพี่ก็ไปๆ อย่างนี ้ ไปเรื่ อยๆ ไปทุกที่ บางคนบอกว่าไป
ตรงนันสิ
้ หมอกระดูกดีเลิศศิลป์ไปดู ไปตรงนันสิ
้ หมอตรงนันดี
้ ก็ไปแต่คือเวลาของเราก็คือหาหมอ แล้ วเรา
ก็คอยได้ ทบทวนว่าเวลาไปฝึ กพัฒนาการ หมอพัฒนาการฝึ กเขาบอกว่าให้ ทําอย่างนันนะ
้ ให้ ทําอย่างนี ้
ไม่ให้ นงั่ ท่านันนะจั
้
บหลังลูกอย่างไรนํ ้าลายก็ยงั ไหลเพราะว่าตอนนั ้นยังพูดไม่ได้ ไง แล้ วก็มาวิตกกังวลว่
ทําไมไม่พดู หรื อว่าเป็ นเพราะหู เพราะตา เพราะจมูก แล้ วก็ไปหาหมอ เดี๋ยวหมอต้ องส่งตรวจตา”.(คุณแม่
ของเด็กชายบี: 26 กุมภาพันธ์ 2559)
“มีทงเจ้
ั ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลและผู้ปกครองแนะนํา เพราะว่าส่วนมากพวกนี ้เขาก็บอกต่อกันดีนะแม่
ยอมรับ เพราะไม่งนแม่
ั ้ ไม่ร้ ูว่าที่ไหนมีอะไรเยอะ อย่างมหิดลตรงปิ่ นเกล้ าแม่ไม่ร้ ูเลยนะ แต่แม่ก็จําไม่ได้ ว่า
มีใครบอกมา เพราะตรงนันเหมื
้ อนไม่ใช่โรงพยาบาล แต่เหมือนภาคส่วนของเขา เราก็ไม่ร้ ูว่ามีไง”.(คุณแม่
ของเด็กชายแซด: 21 มกราคม 2559)
“โรงพยาบาลเขา.plan ให้ หมดเลย ว่าเราต้ องมากายภาพตรงนี ้ มาฝึ กพัฒนาการ เขาบอกเราอย่าง
เดียวว่าลูกเราพัฒนาการช้ า แต่เขาก็มีให้ หมดนะ มีกายภาพ มีพฒ
ั นาการ และเขาก็แนะนํามีฝึกพูดมีอะไร
หมดเลย แต่วา่ มันก็อาจจะน้ อย แม่ก็เลยไปหาเพิ่มเติมเอา” (คุณแม่ของเด็กชายแซด: 21 มกราคม 2559)
“นักกายภาพเขาก็บอกว่าฟื น้ ฟูมนั ต้ องใช้ เวลา ต้ องใช้ เวลา เขาก็แนะนําบอกว่ามันจะค่อยเป็ นค่อย
ไปเรื่ อยๆ ให้ คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแล ก็มีคณ
ุ หมอนะคะ นักสังคมของโรงพยาบาลเขาก็แนะนํา” (คุณ
แม่ของเด็กหญิงคิว: 25 มกราคม 2559)
“ตังแต่
้ นกั กายภาพเขาทักพี่ พี่ก็ลดทุกอย่างลงมา ลดลงมา มีความสุขกับการที่ได้ มาอยู่ศรี สงั วาลย์
เลยนะ เพราะเหมือนมันมีกลุ่มมีก้อนและลูกก็ได้ อยู่กบั เพื่อน”.(คุณแม่ของเด็กชายแซด: 21.มกราคม
2559)
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“นักกายภาพ ทุกวันนี ้ผมจะเข้ าไปฝึ กน้ องเอง ผมเข้ าห้ องกายภาพ รู้ สกึ ผู้ปกครองจะมีผมคนเดียว
และพี่เอ๋หวั หน้ าห้ องกายภาพเขาจะดูอยู่ คุณพ่ออย่ายืนหลังน้ องจุดเดียว ไปทางโน้ นบ้ าง ไปทางนี ้บ้ าง แต่
เขาไม่บอกเหตุผล แต่ผมเข้ าใจว่าเพื่อให้ เขาไม่มนั่ ใจว่าเราอยู่ตรงไหน” (คุณพ่อของเด็กหญิงโอ: 21
มกราคม 2559)
“คุณหมอที่โรงพยาบาล เขาก็มาบอกว่าลูกเราสมองพิการเพราะอะไร แล้ วก็เด็กถ้ าเด็กนัง่ ได้ ทรงตัว
ได้ เกาะยืนได้ เองหรื อว่าเดิน walker ได้ เองก่อนอายุ 7 ขวบ 6 ขวบ 8 ขวบอะไรประมาณนี ้เท่าที่พี่จําได้
ั ้ เลยอายุเท่านี ้ๆไป
อนาคตก็จะสามารถที่จะเดินได้ เอง 80% 70% เขาก็จะบอกแต่ถ้าทําอะไรไม่ได้ ตงแต่
แล้ วคุณก็คือไม่สามารถทําอะไรได้ ก็ต้องใช้ ชีวิตในรถเข็นเด็กสมองพิการเขาจะมีขนของเขา
ั้
และก็จะมี
เด็กสมองพิการครึ่งซึก เด็กสมองพิการไขว้ เด็กสมองพิการซีกซ้ ายซีกขวา.เขาจะมีของเขา.คือเขาจะรักษา
เด็กประเภทนี ้มาและเขาจะเก็บสถิติของเขา เป็ นสถิติของเขา สถิติมาและเขาก็จะมาโพสต์เป็ นโจทย์ตีมา
เป็ นขันบั
้ นไดๆ ให้ เราดู”.(คุณแม่ของเด็กชายบี: 12 มกราคม 2559)
“คุณหมอเขาพูดนะ เพราะว่าถ้ าเส้ นมันตายหรื อเส้ นมันไม่รับรู้ นัง่ เฉยๆแล้ วเลือดก็ไม่ได้ เวียนเส้ น
เอ็นอะไรหมอกายภาพที่โรงพยาบาลเด็กบอกว่า สะโพกบิดเพราะเส้ นเอ็นมันยึดข้ างหนึ่ง เขาบอกว่า
กล้ ามเนื ้อมันไม่เท่ากัน กล้ ามเนื ้อมันมีสองตัวตัวที่ยดึ สะโพกอีกตัวหนึ่งหย่อน อีกตัวหนึ่งตึงมันก็เลยดึงรัง้
ทําให้ บิด แล้ วเพราะอะไรถึงบิด เพราะทําไมถึงไม่เท่ากัน เพราะสมองสัง่ มา เลยทําให้ บิดมันไม่สมดุลกัน
เขาถึง เรี ยกว่า เด็ก CP.เขาถึง บอกว่า สมองพิก าร คนทั่ว ไปก็ไ ม่เข้ า ใจคํ า ว่าสมองพิ ก าร”.(คุณ แม่ข อง
เด็กชายบี: 12 มกราคม 2559)

ซึง่ บทบาทเพื่อการบรรเทาความทุกข์ทางใจ ในลักษณะของการเป็ นผู้ให้ คําปรึกษา และเป็ น
ผู้รับคําปรึ กษาของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการนี ้ เป็ นบทบาทที่สามารถถ่ายทอดได้ ถึงการนํา
คําแนะนําและความรู้ ที่ได้ จากบุคลากรทางการแพทย์ไปประยุกต์ใช้ จริ งกับบุตรที่มีภาวะสมองพิการ
ของตนตามทางเลือกของตน และการตัดสินใจที่เหมาะสมของตน การนําสิ่งที่ผ้ ูปกครองที่เป็ นผู้ให้
คําปรึกษา ถ่ายทอดแก่ผ้ รู ับคําปรึกษา ผู้ปกครองก็นําสิง่ นันมาทบทวนในความคิ
้
ดและนําไปใช้ จริง
จากการสอบถามกับนักกายภาพและคุณครูในโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์พบว่า ท่านแรกผู้ปกครอง
ของเด็กชายบีมีความเข้ มแข็งทางใจในระดับหนึ่ง มีความใส่ใจในบุตร ขยันและอดทน มีการจัดการ
อารมณ์ความโกรธและการจัดการอารมณ์ความเครี ยดอยู่ในระดับดี อารมณ์เย็นและใช้ เหตุผล ท่านที่
สองผู้ปกครองของเด็กชายเอ็มมีความเข้ มแข็งทางใจและยอมรับในความสมองพิการของบุตรอยู่ใน
ระดับดี มีมุมมองทางด้ านจิตใจไม่กดดัน สบายๆ และมีการจัดการอารมณ์ โกรธของตนอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งในบางครัง้ อาจจะมีอารมณ์ หลุดบ้ าง แต่ก็ยงั ไม่ถึงกับขันใช้
้ ความรุ นแรง ซึ่งการจัดการ
อารมณ์ ความเครี ยดอยู่ในระดับดี ท่านที่สามผู้ปกครองของเด็กหญิ งโอ ผู้ปกครองท่านนีเ้ ป็ นผู้ที่มี
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ความเข้ มแข็ง ทางใจอยู่ในระดับดีม าก คือมี การต่อสู้เ พื่ อบุตรของตนอย่า งเห็น ได้ ชัด มี การดูแลที่
สมํ่าเสมอตลอดมาเมื่อเทียบกับระดับความพิการในบุตร ซึง่ ผลที่ออกมาก็เห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ ้นได
อย่ า งชัด เจน ในส่ ว นของการจัด การอารมณ์ ค วามโกรธและความเครี ย ด ผู้ป กครองท่ า นนี ไ้ ด้ มี
การแสดงออกอยู่ในระดับดีคือการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ และใช้ เหตุผลในการควบคุมอารมณ์
ท่านที่สี่ผ้ ปู กครองของเด็กหญิงคิว มีระดับความเข้ มแข็งทางใจอยู่ในระดับดี มีความมุ่งมัน่ ในการที่จะ
รั กษาบุตรของตนให้ หายจากสภาพอาการ และมีการจัดการอารมณ์ ที่ ดีมาก เนื่ องจากเป็ นคนที่ มี
ความใจเย็ น มาก ท่ า นที่ ห้ า ผู้ป กครองของเด็ก ชายแซด มี ค วามเข้ ม แข็ ง ทางใจอยู่ใ นระดับ ดี ม าก
เนื่ อ งจากมี ค วามมุ่ง มั่น ในการเลี ย้ งดูบุต รของตน ในส่ว นของการจัด การอารมณ์ ค วามโกรธและ
ความเครี ยดของผู้ปกครองท่านนี ้อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากในบางครัง้ ผู้ปกครองมีอารมณ์หลุด
ั ้ ซึ่งความรุ นแรงจึงไม่เกิดขึ ้นจาก
บ้ างโดยการใช้ ตวั ช่วยให้ ผ้ อู ื่นเข้ ามาไกล่เกลี่ยเพื่อให้ ตนเองได้ ตงสติ
ข้ อมูลที่ผ้ วู ิจยั ได้ รับจากนักกายภาพและคุณครู ในโรงเรี ยนนี ้ ทําให้ ผ้ วู ิจยั ได้ ทวนสอบข้ อมูลที่ผ้ วู ิจยั ได้ รับ
จากผู้ปกครองแต่ละท่าน ซึง่ ได้ เป็ นไปตามข้ อมูลในแต่ละส่วนที่ผ้ วู ิจยั ได้ รับจากผู้ปกครอง

บทที่ 5
สรุ ป อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การศึก ษาครั ง้ นี ้ ใช้ ก ารศึก ษาเชิ ง คุณ ภาพตามแนวทางการศึก ษาแบบรายกรณี (Case
Study).การกล่าวถึงองค์ประกอบในตัวบุคคลที่มีความเข้ มแข็งในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ การเน้ นถึง
แรงสนับสนุนที่สามารถช่วยให้ ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการนันสามารถผ่
้
านช่วงภาวะวิกฤตไปได้
อันนําไปสู่เงื่อนไขที่นํามาสู่ความเข้ มแข็งทางใจในประสบการณ์ และแนวทางในการจัดการอารมณ์
ตนเองของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ

สรุ ปและอภิปรายผล
การศึกษาประสบการณ์ความเข้ มแข็งทางใจและการจัดการอารมณ์ตนเองของผู้ปกครองเด็ก
ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก ารในครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จั ย จะได้ นํ า เสนอข้ อค้ นพบที่ เ ป็ นบทสรุ ป จากการเก็ บ ข้ อมู ล
การอภิ ป รายผลควบคู่กั น ตามประเด็ น วิ เ คราะห์ ข้ อมูล ที่ ไ ด้ นํ า เสนอไปในบทที่ 4 ซึ่ ง ครอบคลุ ม
วัตถุประสงค์ทงั ้ 4 ประเด็นเบื ้องต้ น ได้ แก่ การทําความเข้ าใจในประสบการณ์ความเข้ มแข็งทางใจของ
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ เงื่อนไขที่นํามาสูค่ วามเข้ มแข็งทางใจในประสบการณ์ของผู้ปกครอง
เด็กที่มีภาวะสมองพิการ แนวทางในการจัดการอารมณ์ตนเองของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
และบทบาทเพื่อการบรรเทาความทุกข์ ทางใจในลักษณะของการเป็ นผู้ให้ คําปรึ กษา และเป็ นผู้รับ
คําปรึกษาของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการโดยนําเสนอตามประเด็นดังต่อไปนี ้
1. ประสบการณ์ความเข้ มแข็งทางใจของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
2. เงื่อนไขที่นํามาสู่ความเข้ มแข็งทางใจในประสบการณ์ ของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมอง
พิการ
2.1 พลังแห่งความรัก
2.2 การได้ รับความสนับสนุน
2.3. ความคิดเปรี ยบเทียบ
3.. แนวทางในการจัดการอารมณ์ตนเองของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
3.1 การจัดการอารมณ์โกรธของตน
3.2 การจัดการอารมณ์ความเครี ยดและความเหน็ดเหนื่อย
4. บทบาทเพื่อการบรรเทาความทุกข์ทางใจ ในลักษณะของการเป็ นผู้ให้ คําปรึกษา และเป็ น
ผู้รับคําปรึกษาของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
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4.1 บทบาทเพื่อการบรรเทาความทุกข์ทางใจ ในการเป็ นผู้ให้ คําปรึกษา
4.2 บทบาทเพื่อการบรรเทาความทุกข์ทางใจ ในการเป็ นผู้รับคําปรึกษา
1. ประสบการณ์ ความเข้ มแข็งทางใจของผ้ ูปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
จากการศึกษาประสบการณ์ความเข้ มแข็งทางใจของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
พบว่าผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการมีการปรับมุมมองทางความคิดของตนให้ สามารถยอมรับกับ
ความสมองพิการของบุตรตังแต่
้ ระยะแรก และมีการต่อสู้กับสถานการณ์ ความสมองพิการของบุตร
ดังนี ้ 1) การพลีทงกายและใจในการดู
ั้
แลบุตรที่มีภาวะสมองพิการ 24 ชัว่ โมง ไม่มีเวลาหยุด เวลาพัก
ยอมเหนื่อยพาบุตรที่มีภาวะสมองพิการของตนตระเวนไปรักษาตามสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อให้ บตุ ร
ได้ ฝึกฝนหรื อกายภาพบําบัดในส่วนที่บตุ รของตนเองบกพร่อง.2).จุดเริ่ มต้ นที่คิดจะเสียสละตนเองเพื่อ
บุตร และเพื่อครอบครัวในการออกจากงานมาเลี ้ยงดูบุตรอย่างเต็มที่ การกระทํานี ้สามารถส่งผลต่อ
พัฒนาการบุตรที่ดีขึ ้นโดยตรง ซึ่งเป็ นสิ่งที่ค้ มุ ค่ามาก เนื่องจากการดูแลเด็กที่มีภาวะสมองพิการนัน้
ต้ องใช้ ความทุ่มเททางกาย ใจ และในด้ านของเวลา ชีวิตของเด็กสมองพิการจะเติบโตขึ ้นควบคู่ไปกับ
การได้ รับการพัฒนา การกายภาพทางร่ างกาย การส่งเสริ มทางด้ านจิตใจ กําลังใจที่ผ้ ปู กครองมีให้ ต่อ
เด็กในการเลี ้ยงดู การใช้ ความพยายามในการพาบุตรไปฝึ กและไปรักษาในสถานที่ตา่ งๆ ซึง่ ผู้ปกครอง
บางครอบครัวอาจเล็งเห็นถึงเวลาที่ไม่เพียงพอไม่มีคนดูแล ซึง่ เงื่อนไขทางด้ านการเงินยังเป็ นอีกสาเหตุ
หนึ่งที่สําคัญที่ยากต่อการตัดสินใจนี ้.3).การอดทนกับความเจ็บปวด ด้ วยโรคต่าง ๆที่เข้ ามารุ มเร้ าเมื่อ
ผู้ปกครองเริ่ มเลี ้ยงดูบุตรที่มีภาวะสมองพิการอย่างเต็มที่ ซึ่งนอกจากการเสียสละของผู้ปกครองแล้ ว
ความอดทนต่อโรคที่ตนเผชิญเพื่อแลกกับสภาพอาการของบุตรที่จะดีขึ ้น การแลกกับความสุขที่บตุ รจะ
ได้ รับมันคุ้มค่า และคุ้มเหนื่อยกับการยอมอดทน.4).ความทุ่มเทด้ วยพลังแห่งความรัก พลังกาย พลังใจ
ทังหมดที
้
่มีขึ ้นได้ จากความรักระหว่างผู้ปกครองที่มีตอ่ บุตรภาวะสมองพิการของตน ที่อยากให้ บตุ รของ
ตนมีสภาพอาการที่ดีขึ ้นและสามารถโตขึ ้นมาอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข การต่อสู้อย่างไม่ท้อถอย
ของผู้ป กครองเด็ ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก ารนัน้ มี ค วามแตกต่า งกัน ออกไป ทัง้ นี ท้ ัง้ นัน้ ขึน้ อยู่กับ ระดับ
ความพิการของบุตรและประเภทของความสมองพิการของบุตรด้ วยเช่นกัน
เมื่อผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการแรกเริ่ มทราบความสมองพิการของบุตรของตน
ต่างยังไม่ทราบถึงลักษณะของโรค สาเหตุของโรค และไม่สามารถจินตนาการออกถึงสภาพอาการของ
โรคได้ ว่าบุตรของตนนันจะมี
้
ลกั ษณะทางกายภาพอย่างไรในอนาคต ผู้ปกครองจึงเกิดการเรี ยนรู้ จาก
การศึกษาข้ อมูลต่างๆเกี่ยวกับโรค การดูแล วิธีการรักษา วิธีการกายภาพบําบัด ในบุตรที่มีภาวะสมอง
พิการของตน ซึ่งสามารถเรี ยงเป็ นลําดับขันตอนได้
้
ดงั นี ้ 1) การสังเกตสภาพอาการหรื อความคืบหน้ า
ของพัฒนาการของบุตรตนเองเบื ้องต้ น สําหรับเด็กบางคน แพทย์จะสามารถระบุได้ เลยทันทีถึงการมี
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ภาวะสมองพิการ แต่หากสังเกตจากอาการแล้ วมีความไม่แน่ชดั แพทย์อาจตรวจรักษาด้ วยการ MRI
2) การศึกษาหาข้ อมูลทังตามบอร์
้
ดของโรงพยาบาล ข้ อมูลจากสื่อในอินเตอร์ เนต และข้ อมูลจากสื่อ
โทรทัศน์ รวมไปถึงการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็ นคนรอบข้ าง และคนไม่ร้ ู จัก.ผลจาก
การศึกษาข้ อมูลเกี่ ยวกับความสมองพิการนัน้ ทําให้ ผ้ ูปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการได้ ทราบถึง
สาเหตุของความสมองพิการว่ามีหลากหลายสาเหตุของการเกิด ได้ แก่ การคลอดก่อนกําหนด การที่รก
ของมารดาพันคอเด็กขณะตังครรภ์
้
การขาดออกซิเจนของบุตรขณะคลอด การที่มารดาได้ รับยารักษาที่
แรงเกินไปและส่งผลกระทบต่อเด็กในครรภ์ การเกิดอุบตั ิเหตุต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงการที่เม็ดลําไยติดคอ
3) การปฏิบตั ิตามข้ อมูลที่ผ้ ูปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการได้ รับจากหลากหลายแหล่งข้ อมูล คือ
การตระเวนพาบุตรไปตามโรงพยาบาลและสถานที่ต่างๆเพื่อบําบัดรักษา กายภาพ และฝึ กพัฒนาการ
การพาไปพบแพทย์เฉพาะทางเด็กพิเศษ แพทย์เฉพาะทางทางตา แพทย์เฉพาะทางทางสมอง แพทย์
เฉพาะทางกระดูก และนัก กายภาพ ไม่ว่า สถานที่ นัน้ ๆจะไกลแค่ไ หน ไม่ส ามารถเป็ นอุป สรรคใน
การเดินทางของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการได้
จากการรวบรวมข้ อมูล การเรี ย นรู้ ของผู้ป กครองเด็ก ที่ มี ภาวะสมองพิ ก าร การเรี ย นรู้
เกี่ยวกับภาวะสมองพิการของบุตรของตน สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 รู ปแบบ ได้ แก่ การเรี ยนรู้ ด้วย
ตนเองและการเรี ยนรู้ จากผู้อื่น การเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองเป็ นการเรี ยนรู้ ในสภาพการณ์ ที่เกิดขึ ้นเกี่ยวกับ
ความสมองพิการของบุตร การที่ต้องเผชิญสถานการณ์ อาศัยการเรี ยนรู้ จากการพาบุตรไปพบแพทย์
หลากหลายโรงพยาบาล สภาพในจิตใจของผู้ปกครองย่อมมีความวิ ตกกัง วลในบุตรของตนว่าจะ
สามารถรักษาบุตรให้ หาย หรื อให้ มีอาการดีขึ ้นได้ อย่างไร ดังนัน้ เมื่อผู้ปกครองทราบถึงความสมอง
พิการ ผู้ปกครองจึงอยากที่จะพาบุตรของตนไปพบผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตของบุตรของ
เขาได้ ซึง่ ผู้ปกครองต้ องอาศัยการเรี ยนรู้จากการที่พาบุตรไปพบแพทย์ในที่ตา่ งๆว่าสิ่งใด หรื อการรักษา
ใดที่เหมาะสมกับบุตรของเขาที่สดุ ด้ วยเช่นกัน ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการได้ กล่าวว่า การที่เรา
ไม่มีความรู้อะไรเลย ทังเกี
้ ่ยวกับโรคและเกี่ยวกับการรักษา ยิ่งทําให้ ตวั เราเองนันเป็
้ นกังวลกับการเลี ้ยง
ั้
านการ
ดู และการรักษา อนาคตที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึง่ จากการที่ผ้ ปู กครองได้ ลองเรี ยนรู้ทงทางด้
รักษา และลักษณะอาการของภาวะสมองพิการ ทําให้ ตวั ผู้ปกครองเองได้ เรี ยนรู้ถึงวิธีการที่จะรับมือกับ
สถานการณ์ และวิธีการดูแลปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม ในอีกทางหนึ่งการที่ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมอง
พิการได้ เรี ยนรู้ จากผู้ปกครองท่านอื่ น ผู้ปกครองที่มีบุตรภาวะสมองพิการเช่นเดียวกัน สามารถให้
ความรู้ แบ่งปั นประสบการณ์ และให้ ผ้ ปู กครองนี ้สามารถเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ที่ได้ รับอีกด้ วย ซึ่ง
ผู้วิจยั มองเห็นถึงความสําคัญของการเรี ยนรู้ ประสบการณ์จากผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการท่าน
อื่น การถ่ายทอดประสบการณ์การเลี ้ยงดูบตุ รสมองพิการ ข้ อควรระวัง ในเด็กภาวะสมองพิการเป็ นสิง่ ที่
มีค่ามากสําหรับผู้ปกครอง สุดท้ ายเป็ นการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ การเลี ้ยงดูบุตรสมองพิการของ
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ตนเอง ได้ แก่ ข้ อควรระวังที่อาจเกิดขึ ้นกับเด็กที่มีภาวะสมองพิการที่ได้ รับการผ่าตัดสะโพก การเรี ยนรู้
การนวดและการกดจุด ที่ได้ เรี ยนรู้เพื่อนํามาใช้ กบั บุตรของตน เป็ นต้ น
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการทุกท่านมีความหวังอย่างแรกว่าให้ บุตรของตนนัน้ มี
ความสามารถพอที่ จ ะช่ว ยเหลือตัว เองได้ เนื่ อ งจากผู้ปกครองเป็ นห่ว งในอนาคตของบุตรของตน
การมองถึงอนาคตที่ไม่มีผ้ ปู กครองอยู่ดแู ลหรื อผู้ดแู ลอื่น ความกังวลในบุตรจึงเกิดขึ ้นในทางกลับกัน
เมื่อบุตรเริ่ มอยู่ในช่วงวัยรุ่ น เริ่ มโตขึ ้นตามวัย ผู้ปกครองได้ มีการเลี ้ยงดูบุตรแบบดูบ้าง ไม่ดูบ้าง คือ
การที่เตรี ยมอาหารให้ ทุกมื ้อ อาบนํา้ ให้ นอกจากนั ้นคือการให้ น้องกินเอง หยิบอะไรเอง คลานไปเอง
ช่วยเหลือตนเอง ซึง่ เมื่อผู้ปกครองทําเป็ นเพิกเฉยบ้ าง ไม่สนใจบ้ าง สามารถทําให้ น้องอยู่ได้ ด้วยตนเอง
ซึง่ หากผู้ปกครองที่คอยช่วยเหลือน้ องทุกอย่างจนมากเกินไป อาจส่งให้ น้องไม่สามารถทําอะไรได้ เอง
เลยหากไม่มีผ้ ปู กครองหรื อผู้ดแู ล.หนึง่ ในความหวังให้ บตุ รของตนเองช่วยเหลือตนเองได้ มาจาก แรง
สนับสนุนของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยเช่นกัน ในส่วนของแพทย์เฉพาะทางด้ านสมอง จะมีความรู้
ชัดเจนเกี่ยวกับการทํางานของระบบสมองของเด็กที่มีภาวะสมองพิการ ว่าในเด็กแต่ละคนนัน้ สมอง
ส่วนไหนบ้ างที่มีความเสียหาย ซึง่ หลังจากการตรวจเช็คจากแพทย์แต่ละครัง้ ทําให้ ผ้ ปู กครองได้ ทราบ
ถึงสถิติ และตารางการเดินได้ ตามอายุของเด็กที่มีภาวะสมองพิการ ซึ่งเมื่อบุตรที่มีภาวะสมองพิการ
ได้ รับการฝึ กฝนอยู่สมํ่าเสมอ กายภาพอยูส่ มํ่าเสมอ สภาพอาการทางร่างกายจึงค่อย ๆดีขึ ้นในทุกวั
เมื่อแพทย์ได้ เทียบสภาพทางร่ างกายที่ดีขึ ้นและอยู่ตามเกณฑ์ที่จะสามารถบอกได้ ว่าน้ องจะสามารถ
เดินได้ ในอนาคต ซึง่ ทําให้ ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการนันมี
้ ความหวัง ว่าในอนาคตบุตรของตน
จะสามารถเดินได้ จริ งและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ .การมีความหวังให้ บุตรของตนช่วยเหลือตนเอง
ได้ ของผู้ปกครองนันสอดคล้
้
องกับคติพจน์ประจําโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์ที่คอยเตือนสติและเตือนใจแก่เด็ก
ว่าไม่ว่าจะเดินทางไปในที่ใด ตนเองจะมีข้อบกพร่ องหรื อข้ อจํากัดทางร่ างกายในส่วนใด ตนเป็ นที่พึ่ง
แห่งตน เด็กที่มีภาวะสมองพิการจะต้ องมีความมุมานะ อดทน ฝึ กฝนอย่างเต็มศักยภาพให้ สามารถ
ช่วยเหลือตนเองเท่าที่จะทําได้
ความสามารถยอมรั บ ในการเปลี่ ย นแปลง (Change
Acceptance).เป็ นหนึ่ง ใน
องค์ประกอบของ Kumar’s CR8 Model of Resillience (2014).ที่กล่าวไว้ ว่าบุคคลจะเกิดความ
เข้ มแข็งทางใจได้ ก็ต่อเมื่อบุคคลนันต้
้ องยอมรับในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นได้ ซึ่งบุคคลจะมองการ
เปลี่ยนแปลงเหมือนกับทางเดินไปสูท่ างก้ าวหน้ ามากกว่าการจะมองว่าการเปลี่ยนแปลงนันคื
้ ออุปสรรค
ในชีวิต บุคคลจะให้ ความสนใจกับหนทางการแก้ ปัญหาในการเปลี่ยนแปลงมากกว่าจมปรักอยู่กบั สิ่ง
เดิมที่ทําให้ พวกเขาเจ็บปวด ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการจึงถือเป็ นกลุ่มบุคคลที่มีความเข็มแข็ง
ทางใจเนื่องจากผู้ปกครองสามารถยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เกิดขึ ้น ยอมรับกับความสมอง
พิ ก ารในบุ ต รของตน มองเห็ น หนทางหรื อ สิ่ ง ที่ จ ะสามารถช่ ว ยให้ ส ถานการณ์ ดี ขึน้ โดยแรกเริ่ ม
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ผู้ป กครองอาจจะมี ค วามรู้ สึก เสี ย ใจ และเศร้ ามากกับ การทราบถึ ง ความสมองพิ ก ารในบุต ร แต่
ผู้ปกครองไม่เลือกที่จะให้ ตวั เองนันฝั
้ งอยู่กบั ความทุกข์โศก ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการแต่ละ
ท่านพยายามที่จะศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับโรคเพิ่มเติม หาหนทางในการรักษา หาสถานที่สําหรับกายภาพ
เดินทางพาบุตรไปบําบัดตามสถานที่ตา่ ง ๆ ตามความบกพร่องในบุตร ซึง่ การกระทําและการแสดงออก
ของผู้ปกครองนันทํ
้ าให้ เห็นถึงความเข้ มแข็งทางใจที่เกิดขึ ้นในตัวพวกเขา ตามแนวคิดทฤษฎีของ
Kubler-Ross.(2007 อ้ างอิงจากประภัสสร ฉันทศิริเวทย์. 2556: 25) ได้ กล่าวไว้ ว่าเมื่อบุคคลมีความ
สูญเสียหรื อความผิดหวังกับการรับรู้ความสมองพิการในบุตรของตน ผู้ปกครองสามารถเกิดการปฏิเสธ
(Denial) การโกรธ (Anger) การต่อรอง (Bargain) ความรู้ สึกซึมเศร้ า (Depression) และการยอมรับ
(Acceptance) ตามลําดับ เมื่อผู้ปกครองทราบความสมองพิการในบุตรของตน ผู้ปกครองไม่สามารถที่
จะยอมรับได้ ทนั ที (Denial) ผู้ปกครองมีการศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะสมองพิการ การ
ตระเวนปรึ กษาแพทย์ในหลากหลายสถานที่เพื่อให้ แพทย์ประเมินและหาวิธีการรักษา ผู้ปกครองเด็กที่
มีภาวะสมองพิการ บางท่านเกิดการโทษตัวเอง (Anger) ในความสมองพิการของบุตร ความนึกคิดที่ว่า
การที่บุตรของตนมีภาวะสมองพิการนี ้คือความผิดของใคร เป็ นความผิดของตัวเองที่ดแู ลตัวเองไม่ดี
เพียงพอหรื อเปล่า ความคิดต่างๆ นานานี ้เกิดขึ ้นกับผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ การที่ผ้ ปู กครอง
พยายามไปพบแพทย์ และศึกษาเกี่ ยวกับภาวะสมองพิ การเพื่อหาทางเลือกในการรั กษาและฟื ้น ฟู
(Bargain) ทําให้ ผ้ ปู กครองเริ่ มมีความเข้ าใจและเริ่มที่จะยอมรับความสมองพิการในบุตรของตนได้ เพิ่ม
มากขึ ้น (Acceptance) แต่ความรู้สกึ ซึมเศร้ า (Depression) นันไม่
้ เกิดขึ ้นกับลักษณะทางความคิดของ
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ เนื่องจากผู้ปกครองทุกท่านมีความเข้ มแข็งทางใจและบุคลิกภาพใน
การต่อสู้ฝ่าฟั นกับความสมองพิการในบุตรที่เกิดขึ ้น ผู้ปกครองจึงใช้ แนวทางการศึกษาเกี่ยวกับโรค
เสาะหาวิธีการฟื ้นฟูรักษา และวางแผนในเป้าหมายการเลี ้ยงดู รวมไปถึงวางแผนอนาคตแทนที่จะ
ซึมเศร้ ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
เมื่อบุคคลมีสิ่งใดที่กระทบกระเทือนบุคคลทัง้ ในด้ านร่ างกาย จิตใจ และสังคม บุคคล
จะต้ องพยายามปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลของร่ างกาย และเพื่อให้ ยอมรับความเป็ นจริ ง โดยประกอบไป
ด้ วยกระบวนการที่ใช้ ในการเผชิญกับแรงผลักดัน 2 ด้ าน (ปภิญญา.ฮวดศรี . 2551: 17-18) ได้ แก่
1) แรงกดดันภายนอก เกิ ดจากการที่ ผ้ ูปกครองต้ องเผชิญกับสิ่งแวดล้ อมรอบตัว การที่ ต้องไป
โรงพยาบาลหลากหลายโรงพยาบาลเพื่ อ พาบุต รไปพบแพทย์ การที่ ต้ อ งพาบุต รไปกายภาพหรื อ
บําบัดรั กษาตามสภาพอาการ ทํ าให้ ผ้ ูปกครองได้ มีสงั คม และได้ เห็นความสมองพิการในบุตรของ
ผู้ปกครองท่านอื่น เมื่อนานวันเข้ าจึงเกิดการเรี ยนรู้ ความเคยชิน และยอมรับในที่สดุ 2) แรงกดดัน
ภายใน การที่ผ้ ปู กครองได้ รับการให้ กําลังใจจากคนรอบข้ างหรื อคนใกล้ ชิด การฟื น้ ตัวที่ทุกคนมีอยู่ใน
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ตัว พละกําลังที่ต้องการจะสู้เพื่อบุตรของตน ส่งผลทําให้ ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการมีแรงกดดัน
จากภายในขึ ้นมาให้ ตนเองสามารถปรับตัวและรับกับสถานการณ์ปัจจุบนั ได้
การไม่ยอ่ ท้ อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ ้นของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ เป็ นการแสดงถึง
ความเข้ มแข็งที่มีอยู่ในจิตใจ ตามแนวคิดของ Corner and Davidson.(2003 อ้ างอิงจาก กณิกาพร
บุญชู. 2555: 47) ซึง่ กล่าวถึงองค์ประกอบของความเข้ มแข็งทางใจคือ Hardness เป็ นการที่บคุ คลคิดที่
จะจัดการกับปั ญหา เผชิญปั ญหากับสิ่งที่ผ่านเข้ ามาในขีวิต การไม่ถอดใจกับปั ญหาและการจัดการ
อย่างเข้ มแข็ง ความคิดที่จะต่อสู้และมองตนเองเป็ นบุคคลที่เข้ มแข็งตามทฤษฎีนี ้สามารถส่งผลต่อการ
ฮึดสู้และพร้ อมที่จะเผชิญสถานการณ์อย่างไม่ท้อถอย อีกทังยั
้ งสอดคล้ องกับการจัดการกับสถานการณ์
ที่บีบบังคับและวิกฤตการณ์ (Control&Crises Management) ใน Kumar’s CR8 Model of
Resillience (2014) ซึง่ เป็ นหนึง่ ในองค์ประกอบที่ทําให้ บคุ คลเกิดความเข้ มแข็งทางใจ Kumar กล่าวว่า
บุคคลที่มีความเข้ มแข็งทางใจจะมองวิกฤตการณ์เป็ นเหตุการณ์หนึ่งที่สําคัญในชีวิต และเป็ นโอกาสที่
จะปรับเปลี่ยน ซึง่ บุคคลข้ ามผ่านอารมณ์ในขันแรกและคิ
้
ดไปสูว่ ิธีการแก้ ปัญหา
สมาคมจิตวิทยาสหรัฐอเมริ กา (American Psychology Association, n.d. อ้ างอิงจาก
กณิกาพร บุญชู. 2555: 54) ได้ กล่าวถึงวิธีการสร้ างความเข้ มแข็งทางใจในแต่ละบุคคล 10 วิธี ซึง่ เป็ น
วิธีการที่สอดคล้ องกับประสบการณ์ความเข้ มแข็งทางใจของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ ได้ แก่
1) การสร้ างความสัมพันธ์ กบั กลุ่มเพื่อน ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการพยายามเข้ าสังคมของ
ความสมองพิการ และเข้ าหาผู้ปกครองเด็กที่มีความสมองพิการเหมือนกัน ให้ ตนเองรู้สกึ ถึง
แรง
สนับสนุนและมีคนที่กําลังเผชิญทุกข์ในสิ่งเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตอ่ กันและกันได้
2) การมองว่าทุกปั ญหาที่เกิดขึ ้นต้ องผ่านพ้ นไปได้ การที่ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการกล้ าเผชิญ
สถานการณ์ โดยการต่อสู้และฝ่ าฟั นกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดขึ ้นนับตังแต่
้ วนั ที่ทราบถึงความสมองพิการใน
บุตร ความมุ่งมัน่ ที่เกิดขึ ้นจากความรักระหว่างผู้ปกครองกับบุตรว่าตนเองนันจะสามารถผ่
้
านมันไปได้
การ
3) การยอมรับการเปลี่ยนแปลง ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการสามารถยอมรับถึง
เปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ ภายหลังจากการทราบความสมองพิการในบุตร 4) การมองไปยังเป้าหมายที่วาง
ไว้ หลังจากที่ ผ้ ูปกครองเด็กที่ มีภาวะสมองพิการทราบถึงความสมองพิการ และได้ ศึกษาหาข้ อมูล
เกี่ยวกับภาวะสมองพิการ ความน่าจะเป็ นในการฟื น้ ฟู ผู้ปกครองได้ มีการวางแผนและวางเป้าหมายใน
การเลีย้ งดู ความคาดหวังที่ หวังให้ บุตรของตนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ จะคอยช่วยผลักดันให้
ผู้ปกครองมีความเข้ มแข็งทางใจไปให้ ถึงจุดนัน้ 5) ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมอง
พิการมี ความเชื่ อมั่น ในการฟื ้นฟูบุตรของตน เชื่ อมั่น ว่าตนเองจะข้ ามผ่านสถานการณ์ นีไ้ ปได้ จาก
การได้ รั บ กํ า ลัง ใจและแรงสนับ สนุน จากสมาชิ ก ในครอบครั ว บุค ลากรทางการแพทย์ และเพื่ อ น
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการด้ วยกัน 6) การมองหาโอกาสและเรี ยนรู้ ประสบการณ์ ที่เกิดขึ ้น
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ผู้ ปกครองเด็ ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก ารมี ค วามพร้ อมที่ จ ะเรี ย นรู้ และศึ ก ษาภาวะสมองพิ ก ารเป็ น
ประสบการณ์เพื่อนํามาใช้ กบั บุตรของตน และเพื่อให้ คําแนะนําและช่วยเหลือบุคคลอื่นที่มีความทุกข์
และเผชิญสถานการณ์เช่นเดียวกัน เนื่องจากผู้ปกครองที่ได้ เผชิญสถานการณ์ความยากลําบากมาก่อน
มีความเข้ าใจในหัวอกกันและกันในความยากลําบากที่เผชิญมา 7) ความพยายามในการมองตนเองใน
ด้ านบวก การที่ผ้ ปู กครองเผชิญซึมซับในสถานการณ์ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั และมองเปรี ยบเทียบบุตรของ
ตนเองกับบุตรของผู้อื่นที่แย่กว่า มองว่าตนเองยังมีความโชคดี 8) ความพยายามในการเก็บสิ่งต่างๆใน
ความคิดเห็นเมื่อต้ องเผชิญกับสถานการณ์ที่เจ็บปวดและใช้ เวลาในการจัดการปั ญหานัน้ ผู้ปกครอง
เด็กที่มีภาวะสมองพิการ มีสติในการทบทวนปั ญหาและสิ่งที่เกิดขึ ้นอยู่เสมอ ใช้ ความคิดไตร่ ตรองใน
สถานการณ์ และหาวิธีแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นอย่างรอบคอบ 9) การมองชีวิตว่ายังมีความหวังอยู่เสมอ
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการมีความหวังต่อความสมองพิการในบุตร ไม่จมปรักอยู่กบั ความทุกข์
แต่มองไกลอย่างมีเป้าหมายไปถึงวิธีแก้ ไขสถานการณ์ 10) การดูแลตัวเองอยู่เสมอ ผู้ปกครองเด็กที่มี
ภาวะสมองพิการมีการผ่อนคลายความทุกข์จากสถานการณ์ โดยการหาโอกาสทําในสิ่งที่ตนเองชอบ
เพื่อผ่อนคลาย เช่น การทําอาหาร การฟั งเพลง หรื อการซื ้อของเพื่อให้ ตนเองรู้สกึ ดีขึ ้น
ผู้ปกครองทุกท่านสามารถอยู่ได้ ด้วยความหวัง เมื่อผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการได้
ทราบถึงความสมองพิการในบุตรของตน ความคาดหวังในตัวบุตรจึงเกิดขึ ้น ความคาดหวังว่าบุตรของ
ตนจะต้ องมีสภาพอาการที่ดีขึ ้น ความหวังที่อยากให้ บุตรของตนหาย การรอวันที่จะมีปาฏิหาริ ย์ ซึ่ง
ความหวังของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการแต่ละท่าน ย่อมแตกต่างกันออกไป ทังนี
้ ้ทังนั
้ นขึ
้ ้นอยู่
กับสภาพอาการหรื อความผิดปกติในบุตร ซึง่ ความหวังสามารถบรรเทาและเยียวยาจิตใจให้ ฟืน้ คืนมา
ได้ หากความหวังนันเกิ
้ ดขึ ้นจริ ง.ทฤษฎีของมาสโลว์เกี่ยวกับแรงจูงใจ (Maslow’s General Theory of
Human & Motivation, 1943).ได้ กล่าวไว้ วา่ 1) มนุษย์มีความต้ องการอยู่เสมอ และไม่มีที่สิ ้นสุด ขึ ้นอยู่
กับว่าสิ่งที่เขาต้ องการนัน้ เขามีสิ่งนันอยู
้ ่แล้ วหรื อยัง ดังความต้ องการหรื อความหวังของผู้ปกครองเด็ก
้ เล็กผู้ปกครองอยากให้ บตุ รที่มีภาวะสมองพิการของตนมีความสามารถใน
ที่มีภาวะสมองพิการ ตังแต่
ส่วนที่บตุ รบกพร่ อง จนท้ ายที่สดุ แล้ วเมื่อบุตรหายจากความบกพร่ องในส่วนนันแล้
้ ว ผู้ปกครองยังคงมี
ความต้ องการให้ บตุ รที่มีภาวะสมองพิการของตนช่วยเหลือตนเองได้ และมีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้นเรื่ อย ๆใน
ทุกวัน 2) ความต้ องการที่ได้ รับการตอบสนองแล้ ว จะไม่เป็ นแรงจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป เมื่อบุตรที่
มีภาวะสมองพิการพูดไม่ได้ ตงแต่
ั ้ กําเนิด ความหวังเดียวของผู้ปกครองคือความต้ องการให้ บตุ รของตน
พูดได้ ซึ่ง เมื่ อบุตรของตนพูด ได้ แล้ ว ผู้ป กครองจึง ไม่ได้ พ าบุตรไปฝึ กพูดอี ก แต่ก ลับ พาบุตรไปฝึ ก
กายภาพในส่วนอื่นแทน ได้ แก่ การฝึ กกล้ ามเนือ้ แขนขา ซึ่งภายหลังอัลเดอร์ เฟอร์ (Elderfer, 1992;
อ้ างอิงจากธนวรรธ ตังสิ
้ นทรัพย์ศิริ. 2550; อ้ างอิงจากดาริ น ปฏิเมธีภรณ์. 2556).ได้ เอาความคิดของ
มาสโลว์มาปรับเปลี่ยน ซึ่งแอลเดอร์ เฟอร์ กล่าวไว้ ว่าความต้ องการมากกว่าหนึ่ง และอาจเกิดขึ ้นได้ ใน
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เวลาเดียวกัน ซึง่ คือการที่ผ้ ปู กครองต้ องการให้ บตุ รของตนพูดได้ ในขณะเดียวกันผู้ปกครองยังต้ องการ
ให้ บตุ รของตนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ด้วยเช่นกัน.ผู้ปกครองบุตรที่มีภาวะสมองพิการจึงมุ่งหน้ าให้
บุตรของตนกายภาพ ฝึ กพัฒนาการ และฝึ กกล้ ามเนื ้อ.ในแต่ละส่วนที่บุตรแต่ละคนมีความบกพร่ อง
แตกต่างกัน เพื่อให้ ฝันที่พวกเขาคาดหวังไว้ เป็ นจริงขึ ้นมาในสักวัน
2. เงื่อนไขที่นํามาส่ ูความเข้ มแข็งทางใจในประสบการณ์ ของผ้ ูปกครองเด็กที่มีภาวะ
สมองพิการ
2.1 พลังแห่ งความรัก
พลังแห่งความรักของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการที่มีตอ่ บุตรของตน เป็ นสิ่งที่
ประเมินค่าไม่ได้ ความเสียสละและการทุ่มเทที่ออกมาในรู ปแบบของการกระทํา และในรู ปแบบทาง
จิตใจเป็ นสิ่งที่บตุ รที่มีภาวะสมองพิการของตนได้ รับโดยตรงอย่างต่อเนื่อง การถ่ายทอดพลังแห่งความ
รักของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ เป็ นสิ่งที่ดลบันดาลจิตใจให้ ผ้ ูปกครองกระทําในหลายสิ่ง
หลายอย่างที่ไม่เคยกระทํา ดลบันดาลให้ ผ้ ปู กครองต่อสู้เพื่อบุตรของตน ซึ่งมุมมองทางความคิดหรื อ
ทัศนคติของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการนี ้ ส่งผลต่อ.1) ด้ วยแรงแห่งความรักสามารถเป็ นแรง
หนุนผลักดันให้ ผ้ ปู กครองมีความมุ่งมัน่ ที่จะทําสิ่งที่ไม่เคยทําขึ ้นมาได้ นัน่ คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของ
ตน ตัดสังคม ตัดคนรอบข้ างออกเพื่อที่จะมาดูแลเอาใจใส่บตุ รของตนอย่างเต็มที่ 2) เปลี่ยนแนวการใช้
ชีวิตซึ่งแต่ก่อนเคยเป็ นคนเที่ ยวเตร่ ไม่เคยทําอาหารกินเอง แต่ด้วยบุตรของตนเองมีภูมิต้านทานตํ่า
้ ว ไม่สามารถทนให้ ตวั เองอยู่เฉยได้ ถ้ าไม่มี
ส่งผลต่อสภาพร่ างกายที่ทรุ ดลง ผู้ปกครองเห็นดังนันแล้
การเปลี่ยนแปลง ผู้ปกครอง.จึงหันมาพยายามทําอาหารด้ วยตนเองเพื่อให้ บุตรได้ กินของที่สะอาด
ปราศจากเชื ้อต่างๆ เก็บบ้ านทําความสะอาดบ้ านเพื่อให้ บตุ รของตนมีอากาศที่ปลอดโปร่ งและง่ายต่อ
การเคลื่อนไหวร่ างกาย.3) ความรักที่ผ้ ปู กครองมีต่อบุตร.ทําให้ ผ้ ปู กครองรู้ สกึ ว่าเราจะตายไม่ได้ เรา
ต้ องมีชีวิตอยู่ทกุ วันนี ้เพื่อที่จะได้ ดแู ลบุตรในทุกวันต่อไป 4) ความรักที่ผ้ ปู กครองมีตอ่ บุตรนัน้ ส่งผลให้
ผู้ปกครองอยากทําอะไรทุกอย่างที่สามารถทําให้ บตุ รของตนมีความสุขได้ ซึง่ ได้ แก่ การซื ้ออาหารที่ชอบ
ให้ กินบ้ างบางครัง้ การพาไปเที่ยวในที่ที่น้องอยากไป เป็ นต้ น 5) ความรักบุตรที่มีภาวะสมองพิการของ
ตนมากเกินกว่าจะให้ บตุ รเห็นว่าตนเองอ่อนแอ เพราะรู้วา่ ตนเองคือความหวังเดียวของบุตร ในบางครัง้
ที่ผ้ ปู กครองรู้ สกึ ท้ อแท้ จึงไม่สามารถที่จะแสดงออกถึงความท้ อแท้ หรื อเหน็ดเหนื่อยออกมาได้ เพราะ
เมื่อผู้ปกครองมีอารมณ์เหนื่อยและเศร้ าด้ วยการร้ องไห้ บุตรที่มีภาวะสมองพิการของเขาจะร้ องไห้ ตาม
ออกมาทันที นัน่ แสดงออกถึงความรักระหว่างผู้ปกครองและบุตรที่มีภาวะสมองพิการที่มีต่อกัน และ
เป็ นอีกเหตุผลหนึ่งที่เตือนสติผ้ ปู กครองให้ ร้ ูว่าตนเองจะต้ องเข้ มแข็งเพื่อบุตรของตน 6) ความเสียสละ
ในความรักระหว่างผู้ปกครองกับบุตรที่มีภาวะสมองพิการ ที่สามารถยอมเสียสละชีวิตตนเองให้ ตายไป
ได้ เพื่อแลกชีวิตกับความทรมานและความสมองพิการของบุตรในทุกวันนี ้ 7) การแสดงออกทาง

174
ความรักระหว่างผู้ปกครองกับบุตรที่มีภาวะสมองพิการ ทัง้ การกอด หอมแก้ ม คําพูดออดอ้ อนและ
คํ า พูด ให้ กํ า ลัง ใจ สามารถทํ า ให้ ผ้ ูป กครองรู้ สึก ชื่ น ใจและมี พ ละกํ า ลัง ในการเลี ย้ งดูบุต รมากขึน้ .
นปกติ หรื อมีพฒ
ั นาการที่ดี
8) ความรักและเป็ นห่วงส่งผลต่อความหวังที่อยากให้ บตุ รของตนนันหายเป็
้
ขึ ้น ผู้ปกครองได้ ทราบตารางพัฒนาการจากแพทย์เกี่ยวกับประเภทของความพิการ ที่สามารถบอกได้
ว่าน้ องจะสามารถเดินได้ ภายในอายุเท่าไหร่ บุตรจะสามารถหรื อไม่สามารถเดินได้ ไปตลอดชีวิต จึง
ส่งผลให้ ผ้ ปู กครองมีความคาดหวังในตัวบุตรมาก จึงให้ น้องฝึ กกายภาพ ฝึ กเดินและเรี ยนพิเศษหลัง
เลิกเรี ยนอย่างหนัก จนน้ องเกิดความเครี ยดและกดดัน ซึง่ ภายหลังคุณแม่จึงปรับเปลี่ยนการเลี ้ยงดูของ
ตนให้ เป็ นไปในทางเสริ มสร้ างความสุขของบุตรเป็ นหลัก เพราะผู้ปกครองเล็งเห็นถึงสภาพจิตใจในบุตร
ของตนมากกว่า ซึง่ การปรับเปลี่ยนของผู้ปกครองนี ้จะส่งผลให้ น้องเติบโตขึ ้นมาด้ วยสภาพจิตใจที่ดี
2.2 การได้ รับความสนับสนุน
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการได้ รับการสนับสนุนจากบุคคล ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกได้ เป็ น 3 กลุม่ ใหญ่ๆ คือการได้ รับความสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว การได้ รับการสนับสนุน
จากบุคลากรทางการแพทย์.และการได้ รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
เหมือนกัน
การได้ รับความสนับสนุนจากคนในครอบครัว ได้ แก่ สามีหรื อภรรยา และบุตร สามี
หรื อภรรยาของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ เป็ นแรงสนับสนุนใกล้ ชิดและมีผลมากต่อสภาพ
้ านความเข้ าใจใน
จิตใจของผู้ปกครอง.ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการได้ กําลังใจจากคู่ชีวิตทังในด้
การใช้ ชีวิต.ในเรื่ องการช่วยตัดสินใจร่ วมเกี่ยวกับบุตรที่มีภาวะสมองพิการ ความเสียสละจากอีกฝ่ าย
เพื่อช่วยบรรเทาความเครี ยด การซื ้ออาหารมาเตรี ยมไว้ ให้ เพื่อบรรเทาความเหน็ดเหนื่อย การช่วยเหลือ
ในการดูแลบุตรบ้ างหากมีเวลา การช่วยให้ เงินสนับสนุนรายจ่ายในการเลี ้ยงดูบุตร คําพูดในความ
ห่วงใยที่คอยถามความเหน็ดเหนื่อยและคําพูดที่คอยให้ กําลังใจ ซึง่ จากการปฏิบตั ิข้างต้ นนี ้ล้ วนแล้ วแต่
ส่งผลต่อกําลังใจของผู้ปกครองที่พร้ อมที่จะเผชิญหน้ าอย่างไม่หวาดหวัน่ และต่อสู้อย่างไม่ท้อถอย
การได้ รับความสนับสนุนจากบุคลากรทางการแพทย์เป็ นแหล่งสนับสนุนที่ขาดไม่ได้
เนื่องจากสภาพความผิดปกติของบุตรนัน้ ต้ องได้ รับการบําบัดรักษา และการตรวจสภาพอาการอยู่
บ่อยครัง้ ตังแต่
้ เกิดยันเติบโต การที่ผ้ ปู กครองจะต้ องปรึ กษากับทังแพทย์
้
และนักกายภาพในเรื่ องของ
สภาพร่ างกาย อาการทางสมอง และการกายภาพบําบัด ได้ แก่ 1) การศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับภาวะ
สมองพิการกับแพทย์ การสอบถามถึงวิธีการดูแล และผู้ปกครองเองจะต้ องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้ า ง
2) การสอบถามนักกายภาพเกี่ยวกับวิธีการกายภาพให้ ตรงตามความบกพร่ องทางร่างกายในบุตรของ
ตน 3) การหลีกเลี่ยงการใช้ ความรุนแรงกับบุตรที่มีภาวะสมองพิการของตน 4) การได้ รับคําแนะนําจาก
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แพทย์ให้ ไปรักษาต่อกับแพทย์เฉพาะทางในที่อื่นๆ รวมถึงการแนะนําจากบุคลากรทางการแพทย์ในการ
ไปฝึ กขี่ม้า ฝึ กว่ายนํ ้า ฉีดโบทอค ผ่าตัดต่างๆ ฝึ กพูด ฝึ กกล้ ามเนื ้อมือ เท้ า แขน ขา และการกายภาพ
บําบัดอื่นๆ 5) การปรึ กษาในวิธีการสัง่ สอนบุตรที่มีภาวะสมองพิการที่มีความน้ อยใจในความด้ อยค่า
ของตน 6) การที่จะต้ องใช้ เวลามากน้ อยแค่ไหนกับกายภาพในบุตรของตน.ซึ่งสัมพันธ์ กบั ระดับความ
พิการหรื อประเภทของความสมองพิการในบุตรของตน รวมไปถึงการได้ รับแง่มมุ เล็กๆน้ อยๆเกี่ยวกับ
การกายภาพบุตร ได้ แก่ การประคองน้ องกายภาพ ผู้ปกครองไม่ควรยืนอยู่ข้างหลังเพียงจุดเดียวตลอด
เพราะจะทําให้ บตุ รเกิดความเคยชินและมัน่ ใจว่าผู้ปกครองจะอยู่ตรงนี ้อยู่แล้ ว บุตรจึงอาจผ่อนนํ ้าหนั
มาที่คนประคอง ซึง่ ผู้ปกครองควรเปลี่ยนที่ไปเรื่ อย เพื่อให้ บตุ รไม่แน่ใจว่าเรายืนอยูต่ รงไหน แล้ วบุตรจะ
้ ฒนาการสําหรับเด็กที่มี
พยายามทรงตัวไว้ เองโดยไม่ทิ ้งนํ ้าหนักมาหาผู้ปกครอง 7) ทราบถึงลําดับขันพั
ภาวะสมองพิการ อาทิเช่น ถ้ าเด็กนัง่ ได้ ทรงตัวได้ หรื อว่าเกาะยืนเองได้ หรื อว่าเดินวอล์คเกอร์ ได้ เอง
ก่อนอายุ 6-8.ขวบเด็กจะสามารถที่จะเดินได้ เอง 70-80% ซึง่ เด็กสมองพิการครึ่งซึก เด็กสมองพิการ
ไขว้ เด็กสมองพิการซีกซ้ ายซีกขวาจะมีตารางพัฒนาการของเด็กแต่ละกลุม่ แตกต่างกันไป ซึง่ แพทย์จะ
ค่อยๆเก็บสถิติจากเด็กที่มีภาวะสมองพิการไปเรื่ อยๆ แล้ วนําสถิติที่ได้ มาตีเป็ นตารางให้ ผ้ ปู กครองได้
ทราบถึงอนาคตที่สามารถคาดเดาได้ ซึง่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่เลือกที่จะเชื่อและขอคําปรึกษาแนะนําจาก
บุคลากรทางการแพทย์ เพราะในใจลึกๆยังมีความหวังว่า หากเราติดตามอาการของบุตรกับแพทย์
สมํ่าเสมอ พร้ อมทั ้งปฏิบตั ติ ามที่บคุ ลากรทางการแพทย์แนะนํา จะสามารถทําให้ บตุ รของตนนั ้นมีสภา
อาการที่ดีขึ ้น หรื อมีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้นได้
การได้ รับความสนับสนุนจากเพื่อนผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการด้ วยกัน เป็ น
แหล่งสนับสนุนที่ผ้ ปู กครองส่วนใหญ่มกั เลือกที่จะปรึกษา ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการเลือกที่จะ
เข้ าสังคมที่เกี่ยวกับความสมองพิการ ซึ่งเป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญต่อสภาพจิตใจของผู้ปกครอง
เด็ ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก าร.เนื่ อ งจากการได้ ป รึ ก ษา พูด คุย กับ ผู้ป กครองที่ มี บุต รภาวะสมองพิ ก าร
เหมือนกัน ส่งผลต่อสภาพจิตใจที่ดีขึ ้น เมื่อผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการมองเห็นทางที่จะรักษา
และบําบัดบุตรที่มีภาวะสมองพิการของตน ส่งผลต่อความเข้ มแข็งทางใจที่คอ่ ยๆเพิ่มพูนขึ ้นจากการได้
รั บรู้ ประสบการณ์ การแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ควบคู่ไปกับ การมองเห็ น ลัก ษณะ สภาพอาการ
ความสมองพิการของบุตรผู้อื่น.เพื่อนํามาเปรี ยบเทียบกับบุตรของตน.ซึง่ ผู้ปกครองอาจเลือกที่จะมอง
เปรี ยบเทียบกับเด็กสมองพิการที่มีภาวะแย่กว่าบุตรของตน.เพื่อสร้ างกําลังใจให้ กบั ตนเองในการเลี ้ยงดู
ต่อไป ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการมีความคาดหวังในการให้ บุตรเข้ าสังคมกับเด็กที่มีลกั ษณะ
เดียวกัน ให้ เด็กได้ มีโอกาสเรี ยนรู้กนั และกัน ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน เปรี ยบเสมือนเพื่อน เพื่อไม่ให้ บตุ ร
ที่มีภาวะสมองพิการนันรู
้ ้ สึกถึงความแตกต่างในตนเองหรื อเกิดปมด้ อยทางจิตใจ ซึ่งสาเหตุหลักของ
การที่ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการทุกท่านพาบุตรของตนมาเข้ าสังคม คือ การที่ต้องการให้ บตุ รที่
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มี ภ าวะสมองพิ ก ารของตนมี ค วามสุข ที่ ไ ด้ อ ยู่กับ เพื่ อ น ได้ ห ยอกล้ อ เล่น กัน ตามธรรมชาติข องเด็ก
เหมือนกับเด็กปกติทั่วไป เสริ มสร้ างสภาพจิ ตใจของบุตรที่มีภาวะสมองพิการของตนในเติบโตขึน้
ตามวัย ผลพลอยได้ จากการเข้ าสังคมของผู้ปกครองคือการที่ ผ้ ูปกครองได้ รับการปรึ กษากับเพื่อน
ผู้ปกครองด้ วยกัน ความคิดเห็นจากเพื่อนๆผู้ปกครองที่ได้ รับส่งผลต่อความเข้ มแข็งทางใจและการปรับ
ทัศนคติเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง
ผู้ปกครองเด็ก ที่ มี ภาวะสมองพิก าร มี เ งื่ อนไขที่ นํ า มาสู่ความเข้ มแข็ ง ทางใจตาม
แนวคิดของกรอทเบอร์ ก (Grotberg, 1995.อ้ างอิงจากกณิกาพร บุญชู. 2555: 45) ซึง่ เป็ นบุคลิกภาพที่
เข้ มแข็งในการเอาชนะอุปสรรคและปั ญหาของผู้ปกครอง เป็ นความรู้ สึก ทัศนคติ และความเชื่อใน
ตนเองของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ แบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1)ฉันมี (I have) เป็ น
องค์ประกอบที่ผ้ ูปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการได้ รับแรงสนับสนุนจากภายนอก (Social and
Interpersonal Support) ที่สง่ ผลให้ ผ้ ปู กครองเกิดความเข้ มแข็งทางใจ อาทิเช่น การได้ มีสมั พันธภาพ
กับผู้ปกครองท่านอื่นที่มีบุตรภาวะสมองพิการเหมือนกัน การได้ รับกําลังใจจากคนรอบข้ างหรื อจาก
สมาชิกในครอบครัว การเข้ าถึงในการศึกษาและการฟื น้ ฟูของบุตรในโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์ 2)ฉันเป็ น
(I am) เป็ นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับความเข้ มแข็งภายในจิตใจ (Inner Strength) ที่มีในตัวผู้ปกครองเด็ก
ที่มีภาวะสมองพิการ และเชื่อว่าความรู้ สึก ความเชื่อ และทัศนคติจะสามารถดีขึ ้นได้ อาทิเช่น การที่
ผู้ปกครองมีความมุ่งมัน่ ที่จะเลี ้ยงดูและฝึ กฝนบุตรให้ มีสภาพอาการทางร่ างกายที่ดีขึ ้น ความเชื่อมัน่
ของผู้ปกครองจะส่งผลให้ เขามีความเข้ มแข็งทางใจในการเลี ้ยงดูมากยิ่งขึน้ การที่ผ้ ูปกครองมีพลัง
ความรักที่ยิ่งใหญ่ต่อบุตรของตน ส่งผลให้ เกิดความทุ่มเท ความเสียสละ ความอดทนต่อความยาก
ลําบากและอุปสรรคต่างๆ การมีความหวัง (Filled with hope) ในการเลี ้ยงดูว่าบุตรของตน ว่าบุตรของ
ตนนันจะสามารถช่
้
วยเหลือตนเองได้ ในอนาคต 3)ฉันสามารถ (I can) เป็ นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับ
ทักษะในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล และการมีทกั ษะในการจัดการปั ญหา (Interpersonal and
problem solving skills) ซึง่ เกิดจากการที่ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการได้ เรี ยนรู้ในการศึกษาหา
ข้ อมูลเกี่ยวกับภาวะสมองพิการ การพยายามแก้ ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นให้ ดีขึ ้น การจัดการกับอารมณ์
ของตนเอง (Manage of my Feeling) ไม่ให้ แสดงออกหรื อกระทําในสิ่งที่ทําร้ ายจิตใจบุตรที่มีภาวะ
สมองพิการของตน
Corner and Davidson.(2003 อ้ างอิงจากกณิกาพร บุญชู. 2555: 47) ได้ กล่าวถึง
องค์ประกอบของความเข้ มแข็งทางใจที่แตกต่างออกไป แต่ยงั คงความเป็ นเงื่อนไขที่นํามาสู่
ความ
เข้ มแข็งทางใจได้ เช่นเดียวกัน ได้ แก่ 1)Hardness เป็ นความเข้ มแข็งที่ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมอง
พิการสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่ผา่ นเข้ ามาในชีวิตได้ โดยไม่ย่อท้ อ ความเข้ มแข็งที่คิดจะต่อสู้กบั
ความสมองพิการของบุตร การขวนขวายหาวิธีการรักษาและฟื น้ ฟู มีการจัดการกับความเครี ยดของ
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ตนเองอย่างเข้ มแข็ง และมองว่าตนเองเป็ นคนเข้ มแข็งพอที่จะสามารถต่อสู้กบั สถานการณ์
ความ
สมองพิการของบุตรนี ้ไปได้ โดยสําเร็จ 2) Optimism การที่ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการต้ องเผชิญ
กับสถานการณ์ ความสมองพิการของบุตรอย่างไม่ทนั ตังตั
้ ว ความกดดันในสถานการณ์ที่ส่งผลทังต่
้ อ
ั้
ด้ วยการมอง
ชีวิตและจิตใจของผู้ปกครอง แต่ผ้ ปู กครองยังสามารถฟื น้ คืนจากสถานการณ์นนๆมาได้
โลกในแง่ดี พยายามคิดหาเหตุผลให้ ตนเองเพื่อสนับสนุนจิตใจตนเองให้ ดีขึน้ การศึกษาหาข้ อมูล
เกี่ยวกับโรคเพื่อทําความเข้ าใจและแก้ ไขสถานการณ์เป็ นสิง่ ที่ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการเลือกที่
จะทําหลังจากทราบความสมองพิการในบุตรของตน 3)Resource Fullness การมองสิ่งรอบข้ างหรื อ
ความสําเร็ จที่ผ่านมาเพื่อเติมเต็มความรู้ สกึ ของตนเอง ให้ มีความมัน่ ใจมากยิ่งขึ ้นในการที่จะต่อสู้และ
เลี ้ยงดูบตุ รที่มีภาวะสมองพิการของตนเองต่อไป ความกล้ าที่จะมองคนรอบข้ างและขอความช่วยเหลือ
จากผู้อื่น อาทิเช่น เพื่อนผู้ปกครองเด็กที่ มีภาวะสมองพิการเหมือนกัน และบุคลากรทางการแพทย์
ความกล้ าที่จะลองทําในสิ่งใหม่ๆที่ตนเองยังไม่เคยทํา ซึ่งเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นกับผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะ
สมองพิการ.เนื่องจากการที่ผ้ ปู กครองรับรู้ความสมองพิการในบุตร ผู้ปกครองต้ องการความมัน่ ใจและ
ความกล้ า เผชิ ญในสิ่ง ที่ ตนเองยังไม่เคยมี ประสบการณ์ และยังมองไม่เ ห็ นผลลัพ ธ์ ที่ จ ะเกิ ดขึน้ แต่
ผู้ปกครองต้ องไม่ลงั เลที่จะลงมือทํา และมุ่งหน้ าต่อสู้กบั สถานการณ์อย่างไม่หวาดหวัน่ 4) Purpose
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการทุกท่านมีการวางเป้าหมายในการเลี ้ยงดูบตุ รของตน ความมุมานะที่
จะทําตามความคาดหวังให้ เป็ นผล ซึ่งคือความหวังที่หวังว่าในอนาคตอยากให้ บุตรของตนสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ เมื่อผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการต่างมีเป้าหมายในการเลี ้ยงดูบตุ รของตน จึง
ส่งผลให้ ผ้ ูปกครองมีความมุ่งมัน่ ที่จะทําความคาดหวังของตนให้ สําเร็ จ เป้าหมายนี ้จึงกลายเป็ นอีก
องค์ประกอบที่สําคัญที่นําไปสูค่ วามเข้ มแข็งทางใจของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
ตามทฤษฎีการมีสว่ นร่วม (Active Participatory Theory).กล่าวไว้ ว่าการที่บคุ คลจะ
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทงทั
ั ้ ศนคติและพฤติกรรม บุคคลนันจะต้
้
องได้ รับการสร้ างสถานการณ์ให้ เกิด
การมี ส่วนร่วมในกลุม่ บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายและการตัดสินใจ
จะสามารถช่วยให้ บุคคลยอมรับในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ รวดเร็ วยิ่งขึ ้น (พิชิต วรรณราช. 2549: 8) ซึ่ง
เปรี ยบได้ กบั การที่ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการได้ รับสนับสนุน การช่วยเหลือ และกําลังใจจากคน
ใกล้ ตวั การได้ รับแรงสนับสนุนนีจ้ ะสามารถช่วยบรรเทาจิตใจและช่วยให้ ผ้ ปู กครองมีความมัน่ ใจใน
การเริ่ มลงมือกระทําในการเปลี่ยนแปลงชีวิตกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นได้ อย่างไม่ลงั เล การที่ผ้ ปู กครองมี
ส่วนร่วมกับกลุม่ ผู้ปกครองบุตรที่มีภาวะสมองพิการเหมือนกัน ต่างฝ่ ายต่างให้ คําปรึกษาซึง่ กันและกัน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั ทําให้ ผ้ ปู กครองมีความคิดคล้ อยตามและพร้ อมที่จะปรับทัศนคติตามคน
ในกลุม่ ส่วนใหญ่ในการแสดงพฤติกรรม จากการรวบรวมข้ อมูลของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
พบว่าผู้ปกครองได้ รับแรงสนับสนุนและกําลังใจจากครอบครัว เป็ นกําลังใจสําคัญ โดยได้ รับจากสามี
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หรื อภรรยา และบุตรที่ มีภาวะสมองพิการของตน กําลังใจเป็ นสิ่งที่ สําคัญที่สุดสําหรับผู้ดูแลเด็กที่มี
ความบกพร่อง (รัชฎาภรณ์ เที่ยงสุข. 2556: 57-60) ซึง่ การที่ผ้ ปู กครองได้ แบ่งปั นความทุกข์ให้ กบั คนใน
ครอบครัว การได้ ระบายความทุกข์ให้ บตุ รฟั ง ยังเป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่ผ้ ปู กครองรู้สกึ อุ่นใจและสร้ าง ความ
เข้ มแข็งทางใจขึ ้นมาได้ สอดคล้ องกับ Kumar’s CR8 Model of Resilience (2014) ที่ได้ กล่าวถึงการ
ติด ต่อสัม พัน ธ์ (Connectedness) ว่า เมื่ อ บุค คลได้ รั บ กํ า ลัง ใจและแรงสนับ สนุน จากครอบครั ว จะ
สามารถทําให้ บคุ คลได้ แบ่งปั นความทุกข์ที่กําลังเผชิญ พยายามช่วยเหลือและแบ่งเบาในยามต้ องการ
ความช่วยเหลือ และสามารถสนับสนุนกันและกันในการสร้ างความเข้ มแข็งทางใจได้ อีกด้ วย.การที่
ผู้ปกครองมี การติดต่อสัมพันธ์ กับเพื่ อนหรื อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
แลกเปลี่ยนความทุกข์ แบ่งปั นความสุข แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในจิตใจเกี่ยวกับบุตรที่มีภาวะสมอง
พิการของตน ซึ่งสามารถเป็ นแรงสนับสนุนสําคัญที่ส่งผลให้ ผ้ ูปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการเกิด
ความเข้ มแข็งทางใจขึ ้นมาได้
ประภัสสร ฉัน ทศิริเ วทย์ (2556,น.114) ได้ ศึก ษาประสบการณ์ การฟื ้น คืน ได้ ข อง
ครอบครัวที่มีบตุ รออทีสติก พบว่าการได้ รับรู้ประสบการณ์ของครอบครัวอื่นที่ลกู มีความต้ องการพิเศษ
เช่นเดียวกันกับตนเอง.ทําให้ ผ้ ปู กครองเกิดกําลังใจและเกิดความตระหนักในตนเองว่าครอบครัวของตน
อยูใ่ นสถานการณ์ที่โชคดีกว่าอีกหลายครอบครัว หลายครอบครัวมีความยากลําบากมาก ทังจากภาวะ
้
อาการและในชีวิตความเป็ นอยู่ เมื่อได้ รับรู้ ประสบการณ์ ของครอบครัวอื่น จึงทําให้ ร้ ู สึกมีพลัง และมี
กําลังใจในการดูแลและพัฒนาลูกมากยิ่งขึ ้น อีกทังยั
้ งสอดคล้ องกับ Leung.(2003, pp.19-22) ที่ศกึ ษา
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองที่มีบตุ รพิการ ซึง่ พบว่าผู้ปกครองที่มีบตุ รพิการจะมีระดับความทุกข์
และความเครี ยดมากกว่า.ซึง่ อาจส่งผลต่อผู้ปกครองให้ มีอาการซึมเศร้ า และสิ ้นหวังในความหวังที่จะ
หายจากความพิการของบุตร และกังวลต่ออนาคตของบุตรในกรณีที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้ ว แต่เมื่อผู้ปกครอง
เด็ ก พิ ก ารทั่ว ไปได้ พ บปะสัง สรรค์ มี สัง คม ได้ พูด คุย กับ ผู้ป กครองเด็ ก ที่ มี ค วามพิ ก ารเหมื อ นกัน
การเผชิญความทุกข์เหมือนกัน สามารถส่งผลให้ ผ้ ปู กครองเด็กพิการรู้ สึกดีขึ ้น และกล้ าที่จะเปิ ดเผย
ตัวตนมากขึ ้น.(Lindblad, Rasmussen, & Sandman, 2005, p.291; Hill et al., 2007 อ้ างอิงจาก
ประภัสสร ฉันทศิริเวทย์. 2556: 20)
2.3 ความคิดเปรียบเทียบ
ความคิดเปรี ยบเทียบของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการเป็ นไปได้ 3 รู ปแบบคือ
การเปรี ยบเทียบบุตรที่มีภาวะสมองพิการของตนกับบุตรที่มีภาวะสมองพิการคนอื่นที่ด้อยกว่าการ
เปรี ย บลั ก ษณะนิ สั ย บุ ต รที่ มี ภ าวะสมองพิ ก ารของตนกั บ เด็ ก ปกติ บ างคนที่ นิ สัย แย่ ก ว่ า และ
การเปรี ยบเทียบสิง่ ที่ตวั เองกําลังเผชิญกับวันที่เลวร้ ายกว่าที่ผ้ ปู กครองสามารถผ่านมันมาได้
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การเปรี ยบเทียบบุตรที่มีภาวะสมองพิการของตนกับบุตรที่มีภาวะสมองพิการคนอื่น
ที่ ด้ อ ยกว่ า .เป็ นสิ่ ง ที่ ผ้ ูป กครองเลื อ กที่ จ ะทํ า เพื่ อ เยี ย วยาจิ ต ใจตนเองและเพื่ อ ให้ กํ า ลัง ใจตนเอง
เปรี ยบเทียบทังเด็
้ กที่มีภาวะสมองพิการคนอื่นที่พบเจอที่โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์ และกับเด็กที่มีภาวะสมอง
พิการที่พบเจอในเวลาที่พาบุตรไปพบแพทย์ การเปรี ยบเทียบถึงสภาพอาการของพวกเขาว่ามีอาการ
เกร็ งมากกว่า มีนํ ้าลายไหล เดินไม่ได้ ยืนไม่ได้ พูดไม่ได้ ขยับไม่ได้ ในขณะที่บตุ รที่มีภาวะสมองพิกา
ของตนสามารถพอทําอะไรได้ บ้าง
การเปรี ยบลักษณะนิสยั บุตรที่มีภาวะสมองพิการของตนกับเด็กปกติบางคนที่นิสยั
แย่กว่า.การที่ผ้ ปู กครองมองความดื ้อ ความเอาแต่ใจ ความเกเรของเด็กที่พบเห็นเวลาออกไปเจอสังคม
ข้ างนอก เห็นพฤติกรรมที่ไม่ดีตามข่าวแต่ละวัน เห็นตามสื่อโทรทัศน์ มาเปรี ยบเทียบกับพฤติกรรมและ
ลักษณะนิสยั ของบุตรที่มีภาวะสมองพิการของตน ทําให้ ผ้ ปู กครองมีความรู้สกึ ว่าตนเองโชคดี ที่ทกุ วันนี ้
บุตรของตนไม่ได้ เป็ นแบบนัน้ มองด้ านดีในบุตรของตนเทียบกับข้ อเสียในบุตรของผู้อื่น เพื่อให้ ตนเอง
นันเกิ
้ ดความเข้ มแข็งทางใจในการเลี ้ยงดูบตุ รของตน
การเปรี ยบเทียบสิ่งที่ตวั เองกําลังเผชิญกับวันที่เลวร้ ายกว่าที่เราสามารถผ่านมันมา
ได้ การที่ผ้ ปู กครองพยายามที่จะปรับทัศนคติทางความคิดของตน.และปรับตัวให้ ร้ ู สึกมีกําลังใจที่จะ
ต่อสู้ในวันที่ผ้ ปู กครองรู้สกึ อ่อนแอ การนึกถึงอดีตที่เลวร้ ายที่ผ่านมา ในการเผชิญกับความยากลําบาก
วันนันลํ
้ าบากอย่างไร ซึง่ ในวันนี ้ผู้ปกครองสามารถผ่านมันมาได้ แล้ ว ซึง่ เมื่อผู้ปกครองนึกเปรี ยบเทียบ
กัน สามารถทําให้ ผ้ ปู กครองรู้สกึ ว่าสิ่งที่ตนเองเผชิญอยู่ในวันนี ้ไม่ได้ แย่อย่างที่คนอื่นคิด.ความเข้ มแข็ง
ทางใจสามารถเกิ ด ขึ น้ ได้ จากความนึ ก คิ ด ของตั ว เราเอง หากผู้ ปกครองนึ ก เปรี ย บเที ย บกั บ
ประธานาธิบดีสหรัฐ หรื อนึกเปรี ยบเทียบตนเองกับคนที่สงู ศักดิ์กว่า แล้ วอีกเมื่อไหร่ที่บคุ คลนันจะรู
้ ้ สกึ
ว่าตนเองนันมี
้ ความสุขเพียงพอ ซึง่ หากเรามองความสุขที่อยู่ไม่ไกลนี ้ จะทําให้ เราเกิดความมัน่ ใจ และ
ความเข้ มแข็งขึ ้นมาในเร็ ววัน
ความคิดเปรี ยบเทียบของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการย่อมมีความแตกต่างกัน
ออกไปตามแง่มมุ ทางความคิดที่สามารถเกิดขึ ้นได้ ในแต่ละบุคคล แต่สดุ ท้ ายแล้ วสิ่งที่เหมือนกันคือ
การคิดเปรี ยบเทียบเพื่อให้ ความรู้ สกึ ของตนเองรู้ สึกดีขึ ้น ให้ กําลังใจตนเองซึง่ ก่อให้ เกิดความเข้ มแข็ง
ทางใจที่จะสู้ต่อไปในการเลี ้ยงดูบุตรที่มีภาวะสมองพิการของตน ตามทฤษฎีการจัดการความเครี ยด
แบบมุ่ง อารมณ์ นัน้ เป็ นกระบวนการทางความคิ ด และพฤติ ก รรมที่ บุ ค คลนํ า มาใช้ เพื่ อ บรรเทา
ความไม่สบายใจหรื อเพื่อปรับอารมณ์ตนเองให้ กลับเข้ าสูส่ มดุล.การเปรี ยบเทียบความทุกข์ของตนกับ
ผู้อื่น เป็ นการเปรี ยบเทียบตนเองกับบุคคลที่ด้อยกว่า.ซึง่ การเปรี ยบเทียบนี ้ส่งผลให้ ผ้ ดู แู ลในครอบครัว
รู้สกึ ว่า ยังมีคนอีกมากมายที่มีปัญหารุ นแรงกว่าที่ตนต้ องเผชิญ และเกิดกําลังใจว่าเมื่อคนเหล่านันยั
้ ง
สามารถต่ อ สู้แ ละใช้ ชี วิ ต อยู่ไ ด้ ตนเองต้ อ งสามารถใช้ ชี วิ ต อยู่แ ละทํ า หน้ า ที่ ดูแ ลผู้ป่ วยได้ เ ช่ น กัน
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(อภิญญา เจริ ญฉํ่า. 2551: 66-69) สอดคล้ องกับงานวิจยั ของอาภาภรณ์ ดํารงสุสกุล (2551: 92) ที่
กล่าวว่าผู้ดูแลส่วนใหญ่ สร้ างกํ าลังใจโดยการคิดเปรี ยบเที ยบกับผู้ที่ทุกข์ มากกว่า เพื่อให้ ตนเองมี
้ นเรื่ องธรรมดา ไม่ได้ เลวร้ ายไปกว่าผู้อื่น อีก
กําลังใจ ฝึ กการคิด การมองปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับตนเองนันเป็
ทังการคิ
้
ดเปรี ยบเทียบยังเป็ นการจัดการความเครี ยดของตนเองอีกวิธีหนึง่ การคิดเปรี ยบเทียบว่ามีผ้ อู ื่น
ที่แย่กว่าตนเองเป็ นหนึ่งในการจัดการความเครี ยดของบุคคล (Morris & Reilly, 1987 quoted in
Parkinson., et. al, 1996 อ้ างอิงจากทัฬหพร ปราชญาพร. 2551: 28) ซึง่ สอดคล้ องกับสิ่งที่ผ้ ปู กครอง
เด็กที่มีภาวะสมองพิการกระทําเพื่อนํามาสูค่ วามเข้ มแข็งทางใจของตนเอง
3. แนวทางในการจัดการอารมณ์ ตนเองของผ้ ูปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
3.1 การจัดการอารมณ์ โกรธของตน
ผู้ปกครองเด็กที่ มีภาวะสมองพิการ ได้ มีวิธีการจัดการกับอารมณ์ ความโกรธของ
ตนเองโดยการตังสติ
้ และระงับสติของตนด้ วยการออกจากสถานการณ์ นนชั
ั ้ ว่ คราว เพื่อให้ ตนเองนัน้
เกิดความใจเย็นมากขึ ้นควบคู่ไปกับความอดทนที่ต้องพยายามนํามันออกมาใช้ เพื่อลดความรุ นแรงที่
อาจเกิดขึ ้นได้
การที่ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการตังสติ
้ ของตนเองในการจัดการอารมณ์โกรธ
เป็ นอันดับแรก จะทําให้ ผ้ ปู กครองมีสติ ลดการเกิดการปะทะ และจบลงด้ วยความสัมพันธ์ ท่ีดีต่อกัน
ระหว่างผู้ปกครองและบุตรที่มีภาวะสมองพิการ ซึ่งการตังสติ
้ ยงั ทําให้ ผ้ ปู กครอง มองเห็นตนเอง รับรู้
ความรู้ สึกของตนเองว่ากําลังโกรธและโมโห ความรู้ เท่าทันอารมณ์ ตนเองทําให้ ผ้ ปู กครองอารมณ์ เย็น
ลง.การสงบสติอารมณ์ ด้วยการใจเย็น สามารถสานความสัมพันธ์ ให้ บุตรที่ มีภาวะสมองพิการและ
ผู้ปกครองเข้ าใจกันมากขึ ้น ผู้ปกครองบางท่านใจเย็นด้ วยการนิ่งเงียบเพื่อเรี ยกสติตนเองกลับคืนมา
ผู้ปกครองบางท่านใจเย็นด้ วยการใช้ เหตุผล ค่อยๆพูดค่อยๆสอนบุตรของตนในยามที่ตนมีอารมณ์โกรธ
ซึ่งการใจเย็นในการจัดการอารมณ์ นัน้ มักควบคู่กับความอดทนต่อสถานการณ์ .ผู้ปกครองใช้ ความ
อดทนในการจัดการอารมณ์ตนเองเวลาโกรธ โดยผู้ปกครองคํานึงถึงสภาพจิตใจเป็ นที่ตงั ้ การดุและการ
ตักเตือนนัน้ มักจะควบคู่ไปกับการอธิ บายเหตุผล ว่าเพราะอะไรถึงได้ ว่ากล่าวตักเตือนในเรื่ องนัน้ ๆ
ความอดทนต่ อ สิ่ ง ยั่ว ยุใ ห้ เ กิ ด อารมณ์ จ ากการเซ้ า ซี ต้ ัง้ คํ า ถามและไม่ เ ชื่ อ ฟั ง .ซึ่ง ความอดทนของ
ผู้ปกครองนี ้ สามารถทําให้ อารมณ์ของผู้ปกครองสงบลง
การออกจากสถานการณ์ ชวั่ คราว เป็ นสิ่งที่ผ้ ปู กครองกระทําเพื่อสงบสติอารมณ์ ใน
ยามคับขัน ให้ ตนเองได้ ทบทวนความคิดและการกระทําอย่างรอบคอบก่อนจะเกิดการปะทะ และคําพูด
ที่ อ าจส่งผลในการทํ า ร้ ายจิ ตใจกัน และกัน ในขณะเดีย วกัน การที่ ผ้ ูป กครองเพิก เฉยและออกจาก
สถานการณ์ชวั่ คราวนี ้ยังทําให้ บตุ รที่มีภาวะสมองพิการของตนได้ ทบทวนความคิดและพฤติกรรมของ
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ตนอีกด้ วย ซึง่ ภายหลังจากการออกจากสถานการณ์นนั ้ ผู้ปกครองได้ กลับมาอธิบายและพูดคุยกับบุตร
ด้ วยเหตุผล และด้ วยความใจเย็น ซึง่ สามารถทําให้ สถานการณ์ความโกรธระหว่างผู้ปกครองกับบุตรที่มี
ภาวะสมองพิการนัน้ ผ่านไปได้ ด้วยดี
การตังสติ
้ ของผู้ปกครองในการระงับอารมณ์ความโกรธข้ างต้ นสอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ เทพ สงวนกิตติพนั ธุ์.(2559) ที่ได้ กล่าวว่าบุคคลจะต้ องมีสติอยู่เสมอเพื่อควบคุมอารมณ์ที่รุนแรง
ของตนเองให้ คลายลง การพยายามควบคุมโดยใช้ สติหรื อหลักธรรมะเข้ ามาช่ วยในการเผชิ ญกับ
สถานการณ์ ซึง่ จะทําให้ สถานการณ์นนเป็
ั ้ นไปในทางที่ดีขึ ้น Baumeister& Bushman (2008 อ้ างอิง
จากอารยา.ปิ ยะกุล. 2558).กล่าวถึงแนวทางการจัดการกับความโกรธของตนเองไว้ ว่า ธรรมชาติของ
มนุษย์จะกระตุ้นให้ บคุ คลมีอารมณ์โกรธ แต่ด้วยวัฒนธรรมหรื อด้ วยเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่พยายาม
สอนเราให้ ร ะงับ ความโกรธนัน้ ไว้ บุค คลทุก คนควรจะฝึ กให้ ต นเองมี ค วามอดทนอดกลัน้ และไม่
แสดงออกถึงอารมณ์ เชิงลบนี ้ รวมไปถึงการจัดการความโกรธด้ วยการได้ ระบาย แนวคิดนี ้กล่าวว่าเมื่อ
บุคคลมีความโกรธเปรี ยบเสมือนแรงกดดันภายในที่สงั่ สม และสามารถก่อให้ เกิดความก้ าวร้ าวรุ นแรง
ขึ ้นมาได้ ซึง่ การก้ าวร้ าวมีแต่จะส่งผลเสีย ดังนันเมื
้ ่อบุคคลเกิดอารมณ์โกรธ บุคคลควรจะได้ ระบายสิ่งที่
อยูใ่ นใจกับใครสักคน ซึง่ ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการได้ เลือกใช้ การระบายอารมณ์ของตนเองกับ
บุคคลในครอบครัวและเพื่อนผู้ปกครองที่มีบตุ รภาวะสมองพิการเหมือนกันในเวลาที่ตนเองรู้ สกึ อัดอัน้
จากความเครี ยดและความเหน็ดเหนื่อยในการเลี ้ยงดูบตุ ร ซึง่ ถือเป็ นหนึ่งในวิธีการจัดการอารมณ์ของ
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการเช่นเดียวกัน
การจัดการอารมณ์ความโกรธของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการยังสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของนันทนา วงษ์ อินทร์ (2546: 85-86 อ้ างอิงจากสวัสดิ์ วงชารี . 2548: 34) ที่กล่าวถึง การ
จัดการอารมณ์ ตนเอง (Managing Emotions) ที่ เหมาะสมมีองค์ ประกอบคือ 1)การควบคุมได้
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการมีความสามารถในการรู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง รู้ตวั ในขณะที่ตนกําลัง
มีอารมณ์ โดยการมีสติ การเงียบ บางท่านอาจใช้ การดึงตนเองออกจากสถานการณ์ความโกรธนันก่
้ อน
เพื่อกลับมามองตนเองในสิ่งที่ตนกําลังเผชิญกับอารมณ์อยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงและการปะทะที่
อาจเกิดขึ ้นได้ 2)การมีเหตุผล ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการใช้ เหตุผลในการอธิบายสาเหตุของ
ความโกรธกับบุตรของตนเสมอ เพื่อให้ บุตรที่มีภาวะสมองพิการของตนนัน้ เข้ าใจในสาเหตุการเกิด
อารมณ์ 3) การแสดงออกของอารมณ์ในความเหมาะสมของสถานที่ เวลาและสถานการณ์ ผู้ปกครอง
เด็กที่ มีภาวะสมองพิการมีการแสดงออกทางอารมณ์ ได้ ตามความเหมาะสม และคํานึงถึงบริ บทที่
รายล้ อ มในขณะเกิ ด อารมณ์ ซึ่ง บริ บ ทส่ว นใหญ่ จ ะเป็ นการแสดงอารมณ์ ที่ บ้ า น ที่ ซึ่ง เป็ นสถานที่
ส่วนบุคคลของแต่ละครอบครัว ตามทฤษฎีการบําบัดความคิดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Cognitive
Behavioral Therapy:.CBT) ของเอลลิส(Ellis) ที่ได้ พฒ
ั นาเอบีซีดี โมเดล (A-B-C-D Model) สําหรับ
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การจัดการและรับมือกับอารมณ์โกรธของบุคคล การที่ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการต้ องเลี ้ยงดู
บุตรของตน ความเหน็ดเหนื่อยที่เกิดขึ ้นส่งผลต่ออารมณ์ในการเลี ้ยงดู เมื่อบุตรมีพฤติกรรมบางอย่างที่
ส่งผลต่ออารมณ์ของผู้ปกครองให้ เกิดความหงุดหงิดอารมณ์เสีย (A = Activating Situation or Event)
้ ่การกระทําของบุตรนันก็
้
ผู้ปกครองมีความคิดว่าทําไมบุตรไม่ทําแบบนี ้ ทําไมบุตรไม่ทําแบบนัน้ ทังๆที
ไม่ได้ ผิดไปจากความเป็ นจริ ง แต่บตุ รแค่ทําในสิ่งที่ไม่ได้ อยู่ในกรอบหรื อในความคิดของผู้ปกครอง และ
อาจเป็ นเพราะความสมองพิการของบุตรที่สง่ ผลต่อความผิดปกติของพฤติกรรม (B = Belief System)
้ ่จริงแล้ ว ความ
ผู้ปกครองจึงเกิดอารมณ์โกรธขึ ้น มีการแสดงออกทางพฤติกรรมด้ วยการพูดเสียงดัง ทังที
โกรธนัน้ มีส่วนมาจากความเครี ยดและความกังวลในการเลี ้ยงดูบุตรที่มีภาวะสมองพิการ (C =
Consequences) เมื่อผู้ปกครองเริ่ มทบทวนความคิด กลับได้ พบว่าจริ งๆแล้ วบุตรที่มีภาวะสมองพิการ
ของตนสามารถทําพฤติกรรมแบบนันได้
้ และเริ่ มนึกย้ อนไปถึงความคิดของบุตรว่าเพราะอะไรถึงทํา
แบบนัน้ พอเริ่ มเข้ าใจ ผู้ปกครองจึงเริ่ มสงบสติอารมณ์ลง และคุยกับบุตรที่มีภาวะสมองพิการของตน
ด้ วยเหตุผล (D = Dispute) จะเห็นได้ ว่าเอบีซีดีโมเดล สามารถช่วยทําให้ ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมอง
พิการมี การปรับเปลี่ยนความคิดที่ส่งผลไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการณ์ กับอารมณ์
ความโกรธของตนเอง
เทพ สงวนกิ ต ติ พัน ธุ์ (2559) ยัง ได้ ก ล่ า วอี ก ว่ า ความพยายามในการหลี ก เลี่ ย ง
สถานการณ์ ที่ก่อให้ เกิดอารมณ์ เสียหรื ออารมณ์ รุนแรงนัน้ เป็ นหนึ่งในวิธีการระงับอารมณ์ตนเอง ซึ่ง
บางท่านอาจใช้ การนับหนึ่งถึงสิบหรื อนับหนึ่งถึงร้ อยเพื่อให้ อารมณ์เย็นลงก่อน หรื อกับบางท่านอาจใช้
วิธี อ อกจากสถานการณ์ ไปก่ อนแล้ ว ค่อ ยกลับมาเผชิ ญกับ สถานการณ์ นัน้ อีกครั ง้ หนึ่ง ซึ่ง จากการ
ศึกษาวิจยั ของเทพ สงวนกิตติพนั ธุ์.(2559) นันสอดคล้
้
องกับข้ อมูลที่ผ้ วู ิจยั ได้ รับจากผู้ปกครองเด็กที่มี
ภาวะสมองพิการ 1) ผู้ปกครองเลือกที่จะออกจากสถานการณ์ความโกรธ และให้ เพื่อนผู้ปกครองท่าน
อื่นเข้ ามาช่วยประนีประนอม เพื่อป้องกันการตีและการใช้ ความรุนแรงกับบุตรที่มีภาวะสมองพิการของ
ตน 2) ผู้ปกครองใช้ การเพิกเฉยและไม่สนใจบุตร ในเวลาที่ผ้ ปู กครองเกิดอารมณ์โกรธและไม่พอใจ
เนื่องจากผู้ปกครองทราบว่าหากตนทําพฤติกรรมเช่นนี ้ จะเป็ นการดึงดูดความสนใจของบุตรให้ บตุ รมา
สนใจตนเองได้ และเพื่อให้ บุตรปรับตัวเข้ ามาหาตน 3) การมีสติดึงตนเองออกจากสถานการณ์ เพื่อ
ยังคิ
้ ด ทําให้ ผ้ ปู กครองไตร่ ตรองและรับรู้ ในสิ่งที่ตนกําลังมีอารมณ์ อยู่ ทําให้ การมีอารมณ์ นนสงบลง
ั้
หลังจากการออกจากสถานการณ์เพื่อไตร่ตรอง 4)การปรึกษาเรื่ องเครี ยดหรื อเรื่ องทุกข์ใจกับครอบครัว
หรื อเพื่อนผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการเหมือนกัน เพื่อแบ่งเบาความทุกข์ที่สงั่ สมมาของตนให้
เบาลง จะสามารถช่วยให้ ผ้ ูปกครองมีการควบคุมอารมณ์ ให้ เป็ นปกติได้ เร็ วยิ่งขึน้ 5) การใช้ วิธีการ
ระบายออก หรื อการปลดปล่อยอารมณ์ เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการบางท่านมี
การปลดปล่ อ ยอารมณ์ ค วามโกรธของตนเองโดยการเขวี ย้ งหนัง สื อ ลงกับ พื น้ ในยามที่ สิ่ ง ที่ ต น
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ตังความหวั
้
งและตังใจกั
้ บบุตรที่มีภาวะสมองพิการของตน ไม่เป็ นผลตามที่ตนเองคาดหวังไว้ ซึ่งเป็ น
การหลี ก ออกจากสถานการณ์ ค วามโกรธเพื่ อ ปลดปล่ อ ยอารมณ์ ชั่ว คราว และเป็ นการป้ องกัน
การทําร้ ายตนเองและผู้อื่น
3.2 การจัดการอารมณ์ ความเครียดและความเหน็ดเหนื่อย
การจัดการอารมณ์ ความเครี ยดและความเหน็ดเหนื่อยในการเลี ้ยงดูบุตรที่มีภาวะ
สมองพิการของผู้ปกครอง เริ่ มต้ นจากการที่ผ้ ปู กครองเริ่ มทบทวนปั ญหาหรื อสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น การ
เปิ ดโอกาสให้ กับตนเองได้ ระบายสิ่งที่อยู่ในใจกับใครสักคนเพื่อไม่ให้ ตนเองเกิดความเครี ยดจนมาก
เกินไป และความเชื่อทางศาสนาในความหวังว่าสักวันหนึ่งอาจเกิดปาฏิหาริ ย์ขึน้ กับบุตรของเขาก็
เป็ นได้
การทบทวนปั ญหาหรื อสถานการณ์ความสมองพิการของบุตรนี ้ ผู้ปกครองได้ ทบทวน
สิ่งที่เกิดขึ ้นกับตน ตัวเราเองนัน้ สามารถที่จะช่วยแก้ ไขอะไรให้ มนั ดีขึ ้นได้ บ้าง ทําอย่างไรให้ ชีวิตเรา
ออกมา ดีที่สดุ ถึงแม้ วา่ บุตรจะเป็ นเช่นนี ้ การตังสติ
้ เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองชีวติ ของตน มุมมอง
ในการเลี ้ยงดูบุตรของตน การทําใจยอมรับกับสิ่งที่บุตรของตนเป็ น เนื่องจากสภาวะของเด็กที่มีภาวะ
สมองพิการนี ้มีความไม่แน่นอนทางด้ านสุขภาพ และสภาพทางกายภาพ ซึ่งสภาพร่ างกายของบุตร
อาจจะทรุ ดลง หรื ออาจจะดีขึ ้น ตามแต่วิธีการดูแลและประเภทของความสมองพิการ เมื่อผู้ปกครอง
สามารถทําใจยอมรับกับทุกสิ่งที่อย่างที่บุตรเป็ นได้ แล้ ว ผู้ปกครองจะมีการเลี ้ยงดูในลักษณะการทํา
วันนี ้ให้ ดีที่สดุ ในทุกวัน
การที่ผ้ ปู กครองมีโอกาสได้ ระบายความเครี ยดและความเหน็ดเหนื่อยในการเลี ้ยงดู
บุตรที่มีภาวะสมองพิการออกมาบ้ าง สามารถช่วยบรรเทาทุกข์ให้ กับผู้ปกครอง ให้ มีสภาพจิตใจที่ดี
ยิ่งขึ ้น เนื่องจากมีที่ปรึ กษา มีผ้ รู ับฟั ง มีผ้ ชู ่วยคิดตัดสินใจ อีกทังยั
้ งมีผ้ แู ลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกันอีกด้ วย ซึง่ ปั จจัยหนึง่ ที่คอ่ นข้ างมีความสําคัญต่อการได้ ระบาย นัน่ คือการที่ผ้ ปู กครองได้ ระบาย
กับใคร หรื อใครเป็ นผู้รับฟั ง ผู้ปกครองจะมีความสบายใจในการที่ได้ ระบายกับคนใกล้ ตวั ได้ แก่ สามี
ภรรยา เพื่อนผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการด้ วยกัน และบุตรของตน ซึ่งความรักความเข้ าใจจะ
สามารถช่วยให้ พวกเขาให้ กําลังใจซึง่ กันและกัน
การที่ผ้ ปู กครองมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การกระทําที่ได้ แต่ภาวนาให้ ตนเองนันมี
้
สุขภาพแข็งแรงและอยู่เลี ้ยงดูบุตรที่มีภาวะสมองพิการของตนเองไปจนแก่จนเฒ่า ความเชื่อในเวร
กรรมว่า เมื่อชาติที่แล้ วอาจเคยไปทําบาปหรื อทําเวรกรรมอะไรไว้ ซึง่ ชาตินี ้เราจึงต้ องพยายามรับมันให้
ได้ และเป็ นช่ ว งที่ ชี วิ ต ของพวกเขานัน้ ต้ อ งอยู่ช ดใช้ ก รรมกัน ต่ อ ไป ความเชื่ อ ในหลัก คํ า สอนของ
พระพุทธเจ้ าในความพากเพียร ผู้ปกครองยึดถือมัน่ มาตลอดนับตังแต่
้ วนั ทราบความสมองพิการในบุตร
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ความพยายามฝื นชะตาลิขิตเพราะในใจมีความหวังว่าบุตรของตนจะสามารถเดินได้ พูดได้ เหมือนเด็ก
คนอื่นๆ ซึง่ ผู้ปกครองก็ได้ นําหลักธรรมทางพุทธศาสนาได้ แก่ ขันธ์ 5 นี ้มาใช้ ในการจัดการกับอารมณ์
โกรธของตนเองอีกด้ วย การที่ผ้ ปู กครองมีความเชื่อทางด้ านพุทธศาสนา มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อให้
ตนเองสามารถข้ ามผ่านสถานการณ์และอุปสรรคอันหนักหนาในชีวิตนี ้ไปได้
งานวิจยั ของมอลลิสและไรลี่ (Morris & Reilly, 1987 quoted in Parkinson., et. al,
1996 อ้ างอิงจากทัฬหพร ปราชญาพร. 2551: 28) กล่าวถึงการจัดการความเครี ยดในการควบคุม
อารมณ์ ตนเองโดยการมุ่งจัดการกับสิ่งที่ก่อให้ เกิ ดอารมณ์ ความเครี ยด การทบทวนถึงปั ญหาหรื อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ ้น การใช้ ความอดทนพยายามในการควบคุมอารมณ์ตนเอง การหาแหล่งสนับสนุน
ทางสัง คมโดยการเข้ า หาคนที่ เ ผชิ ญ สิ่ง เดี ย วกับ ตนเอง ซึ่ง คื อ ผู้ป กครองเด็ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก าร
เหมือนกันเพื่อปรับทุกข์ แลกเปลี่ยนและแบ่งปั นประสบการณ์ ตามแนวคิดของมอลลิสและไรลี่เกี่ยวกับ
การจัดการความเครี ยดของบุคคลในการมุ่งจัดการด้ วยการดื่มเหล้ า หรื อการหันเหความสนใจไปหาสิ่ง
อื่น เพื่อบรรเทาความเครี ยด ไม่เป็ นสิ่งที่ค้นพบในการจัดการอารมณ์ของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมอง
พิการ เนื่องด้ วยสถานการณ์การเผชิญปั ญหาของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการที่มีความเข้ มแข็ง
ทางใจและการจัดการอารมณ์ตนเองที่เป็ นแบบอย่างในการเลี ้ยงดูบตุ รที่มีภาวะสมองพิการ และเนื่อง
ด้ วยความรักที่ผ้ ูปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการมีต่อบุตร จะไม่แสดงออกหรื อเลือกใช้ การจัดการ
อารมณ์ด้วยวิธีนี ้
เมื่อบุคคลมีความเครี ยดหรื อเรื่ องทุกข์ ใจ บุคคลควรจะปรึ กษาเพื่อนสนิทที่ บุคคล
ไว้ ใจ เนื่องจากบุคคลควรปลดปล่อยความทุกข์ที่มีอยู่ออกมาเสียบ้ าง ซึ่งผู้ที่สามารถควบคุมอารมณ์
ตนเองให้ เป็ นปกติได้ เร็ วนัน้ จะสามารถทําให้ บุคคลนัน้ สามารถดําเนินชีวิตได้ อย่างมีความสุขยิ่งขึ ้น
(เทพ สงวนกิ ต ติ พัน ธุ์ . 2559) แพทย์ ป ระจํ า ของบุต รที่ มี ภ าวะสมองพิ ก ารเป็ นอี ก บุค คลหนึ่ ง ที่ มี
ความสําคัญอยู่ไม่น้อย บ่อยครัง้ ที่ผ้ ปู กครองมีเรื่ องเครี ยดในการเลี ้ยงดู และความเหนื่อยหน่ายกับการ
จัดการอารมณ์ตนเอง การได้ ปรึกษาแพทย์ผ้ รู ักษาก็ทําให้ ผ้ ปู กครองได้ เกิดความเข้ าใจในตัวบุตรของตน
มากขึ ้น จนถึงขันสบายใจและไร้
้
ความกังวล
อภิญญา เจริ ญฉํ่า (2551: 66-69) กล่าวว่าการยึดหลักทางศาสนาเป็ นที่พึ่งทางใจ
เป็ นหนึ่งในวิธีการจัดการกับความเครี ยดแบบมุ่งปรับอารมณ์ (Emotion-focused Forms of coping)
ซึ่ ง ได้ แ ก่ การให้ ทาน การสวดขอพร การศึ ก ษาหลัก ทางศาสนา สิ่ ง เหล่ า นี จ้ ะสามารถบรรเทา
ความเครี ยด ความทุกข์ รวมทังก่
้ อให้ เกิดความหวังในการเผชิญกับความเครี ยดในชีวิตของผู้ปกครอง
ซึ่ง ความหวัง นี เ้ ป็ นแรงจูง ใจที่ สํ า คัญ ที่ ทํ า ให้ ผ้ ูดูแ ลในครอบครั ว คงการทํ า หน้ า ที่ ดูแ ลผู้ป่ วยต่อ ไป
ผู้ป กครองเด็ ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก ารที่ ร อคอยปาฏิ ห าริ ย์ ใ ห้ เ กิ ด ขึน้ กับ ตนเอง และบุต รของตน ซึ่ง
ผู้ปกครองได้ แต่หวังว่าในสักวันหนึ่งบุตรของเขาจะสามารถเดินได้ และหายเป็ นปกติ ซึง่ สอดคล้ องกับ
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อาภาภรณ์ ดํารงสุสกุล (2551: 93) ที่ศกึ ษาประสบการณ์ของผู้หญิงที่ดแู ลสมาชิกในครอบครัวที่ได้ รับ
บาดเจ็บ กล่าวถึง การหาสิง่ ยึดเหนี่ยวในจิตใจ หรื อหลักคําสอนทางศาสนาเพื่อเป็ นเครื่ องชี ้แนวทางใน
การดําเนินชีวิต และการแก้ ไขปั ญหาเช่นกัน
ทฤษฎีภาวะวิกฤต (Crisis Theory) ของโกแลน (Golan, 1978) และ สไลคิว
(Slaikeu, 1990) ได้ ให้ ข้อสมมติฐานสอดคล้ องกับแนวความคิดของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
ผู้ปกครองมีความไม่สมดุลทางอารมณ์และในสถานการณ์เมื่อทราบถึงความสมองพิการในบุตรของตน
ทํ า ให้ ผ้ ูป กครองเด็ ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก ารเกิ ด ความทุก ข์ และความเศร้ า ซึ่ง ผู้ป กครองแต่ล ะท่ า น
พยายามต่อสู้ ฝ่ าฟั นให้ ตนเองนัน้ เกิ ดความสมดุลทางอารมณ์ การที่ ผ้ ูปกครองกํ า ลัง สับสนและมี
ช่วงเวลาอันจํากัดอาจส่งผลต่อความอ่อนแอทางจิตใจได้ เมื่อผู้ปกครองได้ รับการช่วยเหลือสนับสนุน
จากครอบครัว บุคลากรทางการแพทย์ และเพื่อนผู้ปกครอง ส่งผลให้ ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
ได้ รับความเข้ มแข็งทางใจและกําลังใจขึ ้นมาได้ ในอีกมุมมองหนึ่งของทฤษฎีนี ้จึงอาจมองได้ ว่า ภาวะ
วิกฤตมีส่วนช่วยส่งเสริ มให้ ผ้ ูปกครองมีโอกาสพัฒนาตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ านอารมณ์ ใน
ขณะเดียวกันโกลแมน (Golman, 1998: 26 อ้ างอิงจากอรัญญา วันกิ่ง. 2546: 33-34) ยังได้ กล่าวถึง
องค์ประกอบในการจัดการอารมณ์ที่สอดคล้ องกับการจัดการอารมณ์ของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมอง
พิการ โดยแบ่งออกเป็ น 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1)การควบคุมอารมณ์ตนเอง (Self-Control) ผู้ปกครองเด็กที่มี
ภาวะสมองพิการสามารถควบคุมอารมณ์ความเครี ยดและความเหนื่อยหน่ายจากการเลี ้ยงดูบุตรที่มี
ภาวะสมองพิการของตนเองได้ โดยเลือกใช้ วิธีการทบทวนกับสถานการณ์ ที่เกิ ดขึน้ การได้ ระบาย
ความเครี ยดและความเหน็ดเหนื่อยให้ กับใครสักคนได้ ฟัง และการใช้ ความคิดเพื่อบรรเทาจิตใจให้
ตนเองรู้ สึ ก ดี ขึ น้ โดยการคิ ด เปรี ยบเที ย บและเวรกรรมในพุ ท ธศาสนา 2)ความไว้ วางใจ
(Trusworthiness) ผู้ปกครองมีการแสดงตนให้ เพื่อนผู้ปกครองเด็กที่ มีภาวะสมองพิการด้ วยกันเกิ ด
ความไว้ วางใจโดยการให้ คําแนะนํา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน ซึ่งการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และการได้ พดู คุยกับผู้ปกครองที่มีบตุ รภาวะสมองพิการเหมือนกันนี ้จะทําให้ ผ้ ปู กครองได้
ระบายความเครี ยด และรู้ สึกดีขึ ้นจากการได้ ปลดปล่อยความรู้ สึกของตนเอง 3)ความรู้ สึกรับผิดชอบ
(Concientiouness) ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการมีความรับผิดชอบในหน้ าที่ของตนในการเลี ้ยง
ดูบตุ ร มีความสมํ่าเสมอในการพาบุตรของตนไปฟื น้ ฟู และได้ รับการบําบัดตามความบกพร่องของควา
สมองพิการ การที่ผ้ ปู กครองมีความรับผิดชอบในความเป็ นบิดามารดาในการพาบุตรไปรับการฟื น้ ฟู
สมํ่าเสมอ เมื่อบุตรมีสภาพอาการที่ดีขึ ้น ผู้ปกครองย่อมบรรเทาความเครี ยดลง 4)ความสามารถในการ
ปรับตัว (Adaptability) ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการสามารถปรับตัวอยู่กับสถานการณ์ ความ
สมองพิการของบุตรได้ ปรับความรู้ สกึ และพฤติกรรมของตนเองอย่างมีสติ รวมไปถึงความสามารถใน
การตัด สิน ใจหรื อ แก้ ไ ขปั ญหาได้ เ หมาะสมกับ สถานการณ์ 5)การสร้ างสรรค์ สิ่ง ใหม่ (Innovation)
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ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการเปิ ดใจรับฟั งคําแนะนําและประสบการณ์จากเพื่อนผู้ปกครองเด็กที่มี
ภาวะสมองพิการ และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนํามาช่วยเหลือและบําบัดบุตรของตนให้ มีสภาพ
อาการทางร่างกายที่ดียิ่งขึ ้น
จากแผนภาพที่ 2 ของอกิเลอร่าและเมสสิค (Aguilera and Messick, 1982, p.64
อ้ างอิงจากโสภา อ่อนโอภาส. 2538: 30) จะเห็นได้ วา่ เมื่อผู้ปกครองมีเหตุการณ์ที่ทําให้ เกิดความเครียด
ส่งผลให้ ผ้ ูปกครองเกิ ดความไม่สมดุล และต้ องการกลับมาสู่ความสมดุลในชี วิต ในสถานการณ์ นี ้
ผู้ปกครองเกิดความเครี ยดจากการเลี ้ยงดูบตุ รที่มีภาวะสมองพิการ ผู้ปกครองได้ รับแรงสนับสนุนจาก
หลากหลายแหล่งที่มา และเปิ ดโอกาสให้ ตนเองได้ ระบายความเครี ยดกับคนรอบข้ าง ทําให้ ผ้ ปู กครอง
เริ่ มเกิดความเข้ าใจและยอมรับในสภานการณ์ความเป็ นจริ งทีตนเองเผชิญอยู่ ซึง่ ส่งผลต่อความคิดใน
การแก้ ไขสถานการณ์ที่เหมาะสมกับตนเองและบุตรของตน จนก่อให้ เกิดความสมดุลในชีวิตกลับคืนมา
ซึง่ นับได้ ว่าผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการไม่ถือว่าเกิดภาวะวิกฤตเนื่องจากว่าผู้ปกครองสามารถ
กลับมายืนอยูใ่ นจุดสมดุลของชีวิตได้
4. บทบาทเพื่อการบรรเทาความทุกข์ ทางใจ ในลักษณะของการเป็ นผ้ ูให้ คาํ ปรึ กษา
และเป็ นผ้ ูรับคําปรึกษาของผ้ ูปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
บทบาทเพื่อการบรรเทาความทุกข์ทางใจเป็ นกระบวนการที่มีเป้าหมายให้ ผ้ ทู ี่มีปัญหาหรือ
ความไม่สบายใจได้ ทําความเข้ าใจกับปั ญหาของตน และมองเห็นแนวทางในการแก้ ปัญหาได้ ด้วย
ตนเอง โดยที่ผ้ ปู กครองบุตรที่มีภาวะสมองพิการนันจะมี
้
หน้ าที่เป็ นผู้เอื ้อ ให้ ผ้ ปู กครองอีกท่านได้ เข้ าใจ
ปั ญหาของตนอย่างชัดเจนที่สุด โดยที่ผ้ ูปกครองจะไม่เข้ าไปแทรกแซง หรื อเสนอแนะความคิดของ
ตนเองให้ กับผู้อื่น แต่จะทํ าให้ ผ้ ูปกครองอีกท่านนัน้ ได้ รับประโยชน์ ในแง่ของการเกิ ดความเข้ าใจใน
ตนเอง และสามารถวางแนวทางการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของตนเองได้ อ ย่ า งเหมาะสม สามารถเผชิ ญ
สถานการณ์ ที่เกิดขึ ้นในชีวิตได้ อย่างมัน่ คง และสามารถจัดการปั ญหาของตนได้ อย่างสอดคล้ องและ
เหมาะสมกับความเป็ นจริ ง ซึ่งถือว่าได้ ว่าบทบาทการบรรเทาความทุกข์ทางใจนี ้ เป็ นกระบวนการที่
ช่วยเหลือผู้ปกครองทางด้ านจิตใจ โดยการทําให้ ผ้ ปู กครองมองเห็นทางเดินของตนเอง ซึ่งสอดคล้ อง
กับโสรี ซ์.โพธิแก้ ว (2552 อ้ างอิงจากณสรวง นเรนทรเสนี. 2553: 5) ที่ได้ กล่าวว่าการปรึกษา
เชิง
จิตวิทยา หรื อที่เรี ยกกันว่า Counseling Psychology นัน้ เป็ นกระบวนการที่ช่วยเหลือบุคคลทางด้ าน
จิตใจ ถือเป็ นการช่วยเหลือจากภายใน โดยการเกือ้ กูลให้ บุคคลสามารถผ่านอุปสรรคแห่งความไม่
สบายใจในช่วงวิกฤติชีวิตของเขาไปได้ .อีกทังยั
้ งช่วยให้ ผ้ ปู กครองค้ นพบศักยภาพของตนได้ อย่างเต็มที่
ในการพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ ตัง้ ไว้ ขยายมุมมองในการมองโลกและชี วิต ซึ่งก่ อให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงในตนเองในทางที่ดี

187
4.1 บทบาทเพื่อการบรรเทาความทุกข์ ทางใจ ในการเป็ นผ้ ูให้ คาํ ปรึกษา
ผู้ปกครองได้ มีบทบาทเพื่อการบรรเทาความทุกข์ทางใจในการเป็ นผู้ให้ คําปรึกษาโดย
การแนะนํ าประสบการณ์ โดยตรงในการเลี ้ยงดู ท่านั่งหลังจากการได้ รับการผ่าตัดของบุตร วิธีการ
แก้ ปัญหาการนอนกระตุกในตอนกลางคืน การกระตุ้นพัฒนาการของบุตร การทําใจยอมรับในตัวของ
บุตร การไม่คาดหวังจนมากเกินไปเนื่องด้ วยสภาพอาการความผิดปกติในบุตร การให้ ความรู้และเสนอ
ความคิดเห็นในเรื่ องการรักษาสภาพอาการของบุตร ได้ แก่ การฉีดโบท็อคซ์ ฉีดฟิ ลเลอร์ .เป็ นต้ น วิธีการ
แก้ เมื่อบุตรทานอาหารติดคอ ซึ่งมีความอันตรายมากกับเด็กที่มีภาวะสมองพิการ จากประสบการณ์
การเก็บข้ อมูลของวิจัยทําให้ ได้ ทราบว่า เด็กจํานวนหนึ่งที่ทานลําไยแล้ วติดคอ เป็ นช่วงเวลาที่ นาน
เกินไปส่งผลต่อการขาดออกซิเจน ส่งผลให้ บุตรมีความสมองพิการภายหลัง ซึ่งในกรณีที่บุตรมีภาวะ
สมองพิการอยูก่ ่อนแล้ ว การทานลําไยติดคอสามารถทําให้ สภาพอาการของบุตรทรุ ดตัวลงได้ อย่างเห็น
ได้ ชดั ข้ อสังเกตและข้ อควรระวังในการดูแลบุตรที่มีภาวะสมองพิการ ซึง่ ควรระวังในด้ านการชักของบุตร
การให้ การดูแลเป็ นพิเศษเมื่อบุตรมีไข้ สงู อาการชักที่อาจเป็ นได้ จากโรคประจําตัวที่สามารถส่งผลให้
สภาพอาการของน้ องทรุ ดตัวลง การเป็ นผู้ประสานงานและเป็ นที่ปรึกษาในการพาเด็กที่มีภาวะสมอง
พิการท่านอื่นไปได้ รับการผ่าตัดให้ สภาพร่ างกายดีขึ ้น การแนะนําสถานที่ให้ กายอุปกรณ์สําหรับบุตร
การให้ กํา ลัง ใจระหว่างผู้ปกครองเด็กที่ มีภาวะสมองพิการด้ วยกันทัง้ การปลอบใจ แนววิธี คิดของ
ผู้ปกครองผู้ที่มีประสบการณ์ ทางจิตใจมามากกว่า การตัง้ หลักและหาจุดยืนของตนเองให้ ได้ ก่อน
ขันแรก
้
การเข้ าใจหัวอกผู้ปกครองที่ต้องดูแล เข้ าใจการไปสืบแสวงหาสถานที่ แพทย์ และข้ อมูลต่าง ๆ
ว่ามันยากลําบากแค่ไหน วิธีการเลี ้ยงดูให้ ทงตนเองและบุ
ั้
ตรที่มีภาวะสมองพิการของตนมีความสุข
การบอกแนวทางความอดทนในสิ่งที่ผ้ ปู กครองต้ องเผชิญในวันข้ างหน้ า และที่สําคัญคือการยอมรับใน
การเปลี่ยนแปลงของบุตร ซึ่งภาวะสมองพิการนี ้เป็ นภาวะที่ไม่มีความแน่นอนทางด้ านสภาพอาการ
ทางร่ างกาย เด็กที่มีภาวะสมองพิการบางคนอาจสู้ความเจ็บปวดด้ วยโรคไม่ไหวจนต้ องจากไป หรื อ
อาจมีสภาพอาการที่แย่ลง ดังนันผู
้ ้ ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการที่มีประสบการณ์ อนั เปี่ ยมล้ นใน
การเลี ้ยงดูบุตรที่มีภาวะสมองพิการของตน ย่อมอยากที่จะเผยแพร่ และส่งต่อข้ อมูลอันมีค่า และเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการท่านอื่นให้ ได้ มีการปรับตัว ปรับทัศนคติ และปรับสภาพ
จิตใจให้ สามารถยอมรับกับสถานการณ์ได้ บทบาทเพื่อการบรรเทาความทุกข์ทางใจจึงมีความสําคัญ
มากต่อการเป็ นผู้ให้ คําปรึกษาในผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
ตามบทบาทของการเป็ นผู้ให้ คําปรึกษา ผู้ปกครองจะให้ ความช่วยเหลือให้ ผ้ ปู กครอง
ที่มีภาวะสมองพิการท่านอื่นนันมี
้ ความเข้ าใจและยอมรับในสถานการณ์ สร้ างความเข้ าใจในตนเอง
และรับรู้ ในศักยภาพของตนเอง ซึง่ การให้ คําปรึ กษาของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการนี ้สามารถ
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พูดคุยกันได้ ทกุ เรื่ อง ไม่วา่ จะเป็ น การศึกษาบุตร พัฒนาการบุตร อาชีพของผู้ปกครอง รวมไปถึงปั ญหา
และความเครี ยดที่เกิดขึ ้นในระหว่างการเลี ้ยงดูบตุ รที่มีภาวะสมองพิการ ซึง่ ผู้ให้ คําปรึกษาจะเป็ นผู้รับ
้ นเคียงข้ างกันไปจนกว่า
ฟั งความทุกข์และความเครี ยดที่ผ้ รู ับคําปรึ กษาอยากที่จะระบาย พร้ อมทังเดิ
ผู้รั บ คํ า ปรึ ก ษาจะเกิ ด ความเข้ ม แข็ ง ทางใจขึน้ ซึ่ง บทบาทเพื่ อ การบรรเทาความทุก ข์ ท างใจของ
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการนี ้ เป็ นไปในทางเดียวกับบทบาทการให้ คําปรึ กษาตามแนวคิดของ
พงษ์ พนั ธ์ พงษ์ โสภาและ วิไลลักษณ์ พงษ์ โสภา (2556: 12-13) ที่ว่าผู้ให้ คําปรึ กษามีหน้ าที่พยายาม
ช่วยเหลือให้ บุคคลเกิดความเข้ าใจ ยอมรับในสถานการณ์ ที่เกิดขึ ้น และอยู่ในสังคมให้ ได้ รวมไปถึง
การมีส่วนร่ วมในการวางแผนกับผู้รับคําปรึ กษาในเรื่ องการศึกษาของบุตร การเลือกอาชีพ สถานที่ใน
การพาบุตรไปฟื น้ ฟู วิธีการดูแล และข้ อควรระวังในเด็กที่มีภาวะสมองพิการ ไปจนถึงเรื่ องส่วนตัวของ
ผู้รับคําปรึ กษา ในส่วนของการบันทึกผลการให้ คําปรึ กษาเพื่อประเมินผลความก้ าวหน้ าของการให้
คําปรึกษาระหว่างผู้ปกครองนัน้ ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการไม่มีความคาดหวังตายตัวในการที่
จะต้ องให้ ผ้ รู ับคําปรึ กษาปฏิบตั ิตามขอเสนอแนะหรื อคําแนะนําของผู้ให้ คําปรึ กษาทังหมด
้
เนื่องจาก
การดูแลบุตรที่มีภาวะสมองพิการ ต้ องประกอบไปด้ วยหลายเงื่อนไข ได้ แก่ ลักษณะความสมองพิการ
ลักษณะนิสยั ของบุตร ฐานะทางครอบครัว ความสามารถในการรับรู้ของบุตร ความสามารถใน ความ
อดทนของผู้ปกครอง ความขยันในการต่อสู้ฝ่าฟั นกับสถานการณ์ความสมองพิการของบุตร ซึง่ เงื่อนไข
เหล่านี ้เป็ นปั จเจกบุคคล ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการหรื อผู้รับคําปรึกษามีสทิ ธิ์ที่จะไตร่ตรองและ
นําไปใช้ หรื อไม่ตามแต่ผ้ รู ับคําปรึกษา ซึง่ ผู้ให้ คําปรึกษารับรู้และเคารพสิทธิ์ในส่วนนัน้
4.2 บทบาทเพื่อการบรรเทาความทุกข์ ทางใจ ในการเป็ นผ้ ูรับคําปรึกษา
บทบาทเพื่อการบรรเทาความทุกข์ทางใจในการเป็ นผู้รับคําปรึกษา ผู้ปกครองเด็กที่มี
ภาวะสมองพิการ มักได้ รับคําปรึกษา คําปลอบใจจากเพื่อนผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการด้ วยกัน
การปรึ กษาก่อนที่จะตัดสินใจผ่าตัด ซึ่งรวมไปถึงวิธีการปฏิบตั ิตวั ก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดของบุตร
ข้ อควรระวังต่างๆ เรื่ องพัฒนาการของบุตร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยการเล่าพัฒนาการและ
สภาพอาการในบุตรของตนให้ กับเพื่อ นผู้ปกครองได้ ฟั ง คํา แนะนํ าในการหาทางออกเรื่ องปั ญ หา
รายจ่ายไม่เพียงพอ ซึง่ เพื่อนผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการด้ วยกันได้ ให้ ทางเลือกในการหารายได้ .
เพื่อมาใช้ กบั รายจ่ายของบุตร คําแนะนําเรื่ องบุคลากรทางการแพทย์ตามสถานที่ตา่ งๆ ทังนั
้ กกายภาพ
หมอเด็ก หมอสมอง หมอกระดูก หมอตา รวมไปถึงสถานที่ในการไปฝึ กพัฒนาการ คําตักเตือนใน
การดูแลบุตรเกี่ยวกับการชัก ข้ อความรู้จากแพทย์ที่เมื่อผู้ปกครองได้ รับรู้ แล้ วสามารถทําให้ ความกังวล
ใจในการเลี ้ยงดูบตุ รนันลดน้
้
อยลง คําแนะนําจากแพทย์เกี่ยวกับวิธีการเลี ้ยงดูแบบประชาธิปไตยที่เน้ น
การใช้ เหตุผล ลดการใช้ ความรุ นแรงเพื่อหลีกเลี่ยงอัตราการเกิดของเด็กก้ าวร้ าว การรู้ เท่าทันสภาพ
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อาการของบุตร ประสบการณ์ การเตรี ยมตัวเตรี ยมใจในการเลี ้ยงดู ความอดทนในการใช้ เวลาฟื ้นฟู
การได้ รับคําปรึกษาจากนักสังคมของโรงพยาบาลในการปรับสภาพจิตใจของตนเองให้ มีความเข้ มแข็ง
ไม่ท้อแท้ ต่อเหตุการณ์ ที่เลวร้ าย การพยายามมองเห็นถึงความสุขของบุตรเป็ นสําคัญ คําแนะนําใน
การกายภาพบุต รช่ ว งวัน หยุด สถิ ติ ค วามสมองพิ ก ารจากแพทย์ ทํ า ให้ ผ้ ูป กครองมี ค วามหวัง ใน
พัฒนาการของบุตร การเจริ ญเติบโตของร่างกายเด็กที่มีภาวะสมองพิการแต่ละประเภท ซึง่ บทบาทเพื่อ
การบรรเทาความทุกข์ ทางใจที่ผ้ ูปกครองได้ รับนี ้ ครอบคลุมการเลี ้ยงดูบุตรที่มีภาวะสมองพิการใน
ทุกด้ าน และเป็ นแรงสนับสนุนสําคัญที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้ปกครองโดยตรงให้ มีความเข้ มแข็ง
ทางใจในการเลี ้ยงดูบตุ รที่มีภาวะสมองพิการอย่างไม่ท้อถอย
ตามบทบาทของการเป็ นผู้รั บ คํ า ปรึ ก ษา การให้ คํ า ปรึ ก ษานี จ้ ะสามารถช่ ว ยให้
ผู้ปกครอง ผู้รับคําปรึกษาได้ บรรเทาความทุกข์ และบรรเทาความเครี ยดจากการเลี ้ยงดูบตุ รที่มีภาวะ
สมองพิการของตน ได้ รับการแบ่งปั นประสบการณ์จากผู้ปกครองบุตรที่มีภาวะสมองพิการท่านอื่นหรื อ
ผู้ให้ คําปรึ กษา ซึ่งบทบาทการให้ คําปรึ กษาเพื่อบรรเทาความทุกข์ ทางใจนีส้ ่งผลให้ ผ้ ูรับคําปรึ กษา
สามารถผ่ า นพ้ น วิ ก ฤตการณ์ นัน้ ไปได้ พงษ์ พัน ธ์ พงษ์ โ สภาและ วิ ไ ลลัก ษณ์ พงษ์ โ สภา (2556,
น.16-17) ได้ กล่าวไว้ ในปรัชญาของการให้ คําปรึกษา (Philosophy of Counseling) ว่าผู้รับคําปรึกษา
และผู้ให้ คําปรึ กษาจะต้ องตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็ นสําคัญ การช่วยให้ บุคคลได้
พัฒนาศักยภาพ การดึงสิ่งที่ซอ่ นเร้ นอยู่ภายในจิตใจตนเองออกมาให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
การศึกษาหลากหลายแง่มมุ ของบุคคลเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินบุคคลเพียงด้ านเดียวจากสิ่งที่เห็น และ
การปฏิ บัติ ต่ อ กั น ด้ ว ยความไว้ ว างใจ เคารพในศัก ดิ์ ศ รี ข องกัน และกัน หากผู้รั บ คํ า ปรึ ก ษาและ
ผู้ให้ คําปรึกษามีแนวทางการปฏิบตั ิตามปรัชญาของการให้ คําปรึกษา จะส่งผลต่อการให้ คําปรึ กษาใน
ครัง้ นันดํ
้ าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จากการศึก ษาในประสบการณ์ ความเข้ มแข็ ง ทางใจและการจัดการอารมณ์ ของ
ผู้ป กครองเด็ ก ที่ มี ภ าวะสมองพิ ก ารในโรงเรี ย นศรี สัง วาลย์ นี ้ ทํ า ให้ ผ้ ูวิ จัย ได้ เ ข้ า ถึ ง การเผชิ ญ กับ
สถานการณ์ ความยากลําบากของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ การที่ผ้ ปู กครองจะต้ องต่อสู้กบั
สถานการณ์ การที่จะต้ องดิ ้นรนขวนขวายศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับความสมองพิการเพิ่มเติมรอบด้ าน
ตังแต่
้ วิธีการบําบัดรักษา วิธีการดูแล ข้ อควรระวังต่างๆ ไปจนถึงแพทย์และสถานที่สําหรับพาบุตรไป
ฟื น้ ฟูนอกเหนือจากที่โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์มีให้ ซึง่ ค่อนข้ างมีความจําเป็ นมากต่อสภาพอาการของเด็กที่
มีภาวะสมองพิการที่มีสภาพอาการค่อนข้ างมาก ซึ่งการที่เด็กที่มีภาวะสมองพิการจะได้ รับการฟื น้ ฟู
สมํ่าเสมอสามารถช่วยบรรเทาสภาพอาการทางด้ านร่างกายของเด็กให้ ดีขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั และ
เติมเต็มความหวังของผู้ปกครองให้ ผ้ ปู กครองได้ เห็นพัฒนาการของบุตรที่ดีขึ ้น ซึ่งส่งผลต่อกําลังใจใน
การที่ จ ะเลี ย้ งดู บุ ต รต่ อ ไป ดัง นัน้ การศึ ก ษาและให้ ความสํ า คัญ กั บ การเผชิ ญ และการต่ อ สู้ กั บ
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ความยากลําบากของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการนี ้.จะสามารถเป็ นแนวทางการใช้ ชีวิตที่สําคัญ
ของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ ทังในด้
้ านการเลี ้ยงดูบตุ รด้ วยตนเองและว่าจ้ างผู้อื่นเลี ้ยงดูแทน
ซึง่ ผู้ปกครองบางท่านต้ องการหารายได้ เพื่อให้ เพียงพอกับค่าใช้ จ่ายของบุตรที่มีภาวะสมองพิการ ซึ่ง
ต้ องใช้ ค่อนข้ างมาก อาจมีความจําเป็ นต้ องหารายได้ เพื่อบุตรเนื่องจากไม่มีสมาชิกในครอบครัวช่วย
หารายได้ ทดแทน

ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ข้ อเสนอแนะสําหรับผ้ ูปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
1.1- ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการสามารถนําเงื่อนไขที่นําไปสูค่ วามเข้ มแข็ง ทาง
ใจไปประยุกต์ใช้ ทังการหาแหล่
้
งสนับสนุนจากบุคลากรทางการแพทย์ และเพื่อนผู้ปกครองที่มีบุตร
ภาวะสมองพิการเหมือนกัน ความคิดเปรี ยบเทียบบุตรตนเองกับบุตรคนอื่นเพื่อให้ ตนเองมีกําลังใจและ
พึงพอใจกับปั จจุบนั ซึง่ เงื่อนไขเหล่านี ้จะสามารถทําให้ ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการเกิดแนวทาง
ในการปรับสภาพจิตใจตนเองให้ เข้ มแข็งและรับมือกับการดูแลบุตรที่มีภาวะสมองพิการได้
1.2- ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการที่ พึ่งทราบความสมองพิการในบุตร ได้ รับการ
แบ่งปั นประสบการณ์ทางจิตใจ เกิดมุมมองทางความคิดในการต่อสู้กบั สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นและเกิด
บทบาทใหม่ในการเลี ้ยงดูบตุ รที่มีภาวะสมองพิการของตน
1.3- ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการได้ รับรู้ถึงแนวทางในการจัดการกับอารมณ์ความ
โกรธ โดยการตังสติ
้ และหลีกออกจากสถานการณ์ ชั่วคราว เพื่อลดการปะทะ การเกิดสถานการณ์ ที่
รุ นแรง และการทําร้ ายจิตใจกัน รับรู้ การรับมือกับความเครี ยดและการเหน็ดเหนื่อยในการเลี ้ยงดูบุตร
โดยการเปิ ดโอกาสให้ ตนเองได้ ระบายสิ่งที่คงั่ ค้ างอยู่ในใจให้ กบั ใครสักคนได้ ฟัง ซึ่งแนวทางเหล่านี ้จะ
สามารถเสริ มสร้ างแนวคิดทางจิตใจ และเป็ นกําลังใจสําคัญให้ แก่ผ้ ปู กครองที่มีบตุ รภาวะสมองพิการ
เช่นเดียวกัน
2. ข้ อเสนอแนะสําหรั บสถาบันการศึกษา มลนิ
ู ธิต่างๆ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
2.1- เจ้ าหน้ าที่ในสถาบันการศึกษา มูลนิธิตา่ งๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องที่ให้ การอบรม
สัง่ สอนและเลี ้ยงดูเด็กที่มีภาวะสมองพิการนี ้ สามารถนําแนวทางการจัดการอารมณ์ทงั ้ 2 รู ปแบบไป
พัฒนาใช้ ในการเลี ้ยงดู และรับมือกับสถานการณ์ทางด้ านอารมณ์ของตนเอง ได้ แก่ การหลีกเลี่ยงการ
แสดงอารมณ์ โกรธกับเด็กที่มีภาวะสมองพิการโดยการออกจากสถานการณ์ ความโกรธนันชั
้ ว่ คราว
เพื่อให้ ตนเองได้ ปรับสภาพอารมณ์ และจิตใจให้ เย็นลง ให้ เวลาเด็กที่ มีภาวะสมองพิการได้ ทบทวน
พฤติกรรมของตนเอง ในส่วนของการจัดการอารมณ์กบั ความเครี ยดและความเหน็ดเหนื่อยในการเลี ้ยง
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ดูเด็กที่มีภาวะสมองพิการนี ้ เจ้ าหน้ าที่ควรจะมีโอกาสได้ ระบายสิง่ ที่อยูใ่ นจิตใจของตนเองกับใครสักคน
เพื่อลดความอัดอันและความสั
้
ง่ สมที่ก่อให้ เกิดความเครี ยด ซึง่ อาจปะทุและก่อให้ เกิดแต่ผลเสียตามมา
2.2- สถาบันการศึกษา มูลนิธิตา่ งๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องที่มีเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
ควรให้ ความร่ วมมือและช่วยเหลือในการให้ ความรู้ และคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับเด็กที่มีภาวะสมอง
พิการ รวมทังการเสริ
้
มสร้ างความรู้ ให้ กบั เด็กให้ เกิดแนวคิด เกิดความเข้ มแข็งทางใจในการใช้ ชีวิตใน
สังคม พัฒนาให้ เด็กที่มีภาวะสมองพิการนี ้มีอาชีพในอนาคต และรองรับการประกอบอาชีพของเด็กที่มี
ภาวะสมองพิการให้ สามารถใช้ ชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ อย่างเป็ นสุข
2.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริ มอาชีพ ควรช่วยกันสนับสนุนการประกอบอาชีพ
การ
หรื อการหารายได้ อย่างสุจริ ตของผู้ปกครองหรื อครอบครัวที่มีเด็กภาวะสมองพิการ เพื่อเป็ น
ช่วยเหลือครอบครัวที่มีภาระในการเลี ้ยงดูเด็กที่มีภาวะสมองพิการ
3. ข้ อเสนอแนะสําหรับบุคลากรทางการแพทย์
ผู้วิจัยเล็งเห็ นถึงการประสานงานและการทํางานควบคู่กันของสถาบันการศึกษาและ
บุคลากรทางการแพทย์ เนื่ องจากบุคลาการทางการแพทย์ เป็ นกลุ่มที่เน้ นการบําบัดรักษาทางกาย
้
กที่มีภาวะสมองพิการและผู้ปกครองเด็ก
ในขณะที่สถานศึกษาสามารถช่วยบําบัดในทางจิตใจทังของเด็
ที่มีภาวะสมองพิการ ซึง่ หากทังสองหน่
้
วยงานได้ ทํางานร่ วมกันแล้ ว จะสามารถส่งผลที่ดีขึ ้นอย่างมาก
ต่อการดําเนินชีวิตของครอบครัวเด็กที่มีภาวะสมองพิการ

ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ศึกษาประสบการณ์ ทางจิตใจของผู้ปกครองเด็กที่ มีภาวะสมองพิการ ที่เลี ้ยงดูบุตรที่ มี
ภาวะสมองพิก ารด้ วยตนเองและการมีบุคคลอื่ น ช่วยดูแลแทน เพื่อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างใน
ความยากลําบากในการเลี ้ยงดู
2. ศึกษาแบบรายกรณีเกี่ยวกับ การเผชิญสถานการณ์ความยากลําบากในการเลี ้ยงดูบตุ รที่
มีภาวะสมองพิการ เพื่อให้ เห็นถึงการดําเนินชีวิตอย่างยากลําบากที่ผ้ ปู กครองของเด็กที่มีภาวะสมอง
พิการกําลังเผชิญอยู่ และเพื่อเข้ าถึงความต้ องการในสิ่งที่ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการต้ องการ
จากสังคม
3. เกิ ดแนวทางในการให้ คําปรึ กษาแบบกลุ่มกับผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ เพื่อ
แบ่งเบาและแบ่งปั นประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ ทังในเรื
้ ่ องความเข้ มแข็ง
ทางใจและการจัดการอารมณ์ความเครี ยดและความเหน็ดเหนื่อยในการเลี ้ยงดูบตุ ร
4. ศึกษาวิธีการทําใจยอมรับกับวิกฤตการณ์ของผู้ปกครองที่มีบตุ รสมองพิการ ตามแนว
พระพุทธศาสนา
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ผลการวิเคราะห์ หาค่ าดัชนีความสอดคล้ องของผ้ ูเชี่ยวชาญ
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินดา วราสุนนั ท์
2. อาจารย์ ดร.ชนิดา มิตรานันท์
3. อาจารย์ ทพญ.ดร.จุฑารัตน์ ฉิมเรื อง
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ผ้ ูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1

คนที่ 3
1
0
1
0
0
0
0
1
-1
1
0
-1
0
0
1

รวม

IOC

แปลผล

3
2
3
2
2
2
1
3
-1
1
2
-1
2
2
3

1
0.67
1
0.67
0.67
0.67
0.33
1
-0.33
0.33
0.67
-0.33
0.67
0.67
1

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ปรับปรุง
ใช้ ได้
ตัดทิ ้ง
ปรับปรุง
ใช้ ได้
ตัดทิ ้ง
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
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ตารางข้ อมลพื
ู น้ ฐานของผ้ ูปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ 26 ท่ าน
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ลําดับ

นามสมมุติ

ตารางข้ อมูลพื ้นฐานของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการ

1

เอ

เพศและอายุ (ของ
บุตรหลานที่มีภาวะ
สมองพิการ)
เพศชาย 10 ปี

2

บี

เพศชาย 6 ปี

คุณแม่

3
4

ซี
ดี

เพศชาย 4 ปี
เพศชาย 6 ปี

คุณแม่
คุณแม่

5
6

อี
เอฟ

เพศชาย 6 ปี
เพศหญิง 10 ปี

คุณแม่
คุณแม่

7

จี

เพศชาย 16 ปี

คุณย่า

8

เอช

เพศหญิง 6 ปี

คุณแม่

9

ไอ

เพศชาย 12 ปี

คุณยาย

10

เจ

เพศหญิง 6 ปี

คุณยาย

11

เค

เพศชาย 15 ปี

คุณยาย

12

แอล

เพศชาย 11 ปี

คุณแม่

13

เอ็ม

เพศชาย 14 ปี

คุณแม่

สาเหตุ

ลักษณะ

สถานะ
ผู้ปกครอง
คุณป้า

อุบตั ิเหตุตอน 2
ขวบ
อุบตั ิเหตุขณะ
ตังครรภ์
้
คลอดก่อนกําหนด
ติดเชื ้อไวรัสขณะ
ตังครรภ์
้
คลอดก่อนกําหนด
เด็กฝาแฝด คลอด
ไม่ทนั กินนํ ้าคลํ่าเข
ไป
เป็ นแต่กําเนิด
ไม่ทราบสาเหตุ
คลอดก่อนกําหนด

ของความสมองพิการ
แขนขาซ้ ายอ่อนแรง
สายตายาว นํ ้าลายไห
ตลอด
ขาและเท้ าผิดปกติ

ระยะเวลาการ
เลี ้ยงดูความ
สมองพิการ
8 ปี

6 ปี

มือเกร็ง ขาบิด ตาเข
ขาเกร็งทัง2ข้
้ าง พูดไม่ชดั

4 ปี
6 ปี

คออ่อน แขนขาเกร็ง
แขนขาเกร็ง พูดไม่คอ่ ยได้

6 ปี
10 ปี
(ไม่ได้ เลี ้ยงเอง)

ขาอ่อนแรงเดินไม่ได้ มือ
16 ปี
เกร็ง
(ไม่ได้ เลี ้ยงเอง)
เดินไม่ได้ มีภาวะสมาธิ
6 ปี
สัน้
ใช้ เครื่ อง
ชักเป็ นประจํา นํ ้าลายไหล
12 ปี
สูญญากาศดูดออก แขนขาเกร็ง
ตอนคลอด
มี อ าการชัก ตอน 2 ขาข้ างหนึง่ จะเกร็ง งอ
4 ปี
ขวบ
และเขย่ง
คลอดก่อนกําหนด เดิ น ไม่ ไ ด้ ไ อ คิ ว ตํ่ า ข 13 ปี
เกร็ง
ฉีดยาเร่งคลอด
11 ปี
ขาดออกซิเจนตอน
คลอด
คลอดก่อนกําหนด เดิ น ไม่ ไ ด้ ขา2ข้ างอ่ อ น 14 ปี
ครรภ์เป็ นพิษ
แรง เริ่ ม พู ด ได้ ต อนอายุ
11 ปี

ลําดับ

นามสมมุติ

206

14
15

เอ็น
โอ

เพศและอายุ (ของ
บุตรหลานที่มีภาวะ
สมองพิการ)
เพศชาย 12 ปี
เพศหญิง 15 ปี

16

พี

เพศชาย 14 ปี

คุณยาย

17

คิว

เพศหญิง 14 ปี

18

อา

เพศชาย 11 ปี

คุณแม่
บุญธรรม
คุณแม่

สถานะ
ผู้ปกครอง
คุณแม่
คุณพ่อ

สาเหตุ

ลักษณะ
ของความสมองพิการ

ไม่ทราบสาเหตุ
ขาดออกซิเจน

19

เอส

เพศหญิง 11 ปี

คุณแม่

คลอดก่อนกําหนด
ขาดออกซิเจน
คลอดมาไม่ถงึ 5
นาทีแล้ วหยุด
หายใจ
คลอดก่อนกําหนด

20

ที

คุณป้า

คลอดก่อนกําหนด

21

ยู

เพศหญิง 6 ปี
(ฝาแฝด)
เพศหญิง 15 ปี

คุณแม่

22

วี

เพศชาย 15 ปี

คุณแม่

23
24

ดับบิว
เอ็กซ์

เพศหญิง 13 ปี
เพศชาย 11 ปี

คุณอา
คุณแม่

25

วาย

เพศหญิง 11 ปี

คุณแม่

26

แซด

เพศชาย 12 ปี

คุณแม่

กินลําไยไปอุด
หลอดลม ทําให้
สมองขาดอากาศ
สมองบวม หัวใจ
หยุดเต้ น
ขาดออกซิเจนขณะ
คลอด
คลอดก่อนกําหนด
คลอดก่อนกําหนด
ขาดออกซิเจน
คลอดก่อนกําหนด
ขาดออกซิเจน
คลอดก่อนกําหนด

พัฒนาการช้ า
แขนขาเกร็ง
พูดไม่ได้
ชอบกัดตัวเอง ทรงตัว
ไม่ได้ เกร็ง
กํามือซ้ าย ปลายเท้ าซ้ าย
จิก พัฒนาการช้ า

ระยะเวลาการ
เลี ้ยงดูความ
สมองพิการ
6 ปี
14 ปี
10 กว่าปี
(มีคนช่วยดูแล)
12 ปี
11 ปี

กล้ ามเนื ้อเกร็ง
แขนขาเกร็งไขว้ เป็ น
ขากรรไกร
แขนขาเกร็ง

11 ปี
6 ปี

กล้ ามเนื ้อเกร็ง พูดได้ นิด
หน่อย

15 ปี

เขียนไม่ได้ แขนขาลีบ
เดินไม่ได้
นํ ้าลายไหล แขนขาเกร็ง
ขาเกร็ง สายตาผิดปกติ
เขียนได้ บ้าง
หูไ ด้ ยิ น ข้ า งเดี ย ว พูด ไม่
ชัด
พูดไม่ชดั สมองเหมือนออ
ทีสติคนิดๆ เดินพอได้

15 ปี
(มีคนช่วยดูแล)
2 ปี
11 ปี
11 ปี
12 ปี
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ตารางการคัดเลือกกลุ่มผ้ ูให้ ข้อมลของผ้
ู
ูวิจัย
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จากตารางข้ อมูลพืน้ ฐานของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการในภาคผนวก ข ผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์ผ้ ปู กครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการจํานวน 26 ท่านเพื่อคัดกรองคุณสมบัติของผู้ให้ ข้อมูล ซึง่
ุ สมบัติ
จากการรวมรวบข้ อมูลในการสัมภาษณ์ ผู้วิจยั ได้ พบว่าผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการมีคณ
ที่เหมาะสมแก่การเป็ นผู้ให้ ข้อมูลและเป็ นผู้ที่รํ่ารวยในข้ อมูลในหัวข้ อ ประสบการณ์ความเข้ มแข็งทางใ
และการจัดการอารมณ์ของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการจํานวน 5 ท่าน
การคัดเลือกกลุ่มผ้ ูให้ ข้อมลของผ้
ู
ูวจิ ัย
Inclusion Criteria
Exclusion Criteria
- มีประสบการณ์ทางจิตใจโดยตรงในการเลี ้ยงดู
บุตรหลานที่มีภาวะสมองพิการ ซึง่ เป็ นผู้เลี ้ยงดู
บุตรด้ วยตนเองตังแต่
้ กําเนิด
- เป็ นผู้ปกครองของเด็ก ที่ มีภาวะสมองพิการ ไม่
จํากัดเพศ และอายุ
- เป็ นผู้ปกครองของเด็กที่ มีภาวะสมองพิการช่วง
อายุ 6-15 ปี
- มีความสมัครใจ และยินดีเป็ นผู้ให้ ข้อมูล

- ผู้ปกครองมีพี่เลี ้ยงช่วยดูแลบุตรแทน
- ผู้ให้ ข้อมูลมีการจัดการอารมณ์ตนเองที่ไม่
เหมาะสม
- ผู้ให้ ข้อมูลยังไม่สามารถฟื น้ ตัวจากวิกฤตการณ์ได้
- ผู้ให้ ข้อมูลไม่สะดวกต่อการให้ ข้อมูล
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ตัวอย่ างการจัดกลุ่มข้ อความสําคัญ ในการศึกษาประสบการณ์ ความเข้ มแข็งทางใจ
และการจัดการอารมณ์ ของผ้ ูปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการในโรงเรียนศรีสังวาลย์
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ตัวอย่ างการจัดกลุ่มความหมายของข้ อความสําคัญ
ตัวอย่ าง ผ้ ูปกครองของเด็กชายบี
Significant Statement

Theme
ข้ อมูลทัว่ ไป

“พ่อแทบจะไม่ได้ ช่วงเลี ้ยงเลย อย่างบางทีกลับมาจากโรงเรี ยน
เจอหน้ ากันปุ๊ ป เรากลับไป เขาก็ไปทํางาน พอกลับมาเราก็นอน
มาโรงเรี ยนเราก็มากัน 2 คน ส่วนมากจะอยูก่ นั 2 คน กลับเราก็
กลับกัน 2 คน”
“ตอนนันน้
้ องได้ 3 ขวบ แต่ก็เห็นคนอื่นอยูน่ ะ ที่ไปที่แผนกอายุ
รกรรมที่เป็ นเด็กพิเศษเนี่ยค่ะ ก็เลยรู้สกึ จะรับไม่ได้ นิดนึง พอเห็น
เพื่อนๆคนอื่นที่แบบเขาก็เป็ นเยอะกว่าลูกเรานะ แต่ก็เริ่มทําใจ
ได้ แล้ วบางส่วน เริ่มเข้ าใจนิดหน่อยแต่ก็ยงั มีความรู้สกึ เสียใจ
อยู”่
“ลูกมันเป็ นอย่างนี ้ทุกคน เราไม่ใช่ให้ โอกาสให้ เวลามาหาเราเอง
ถ้ าเราจะมัวอายแล้ วก็มาอยูบ่ ้ านเฉยๆ แล้ วก็มานัง่ เครี ยดมานัง่
กลุ้ม มันก็ไม่ได้ ทําอะไรให้ เกิดประโยชน์กบั ลูกเราขึ ้นมาเลย”
“พี่ไปหลายโรงพยาบาล เราหอบลูกไปเองแฟนพี่ไม่พาไป หอบ
ลูกขึ ้นรถเมล์ไปเองตอนนันเขาก็
้
ไม่ตวั อ้ วนนะ เด็กแค่ขวบกว่าๆ
มันก็ใส่เอวใส่อะไรได้ นะ ตอนนันเราก็
้
ยงั แข็งแรงก็เลยว่ามันก็
เข้ มแข็งขึ ้น เพราะเราคิดบวกด้ วย”
“ถ้ าเราฟูมฟายไปก็ไม่มีใครช่วยเราได้ เราจะไปเรี ยกร้ องอะไร
เพราะเราต้ องช่วยเหลือตัวเราเองก่อน ใครจะไปช่วยเราได้ มันก็
เลยมีแรงใจไปเอง”

ข้ อมูลทัว่ ไป

“6 ขวบค่ะ”

Subtheme
อายุของเด็กที่มี
ภาวะสมองพิการ
สถานะครอบครัว

ประสบการณ์
ความเข้ มแข็ง
ทางใจ

การทําใจยอมรับ
กับสิง่ ที่เกิดขึ ้น

ประสบการณ์
ความเข้ มแข็ง
ทางใจ
ประสบการณ์
ความเข้ มแข็ง
ทางใจ

ไม่สนใจว่าใครจะ
มองเราอย่างไร

ประสบการณ์
ความเข้ มแข็ง
ทางใจ

การต่อสู้กบั
สถานการณ์

การต่อสู้กบั
สถานการณ์
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Significant Statement
“คือเวลาของเราก็คือหาหมอ แล้ วเราก็คอยได้ ทบทวนว่าเวลาไป
ฝึ กพัฒนาการ หมอพัฒนาการฝึ กเขาบอกว่าให้ ทําอย่างนันนะ
้
ให้ ทําอย่างนี ้ ไม่ให้ นงั่ ท่านันนะจั
้ บหลังลูกอย่างไรนํ ้าลายก็ยงั ไห
เพราะว่าตอนนันยั
้ งพูดไม่ได้ ไงตอนนันแค่
้ หวังว่า เอาเหอะอย่าง
น้ อยก็ให้ พดู ได้ ก่อน ถ้ าพูดได้ เราจะได้ ร้ ูวา่ อยากได้ อะไร ต้ องการ
ทําอะไร ต้ องการอะไร แล้ วก็มาวิตกกังวลว่าทําไมไม่พดู หรื อว่า
เป็ นเพราะหู เพราะตา เพราะจมูก เดี๋ยวหมอต้ องส่งตรวจตา
ต้ องไปนัง่ ลุ้นว่าเดี๋ยวจะหยอดตาก็จะแสบ ขยายม่านตาให้ ไหม
ร้ องอดทนไปคนเดียวทังวั
้ นข้ าวปลาไม่ได้ กินก็ต้องรอหมอ
เพราะว่าไปไหนไม่ได้ ต้ องอยูด่ ้ วยกัน ขนไปก็ลําบากใช่ไหม
อดทนรอหมอ เนี่ยไปไหนโรงพยาบาลที่เห็นๆ มันก็ทวั่ ไป เริ่มเกิด
ความคุ้นชินเคยชินขึ ้นมา”
“แม่ก็เลยอ่านตามบอร์ ดตามอะไรที่โรงพยาบาลเด็ก แบบก็เลย
รู้สกึ ว่าโรคสมองพิการมันเป็ นเหมือนที่ลกู เราเป็ นเลย พูดช้ า
พัฒนาการช้ า เคลื่อนไหวไม่ได้ แล้ วพอไปโรงพยาบาลก็จะไป
เจอเพื่อนๆที่มีลกู เป็ นแบบนี ้ในหลายสเตป ก็เลยพึง่ เข้ าใจว่ามัน
คอื มาจากสมอง”
มีหลายอย่าง แต่ทงหมดก็
ั้
“ลูกคนอื่นเขาเป็ น CP เหมือนกันแต่มนั เกร็ ง อ้ าวแล้ วทําไมลูก
เราไม่เกร็ ง อ้ าวไม่เกร็ งคนนี ้อ่อน คนนี ้เหมือนลูกเราเป็ นแบบ
อ่อนไม่เกร็ ง คนนันเขาเป็
้
นเยอะนะ เขาเป็ นซีกล่าง เขาเป็ นครึ่ง
้
ยน
ซีก เขาเป็ นซีกบน เราก็เริ่มรู้วา่ CP นี ้มันมีหลายแบบ ทังโรงเรี
ยังแทบจะไม่เหมือนกันทุกคนก็วา่ ได้ เพราะว่าเซลล์สมองที่ถกู
ทําลายมันไม่เท่ากัน แล้ วก็มารู้วา่ ที่เป็ นอย่างนี ้เพราะอะไร บาง
คนคลอด 7 เดือน บางคนรกพันคอ บางคนกินเม็ดลําไยติดคอ
ขาดออกซิเจน บางคนชักขาดออกซิเจน”

Theme
ประสบการณ์
ความเข้ มแข็ง
ทางใจ

Subtheme
การต่อสู้กบั
สถาน
การณ์

ประสบการณ์
ความเข้ มแข็ง
ทางใจ

การศึกษาข้ อมูล
เกี่ยวกับความ
สมองพิการ

ประสบการณ์
ความเข้ มแข็ง
ทางใจ

การศึกษาข้ อมูล
เกี่ยวกับความ
สมองพิการ
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Significant Statement
“สมัยก่อนคือแรกๆ ลูกเป็ นอย่างนี ้ทําไง ไม่มีความรู้ เพราะตอน
นันเรายั
้
งไม่มีความรู้ไง เรายังไม่เข้ าใจ มันยังไมชินกับสภาพนี ้
แต่ตอนนี ้คือ เหมือนเราต้ องปรับสภาพ เราต้ องทําใจแล้ ว เรา
ต้ องชินกับสภาพนี ้ และเราก็ต้องค่อยๆคิดว่าเหตุและผลที่มนั
เป็ นอย่างนี ้เพราะอะไร เราก็จะเริ่ มรู้ขึ ้นมาเรื่ อยๆ มันก็เลยทําให้
เราคลายความวิตกได้ เยอะ ตอนแรกๆ ตอนที่เป็ นเด็กอ่อนๆ
แรกๆ ประมาณยังไม่เข้ าโรงเรี ยนนี ้นะ เราก็จะวิตกว่าลูกเราจะ
ไปเรี ยนที่ไหน แล้ วต้ องไปหาหมอ 5-6 โรงพยาบาล เพราะจับไม่
ถูกว่าเราต้ องไปหาหมออะไรดี และลูกเราเป็ นโรคอะไร อันนี ้คือ
เราไม่มีความรู้ นัน่ แหละ ความวิตกส่วนหนึง่ ของเราคือ ความไม่
มีความรู้อะไร นัน่ ทําให้ เราวิตก แต่ถ้าเรารับรู้ขา่ วสารพี่ก็จะเริ่ ม
ศึกษามันเริ่มเข้ าใจมันและพี่จะไม่คอ่ ยเครี ยดเท่าไหร่สาํ หรับพี่
นะ แต่ถ้าเราไม่ร้ ูแล้ วเราจะเครี ยด ถ้ าเราไม่ร้ ูนะ เราไม่ร้ ูอะไรเลย
เราจะเครี ยดไง”
“เราก็ไม่ต้องไปมองคนที่เขาดีกว่าเราสิ เพราะว่าอนาคตอาจ
มองได้ อนาคตลูกเราอาจจะดีเหมือนเขาก็ได้ เพราะบางคนเดิน
walker เดินไม้ คํ ้ายัน บางทีเขาก็เดินได้ พอมีอายุขึ ้นมาหน่อยเข
ก็เดินได้ ”
“เขานัง่ ยองๆ เขานัง่ ไม่ได้ นะ เดี๋ยวนี ้เขาก็นงั่ ของเขาเองได้ เขา
พยายามนัง่ ได้ แล้ วนะ แต่ก็ไม่ถึงกับนาน แต่วา่ ปล่อยไปเล่นไป
เดี๋ยวก็นงั่ นาน แล้ วก็ปล่อยมือยืนได้ นะ ก้ าวได้ ก้าวสองก้ าวก็ล้ม
แต่วา่ คือสะโพกมันยังบิดอยูย่ งั ทรงตัวไม่ดี แต่วา่ ยืนเฉยๆ ยืนได้
นานแล้ วนะเป็ น 10 นาที สมัยก่อนแป๊ ปเดียวก็ล้ม แต่วา่ เดี๋ยวนี ้
ยืนปรบมือ พี่ก็เล่นไปทําไปดีกว่า”
“คืออนาคตก็คาดหวังว่า ขอให้ เค้ าช่วยเหลือตัวเองได้ ก็แล้ วกัน
ถ้ าเดินไม่ได้ ก็มีกายอุปกรณ์ช่วยก็ไม่เป็ นไรเพราะเราก็พยายาม
เลี ้ยงให้ เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ”

Theme
ประสบการณ์
ความเข้ มแข็ง
ทางใจ

Subtheme
การศึกษาข้ อมูล
เกี่ยวกับความ
สมองพิการ

ประสบการณ์
ความเข้ มแข็ง
ทางใจ

ความหวัง

ประสบการณ์
ความเข้ มแข็ง
ทางใจ

การมองเห็น
พัฒนาการของ
บุตร

ประสบการณ์
ความเข้ มแข็ง
ทางใจ

มีความหวังว่า
บุตรจะช่วยเหลือ
ตนเองได้
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Significant Statement
“ถ้ าเราอยากรู้ลกึ หรื ออะไรอย่างนี ้ก็คือ ถามหมอเรา เวลาเราไป
หาหมอกับนักกายภาพ ส่วนมากจะนักกายภาพกับหมอเยอะ
แต่ถ้าความรู้ทวั่ ไปนิดๆหน่อยๆไม่เยอะไม่ลกึ เราก็ต้องถามเพื่อน
เรานี่แหละ พวกแม่ๆเขาต้ องเคยมาก่อน”
“สภาพจิตใจพี่ก็ดีขึ ้น เพราะเราเครี ยดเรื่ องอะไร เราก็มีแม่ๆ ให้
ปรึกษา เราก็มาปรึกษากันเอง เป็ นงี ้นะ”

Theme
Subtheme
เงื่อนไขที่นํามา แหล่งสนับสนุน
สูค่ วามเข้ มแข็ง จากบุคลากรทาง
การแพทย์
ทางใจ

เงื่อนไขที่นํามา แหล่งสนับสนุน
สูค่ วามเข้ มแข็ง จากเพื่อน
ทางใจ
ผู้ปกครองที่มี
บุตรสมองพิการ
“คิดในแง่ดี พี่ก็มีลกู ปกติไม่ใช่มีลกู คนเดียว ลูกปกติมนั ยังไม่อยู่ เงื่อนไขที่นํามา การปรับทัศนคติ
กับพี่เลย พอมันโตมันอยากไปไหน ไม่ให้ มนั เที่ยวมันก็เที่ยว
สูค่ วามเข้ มแข็ง
อย่างนี ้มันไปไหนไม่ได้ ไง มันก็อยูก่ บั เราตลอด อยากให้ เขาอยู่ ทางใจ
ยังไงเขาก็อยูก่ บั เรา ยังไงเขาก็ต้องให้ เราอยูด่ ้ วย เขาไม่มีการทิ ้ง
เราไปไหน ยังไงๆก็อยูด่ ้ วยกัน ไม่มีการทิ ้งเราอยูแ่ ล้ วอยูด่ ้ วยกัน
แล้ วก็สบายไม่ต้องไปหาเช้ ากินคํ่า เราก็ได้ อยูก่ บั ลูกตลอดเวลา
มีความสุขดี”
“พอเห็นเพื่อนๆคนอื่นที่แบบเขาก็เป็ นเยอะกว่าลูกเรานะ ก็
เงื่อนไขที่นํามา การเปรี ยบเทียบ
เริ่มทําใจได้ แล้ วบางส่วน”
สูค่ วามเข้ มแข็ง
ทางใจ
“พี่มีความอดทนนะ พี่ก็ไม่เคยตีลกู นะ แต่พี่ก็จะดุดตุ ้ องดูเราก็ แนวทางในการ การจัดการ
บอกด้ วยว่าเพราะอะไรต้ องดุ ไม่ใช่เอะอะโวยวายดุๆ ด่าๆ ไม่ใช่ จัดการอารมณ์ อารมณ์โกรธ
อย่างนัน้ พี่ก็ต้องดุวา่ ไม่ได้ อย่างนู้นอย่างนี ้ และดุหลายครัง้ แล้ ว ตนเอง
--อดทน
ด้ วย ที่ดแุ ล้ วไม่บอกก็เพราะว่ามันหลายครัง้ แล้ วที่ทําอย่างนี ้ แต่
ว่าไม่ถงึ กับตีนะ พยายามอธิบายด้ วยเหตุผล คือหมายถึงว่าเขา
ก็เป็ นอย่างนี ้แล้ ว ถ้ าสมมติวา่ เราไปทํารุนแรงกับเขามาก เขาก็
คือจะรู้สกึ น้ อยเนื ้อตํ่าใจไหม เขาก็ส้ เู ราไม่ได้ อยูแ่ ล้ วถ้ าเราไปทํ
เขา”

214
Significant Statement
“ตังแต่
้ ออกมาก็คือต้ องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่าง บางครัง้ ก็
เครี ยด เราก็แก้ ความเครี ยดโดยการคุยกับเพื่อนแม่ๆด้ วยกัน”

“มันไม่ใช่กรรมพันธุ์ มันไม่ใช่ความผิดของใคร.มันแล้ วแต่โรคเวร
โรคกรรมแล้ วแต่สงิ่ ที่เราเป็ น เราทํามาอย่างไรมันอาจจะเป็ น
อย่างนันก็
้ ได้ อะไรอย่างนี ้ ชาติที่แล้ วเราทําอะไรมา หรื อเขาเคย
เป็ นอะไรกับเรา หรื อเราเคยไปทําอะไรกับเขาไว้ .ก็ต้องทนเออ
อย่างน้ อยเราก็ต้องรับสิง่ ที่เราเคยทําอะไรมาอย่างไรเราก็ต้องรับ
สภาพให้ ได้ ”.
“ก็คือเวลาท่านอน ท่านัง่ อะไรอย่างนี ้ เขาชอบผวากลางคืน เราก็
บอกให้ เอาเชือกผูกไว้ ผกู ที่ขาเขาจะแบะออก ผวาเขาดีดอันนี ้
ออกเลยนะผูกเข้ าด้ วยกันไม่ให้ มนั ดีดออก เขาก็จะนอนควํ่าได้ ดี
ไม่งนเขาก็
ั้
จะนอนหงาย หรื อไม่ก็นอนควํ่าอย่างเดียวเลยนะคนล
นิดคนละหน่อยเท่าที่เราจําได้ เวลาไปหาหมอ”
“อย่างไปหาหมอ ไปโรงพยาบาลเขาไปฉีดมานะโบท็อกซ์ คนนัน้
เขาฉีดมาแล้ วเป็ นอย่างนี ้ คนนี ้เขาฉีดแล้ วดีไหม สะโพกก็คืออย่า
นัง่ ท่านี ้ๆ เพราะว่าจะทําให้ สะโพกหลุด ขาเรี ยกขาแบะมันก็
ไม่ได้ ฉีดโบท็อกซ์ ฉีดแล้ วจริงๆเขาบอกว่าจะทําให้ กล้ ามเนื ้อยืด
ยืดแล้ วเวลาเดินจะไม่เจ็บมันจะมีเข็มยาวๆ ฉีดลงไปในเส้ นเอ็น
เลยนะ ไม่แน่ใจเส้ นเอ็นหรื อว่ากล้ ามเนื ้อลึกๆ แล้ วก็ฉีดฟิ ลเลอร์
ฟิ ลเลอร์ นี่ไม่แพง ฟิ ลเลอร์ นี ้จะถูกกว่า ไม่ต้องเสียตังค์เหมือน
โบท็อกซ์.ฟิ ลเลอร์ นี่ก็มีสรรพคุณคล้ ายกับโบท็อกซ์ ไอ้ โบท็อกซ์ที่
เขาฉีดหน้ ากันนัน่ แหละ”

Theme
Subtheme
แนวทางในการ การจัดการ
จัดการอารมณ์ อารมณ์
ตนเอง
ความเครี ยดและ
ความเหน็ด
เหนื่อย
--การเปิ ดโอกาส
ให้ ได้ ระบาย
แนวทางในการ การจัดการ
จัดการอารมณ์ อารมณ์
ตนเอง
ความเครี ยดและ
ความเหน็ด
เหนื่อย
--ความเชื่อใน
ศาสนา
บทบาทเพื่อ
บทบาทการเป็ น
การบรรเทา
ผู้ให้ คําปรึกษา
ความทุกข์ทาง
ใจ
บทบาทเพื่อ
การบรรเทา
ความทุกข์ทาง
ใจ

บทบาทการเป็ น
ผู้ให้ คําปรึกษา
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Significant Statement
“เพื่อนๆแม่ๆในโรงเรี ยนเหมือนกันนี่แหละ เขาก็แนะนํา ถ้ าเขา
เคยไป เขาเคยทําอะไรมา เราอยากรู้.เราก็ถามเขา.เขาก็จะ
แนะนําเรา.พวกแม่ๆเขาต้ องเคยมาก่อน อย่างพวกผ่าแล้ วเป็ นไง
ผ่าแล้ วดีไหมอะไรอย่างนี ้ เขาก็จะบอกเราว่าลูกเขาเป็ นงี ้ แต่วา่
มันก็ไม่ได้ เหมือนกันทุกคนนะ บางคนผ่าแล้ วดี บางคนก็บอกไม่
ดี คือเราก็ต้องฟั งมาว่ามันรวบรวมมาว่าสถิตวิ า่ ดีกบั ไม่ดอี นั ไหน
มันเยอะกว่ากัน”
“คุณหมอบอกว่าถ้ าจะให้ ดีต้องอย่าให้ ลกู ชักเป็ นไข้ กี่องศา ต้ อง
เช็ดตัวตลอดเวลานะ เพราะถ้ าชักครัง้ หนึง่ แล้ วจะมีชกั ครัง้ ต่อไป
เขาก็พดู อย่างนี ้ อย่างน้ องสมองเขาไม่ปกติเขาบอกว่าระวังอย่า
ุ๊ องเช็ดตัวให้ ตวั เย็น.
ให้ ชกั แต่ก็ไม่เคยชัก คือถ้ าเป็ นไข้ ปปต้
พยายามอย่าให้ ชกั เด็ดขาด เพราะจะทําให้ ลกู เราเป็ นเยอะกว่า
เก่า”
“บางทีคณ
ุ หมอเขาก็บอกว่า การใช้ ความรุนแรงทําให้ เด็ก
ก้ าวร้ าว ถ้ าเราใช้ ความรุนแรง เด็กก็จะก้ าวร้ าวกว่าเรา ถ้ าเรา
ค่อยๆพูด คือเราพูดหลายๆครัง้ ต้ องพูดหลายๆครัง้ ถ้ าเราไม่เคย
พูดเลย อยูด่ ีๆไปลงโทษเขาไปตีเขาเลย มันก็เหมือนกับเรา
ก้ าวร้ าว”
“คุณหมอที่โรงพยาบาล เขาก็มาบอกว่าลูกเราสมองพิการเพราะ
อะไร แล้ วก็เด็กถ้ าเด็กนัง่ ได้ ทรงตัวได้ เกาะยืนได้ เองหรือว่าเดิน
walker ได้ เองก่อนอายุ 7 ขวบ 6 ขวบ 8 ขวบอะไรประมาณนี ้
เท่าที่พี่จําได้ อนาคตก็จะสามารถที่จะเดินได้ เอง 80% 70% เขา
ก็จะบอกแต่ถ้าทําอะไรไม่ได้ ตงแต่
ั ้ เลยอายุเท่านี ้ๆไปแล้ วคุณก็คือ
ไม่สามารถทําอะไรได้ ก็ต้องใช้ ชีวิตในรถเข็นเด็กสมองพิการเขา
จะมีขนของเขา
ั้
และก็จะมีเด็กสมองพิการครึ่งซึก เด็กสมอง
พิการไขว้ เด็กสมองพิการซีกซ้ ายซีกขวา.เขาจะมีของเขา.คือเขา
จะรักษาเด็กประเภทนี ้มาและเขาจะเก็บสถิตขิ องเขา เป็ นสถิติ
ของเขา สถิตมิ าและเขาก็จะมาโพสต์เป็ นโจทย์ตีมาเป็ น
ขันบั
้ นไดๆ ให้ เราดู”

Theme
บทบาทเพื่อ
การบรรเทา
ความทุกข์ทาง
ใจ

Subtheme
บทบาทการเป็ น
ผู้รับคําปรึกษา

บทบาทเพื่อ
การบรรเทา
ความทุกข์ทาง
ใจ

บทบาทการเป็ น
ผู้รับคําปรึกษา

บทบาทเพื่อ
การบรรเทา
ความทุกข์ทาง
ใจ

บทบาทการเป็ น
ผู้รับคําปรึกษา

บทบาทเพื่อ
การบรรเทา
ความทุกข์ทาง
ใจ

บทบาทการเป็ น
ผู้รับคําปรึกษา
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ตัวอย่ าง ผ้ ูปกครองของเด็กหญิงโอ
Significant Statement
“15 ปี ”

Theme
ข้ อมูลทัว่ ไป

“ครอบครัวอยูด่ ้ วยกัน 3 คน”
“อ๋อตอนนี ้ก็เป็ นคุณแม่ทํางานคนเดียว”

ข้ อมูลทัว่ ไป
ข้ อมูลทัว่ ไป

“ตอนนันความรู
้
้ สกึ มันบอกไม่ถกู เลยนะ ความรู้สกึ ใหม่ที่เรา
จะต้ องสร้ างชีวิตใหม่ ชีวิตใหม่ของเราคืออันนี ้เนี่ยนะ มันลําเข็ญ
มากความรู้สกึ เหมือนชีวิตเก่าผมได้ ตายไปแล้ ว ผมเกิดใหม่โดย
ที่ไม่ต้องไปสวรรค์”
“บางทีคนที่บอกว่า โห...เป็ นคนมีเวรมีกรรมนะ ผมคิดเลยว่ามัน
ไม่ใช่หรอก ถ้ าคนที่จะต้ องมารับผิดชอบเลี ้ยงเด็กเป็ นคนมีกรรม
คงไม่มีใครทําหรอก แต่คนที่วา่ มีแล้ วทิ ้งไปนู้นก็แสดงว่าเป็ นคน
ไม่มีกรรม ผมว่าไม่ใช่ คนที่จะอยูด่ แู ลตรงนี ้เนี่ยนะ นัน่ เป็ นสิง่ ที่
แสดงให้ เห็นว่าคนนัน้ 1.เขาต้ องมีความรัก 2.เขาต้ องมีความ
รับผิดชอบคือ เขารับผิดชอบในสิง่ ที่วา่ ตรงนี ้เป็ นหน้ าที่ของเขา
ต่างหาก หากเขาตัดสินใจที่จะมีลกู เขาก็รักลูกที่เกิดขึ ้นมา และ
เขาก็คดิ ว่าเป็ นหน้ าที่ที่สําคัญที่สดุ ของเขาในชีวิตแล้ ว มันไม่ใช่
เรื่ องกรรมที่เขาต้ องมาอยูด่ แู ล แต่มนั เป็ นจิตสํานึกของเขา
ต่างหาก แต่อะไรทําให้ ผมอยูห่ ละ จิตสํานึก มโนธรรม สํานึกใน
หน้ าที่ สํานึกในสิง่ ที่วา่ เราจะต้ องทํา”
“บางครัง้ ผมพาไปเดินที่สวนสาธารณะ บอกน้ องเป็ นอะไรอะ
เวรกรรมนะ มีกรรมเยอะอะ ไม่เป็ นไรหรอกกรรมก็คอ่ ยๆ ชดใช้
ไป ผมไม่ฟังหรอก ไม่ใช่อย่างที่คณ
ุ นัน่ หรอก แต่ผมมีจดุ ยืนของ
ผมว่าผมทําเพื่ออะไรมากกว่า”

ประสบการณ์
ความเข้ มแข็ง
ทางใจ

Subtheme
อายุของเด็กที่มี
ภาวะสมองพิการ
สถานะครอบครัว
รายได้ ใน
ครอบครัว
การทําใจยอมรับ
กับสิง่ ที่เกิดขึ ้น

ประสบการณ์
ความเข้ มแข็ง
ทางใจ

ความสํานึกใน
หน้ าที่

ประสบการณ์
ความเข้ มแข็ง
ทางใจ

ไม่สนใจว่าใครจะ
มองเราอย่างไร
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Significant Statement
“ถ้ าลูกเราเป็ นอย่างนัน้ เหมือนลูกเราตายทังเป็
้ นนะ เขาทําอะไร
ไม่ได้ เลย ผมก็เลยมานัง่ นึกว่าตรงนี ้เนี่ย เราจะมามัวนัง่ คิดว่านี่
คือหน้ าที่ของใครไม่ได้ แล้ ว เราต้ องมาคิดว่าใครเหมาะสมที่จะ
ทําหน้ าที่อะไร ที่จะช่วยเหลือต่างหาก ผมก็เลยนัง่ ตัดสินใจว่า
แล้ วเราจะเอายังไงดี ผมเลยนัง่ คิด คิด คิด มานัง่ ชัง่ นํ ้าหนักอะไ
หลายๆอย่าง แม่บ้านเขาก็เงินเดือนน้ อยกว่าผมเป็ นเท่าตัว จะ
ทํายังไงดี แล้ วเราออกมา ว่าอีกหน่อยน้ องหายแล้ วเราจะทํา
ยังไง ถ้ าน้ องหายแล้ วผมจะขี่สามล้ อรับจ้ าง ผมจะทําได้ ไหม
คําตอบในใจผมออกมาว่า ทําได้ สิ เราต้ องทําได้ เพราะเราเป็ น
ผู้ชายนิ เราต้ องทําได้ ทําได้ แล้ วจะอยูช่ ้ าทําไม ก็ออกมาดูแลเขา
สิ เราจะกลัวอะไรนักหนา ผมเลยตัดสินใจลาออก”
“เขาว่าสงครามถ้ าเป็ นสงครามชีวิตนะ มันเป็ นสงครามรอบ
สุดท้ าย ชีวิตผมแน่นอนมาจนป่ านนี ้แล้ ว งานนี ้จะให้ สงครามมัน
เลิกมีอยูส่ องทางคือ ให้ ผมตาย กับ น้ องเขาไปถึงจุดหมายแค่
นันเอง”.
้
“เหตุที่สมองพิการเพราะว่าสมองเขาขาดอากาศ พอตรงนี ้บอก
ว่าสมองขาดอากาศเราก็เข้ าใจแล้ วว่า อ้ อ สมองมันขาดอากาศ
ทําให้ เซลล์บางส่วนมันเสียมันตายไปอะไรอย่างนี ้ ทีนี ้ก็ศกึ ษา
แล้ วมันจะเป็ นอย่างไรจะเกิดอะไรขึ ้น พอไปเจออยูอ่ นั หนึง่ เขา
บอกว่าตรงนี ้สมองบางส่วนเขาเสียไปแล้ วก็คงจะนัน่ ไม่ได้ แต่วา่
สมองส่วนที่ดกี ็พยายามใช้ และพยายามฝึ กสมองส่วนที่ดี คือ
อย่างเช่นเขาก็ไม่ตอบสนองอันนี ้ เขาเดินไม่เป็ นเขาเคลื่อนไหว
ตรงนี ้ไม่ได้ เราก็สอนกลับเข้ าไป การก้ าว พยายามทําเข้ าไป
บ่อยๆ ทําเข้ าไปเยอะๆ แต่วา่ ความรู้สกึ ตอนนันก็
้ ไม่ได้ คดิ
อย่างไร คิดอยูอ่ ย่างเดียวจะรักษาอย่างไรเท่านันเราก็
้
ขวนขวาย
หาอะไรต่อมิอะไรมีที่ไหนอะไรต่อมิอะไรเราก็ไป”

Theme
ประสบการณ์
ความเข้ มแข็ง
ทางใจ

Subtheme
การต่อสู้กบั
สถานการณ์

ประสบการณ์
ความเข้ มแข็ง
ทางใจ

การต่อสู้กบั
สถานการณ์

ประสบการณ์
ความเข้ มแข็ง
ทางใจ

การศึกษาข้ อมูล
เกี่ยวกับความ
สมองพิการ
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Significant Statement
“ผมก็ต้องไปดูวา่ หนังสือที่นี่เขาใช้ อะไรบ้ าง ผมก็ต้องไปหามา
แล้ วอย่างแบบฝึ กหัด ผมก็ต้องไปตัดหมดเลยนะ ตัดสันหนังสือ
มันออกแล้ วสแกนเข้ าเครื่ องเก็บไว้ ให้ พอเปิ ดเทอมปั๊ ปน้ องก็
พร้ อมแล้ วถ้ าครูสงั่ ให้ ทําแบบฝึ กหัดก็จะสัง่ เรี ยกเครื่ องเอา
แบบฝึ กหัดอันนี ้เข้ ามา แล้ วก็ทํา ใช้ text ของโฟโต้ ชอป ของไฟล์
เวิร์คพิมพ์เข้ าไปบ้ าง พิมพ์ๆๆ แล้ วก็เรี ยก นัน่ เป็ นการได้ สอง
ประโยชน์คือ เขาได้ หดั ทําหัดพิมพ์เป็ น เขาจะได้ เรี ยนรู้วา่ เขา
สามารถพิมพ์ตรงนี ้ก็ได้ นะ แล้ วก็เลื่อนไปแปะไว้ ทําตัวอักษร
ใหญ่ สีอย่างไร ก็ได้ เรี ยนรู้ไปในตัวอย่างเช่น ทําแบบฝึ กหัด
เพราะบางครัง้ แบบฝึ กหัดผมใส่มาไม่ครบ เขาก็เรี ยกร้ องว่าต้ อง
เอามา เขาอยากทํา เขารู้สกึ ว่าเขามีความสุข เขาแฮปปี ข้ ึ ้นเยอะ
ว่าเขาได้ ทําเหมือนเพื่อน”
“เราต้ องดูแลเขา 24 ชัว่ โมง จนน้ องเขาโตขึ ้นๆ ผมเดินแค่จบั
ชายเสื ้อเฉยๆทุกวันนี ้ มันมาถึงตรงนี ้ เห็นไหมนี่คือความ
พยายาม ความสุขก็คืนให้ เรา สิง่ ที่เราเพียรพยายามมันไม่ได้ หนี
หายไปไหน มันแปลงจากรายได้ ที่เราจะได้ รับเนี่ยกลายเป็ น
ความสุขที่คอ่ ยๆหยอดกระปุกไว้ ให้ เรา และทุกวันนี ้ความสุขตรง
นันก็
้ คอ่ ยๆหลัง่ ไหลคืนสูเ่ รา”
“เวลาที่ผมสําเร็ จแล้ วเนี่ยมันเป็ นความชื่นใจไปตลอดชีวิต พอลูก
ผมเริ่ มดีขึ ้น เริ่มเดินได้ ผมมีความสุขมาก และความสุขตรงนี ้มัน
ไม่เหมือนเงิน ที่เราใช้ หมดไป ยิ่งนึกขึ ้นมา เรายิง่ มีความสุข นึก
ถึงภาพเขาสมัยก่อนและนึกถึงทุกวันนี ้ ก็มีความสุข เราอยูก่ บั ลูก
เรา เราฝึ กลูกเรา ลูกเราดีขึ ้น ดีขึ ้น ผมสบายใจมีความสุข
ความสุขตรงนี ้มันซื ้อไม่ได้ เลย”.

Theme
ประสบการณ์
ความเข้ มแข็ง
ทางใจ

Subtheme
การพยายาม
ดูแลบุตรให้ ดี
ที่สดุ

ประสบการณ์
ความเข้ มแข็ง
ทางใจ

ความสุขที่ได้ ทํา
เพื่อบุตร

ประสบการณ์
ความเข้ มแข็ง
ทางใจ

ความสุขที่ได้ ทํา
เพื่อบุตร
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Significant Statement
“เขารู้สกึ ว่าเขามีความสุข เขาแฮปปี ข้ ึ ้นเยอะว่าเขาได้ ทําเหมือน
เพื่อน เมื่อก่อนเพื่อนเขาทําแบบฝึ กหัดทําอะไรกันอยู่ เขาก็ไม่ได้
ทําตรงนัน้ เราก็คดิ ว่าทําอย่างไรที่จะให้ เขาใกล้ เคียงที่สดุ ทุก
้ นอกนันการ
้
วันนี ้แตกต่างกันตรงที่การเขียนกับพิมพ์เท่านันเอง
ใช้ สมองใช้ อะไรเหมือนกันหมดเพราะฉะนันทุ
้ กวันนี ้บางอย่าง
บางอันเขาก็เกิดความภูมิใจบางอย่างเขาทําเสร็ จเขาก็สะกิด
เพื่อน อย่างนี ้ๆ บอกเขา เมื่อวานเธอไม่มา ครูให้ ทําอย่างนี ้นะ
เพื่อนก็จะดู อ๋อ อย่างนี ้ๆหรอ อ๋อหน้ านี ้ตรงนี ้ๆ ช่วยกันทํา เขาก็
จะเกิดความภูมิใจว่าเขามีคณ
ุ ค่า เขาเป็ นคนที่มีคา่ เหมือนกันใน
สังคม”
“บางครัง้ หนูมีอะไรก็ต้องแบ่งปั นเพื่อนอย่างนี ้ บางทีผมก็บอกว่า
หนูพอดีบ้านเรามีอนั นี ้เอาไปแบ่งเพื่อนกินกันดีกว่า เขาดีใจมาก
เลย เขาอยากเอาไปให้ เพื่อน เพราะเขาเกิดความรู้สกึ ว่าเพื่อนก็
ช่วยเขาอย่างนี ้ ผมถึงไม่เอากริ่ งกลับไปเลยให้ เพื่อนช่วยเขาและ
เพื่อนเขามีความรู้สกึ ตรงนี ้มีความรู้สกึ ตรงปฏิบตั ติ อ่ เพื่อนอย่าง
นี ้รู้จกั แบ่งปั น”.
“เวลาเกิดอะไรขึ ้นผมจะไม่ฟมู ฟาย ผมจะไม่คดิ ไปทางฟูมฟาย
ผมคิดแค่วา่ แล้ วเราจะสู้อย่างไร จะทําอย่างไร จะรักษาอย่างไร
จะไปอย่างไรคิดมุง่ อย่างเดียวว่าเราจะต้ องรักษาอย่างไร”
“พูดถึงก็ยากขึ ้นเรื่ อยๆนะ เด็ก เพราะวัยเขาก็เพิ่มขึ ้นเขาเรี ยนรู้
เขารู้นะเขาดื ้อๆ ทีแรกก็อารมณ์พงุ่ พล่านขึ ้นมา ผมดีใจนะ น้ อง
ดื ้อแล้ ว เพราะมองไปกับสภาพที่เขานอนนํ ้าลายไหลเลี ้ยงง่า
มากเลยไม่ดื ้อไม่อะไร ผมเอาอย่างนี ้ดีกว่า”
“การวางแผนในอนาคต ผมอยากให้ เขาได้ ศกึ ษาเล่าเรี ยนไปให้
เต็มศักยภาพของเขา เท่าที่เขาจะเรี ยนได้ ”

Theme
ประสบการณ์
ความเข้ มแข็ง
ทางใจ

Subtheme
ทําให้ บตุ รรู้สกึ ว่า
ตนเองมีคณ
ุ ค่า

ประสบการณ์
ความเข้ มแข็ง
ทางใจ

ทําให้ บตุ รรู้สกึ ว่า
ตนเองมีคณ
ุ ค่า

ประสบการณ์
ความเข้ มแข็ง
ทางใจ
ประสบการณ์
ความเข้ มแข็ง
ทางใจ

การตังเป
้ ้ าหมาย

ประสบการณ์
ความเข้ มแข็ง
ทางใจ

การมองเห็น
พัฒนาการของ
บุตร
การวางแผนให้
บุตร
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Significant Statement
“ผมยอมรับเลยนะว่ามันยากมากเลย ผมยอมรับตรงนี ้มันเป็ น
พลังของความรักจริง มันเป็ นพลังของความรักที่สามารถทํามา
ได้ เพียงแต่วา่ ความมุง่ มัน่ และพลังที่เรารักลูกเราตรงนี ้ มัน
เหมือนแรงหนุนแรงผลักของเรา และแรงเสริ มที่จะทําให้ เรามี
พลังที่จะทําสิง่ เหล่านี ้ออกมาได้ ”
“ผมถึงบอกว่าเปรี ยบเหมือนว่าชีวิตผมมันตายไปแล้ ว ชีวิตผมไม่
มีแล้ ว คือตรงนี ้ก็คือเป็ นชีวติ ที่ดแู ลเขา”

Theme
Subtheme
เงื่อนไขที่นํามา พลังแห่งความรัก
สูค่ วามเข้ มแข็ง
ทางใจ

เงื่อนไขที่นํามา พลังแห่งความรัก
สูค่ วามเข้ มแข็ง
ทางใจ
“แม่เขาก็อยากจะบอกว่า อะไรที่เป็ นความสุขของคุณคุณเอาไป เงื่อนไขที่นํามา กําลังใจจาก
บ้ างเถอะ นะ น่าสงสาร ตอนเย็นๆ ก็พยายามจะซื ้อนู้นซื ้อนี่ที่ผม สูค่ วามเข้ มแข็ง คูช่ ีวิต
อยากกินมาให้ อะไรอย่างนี ้ เพราะเห็นผมกิน 3 มื ้ออย่างเดียวกัน ทางใจ
เขาก็เห็นอยู”่
เงื่อนไขที่นํามา การปรับทัศนคติ
“ถ้ าเราไปคิดถึงตอนที่ เปิ ดแอร์ สบาย ดึงม่านเสร็จแล้ วเห็นวิว
ทะเลสวย คิดอย่างนันคุ
้ ณเสร็ จคุณไปไม่รอด แต่ถ้าเราคิดว่าทุก สูค่ วามเข้ มแข็ง
ทางใจ
วันนี ้บ้ านเรามีอย่างนี ้ สบายกว่าตอนนันอี
้ ก ตอนนันเรานอน
้
ลําบากมากเลย เราก็ร้ ูสกึ ชีวติ เป็ นสุข”
“เวลาที่เกิดปั ญหาหนักๆ หรื อว่าเครี ยดหนักๆเรากําลังโกรธเรา แนวทางในการ ตังสติ
้
ดึงตัวเราออกไปแล้ วเรามองกลับมา ทําให้ เรารู้วา่ ความโกรธถูก จัดการอารมณ์
เรารู้ นัน่ คือสติ ให้ เรารู้วา่ เรากําลังโกรธตรงนี ้จะทําให้ สงิ่ นี ้ลดลง” ตนเอง
“จริงๆ แล้ วเป็ นเรื่ องของธรรมะมากกว่า ใช้ ธรรมะมากกว่าเวลา แนวทางในการ การจัดการ
ที่เกิดปั ญหาหนักๆ หรื อว่าเครี ยดหนักๆ”
จัดการอารมณ์ อารมณ์
ตนเอง
ความเครี ยดและ
ความเหน็ด
เหนื่อย
--ความเชื่อใน
ศาสนา
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Significant Statement
“เราไม่สามารถรู้วา่ ลูกเขาลักษณะนี ้แล้ วมีนิสยั ชอบอะไร เป็ น
ปั จเจกเป็ นสิทธิแต่ละคน แต่คณ
ุ ต้ องดูเด็กคุณเอง พ่อแม่ต้องดู
เด็กเอง ลูกเราชอบอย่างนี ้เราจะทําอย่างไร เอาความชอบของ
เขามาเป็ นแรงจูงใจ ผลักเขาอย่างไร ผมใช้ ความชอบของเขา
้ เด็ก สังเกตว่าน้ องชอบ
เป็ นแรงจูงใจในการผลักดันเขาตังแต่
อะไร”
“มีเพื่อนแม่คนหนึง่ เขาบอกว่าลองไปหาหมอคนนี ้ หมอที่ไปหา
เป็ นหมอกระดูก ก็ไปหา หมอกระดูกเขาดูแล้ วเขาบอกว่าน่าจะ
ไปที่โรงพยาบาล เราก็เลยมาที่โรงพยาบาล ทีนี ้มาที่โรงพยาบาล
แทบจะครบวงจรเลย ก็จะมีเกี่ยวกับพัฒนาการ เกี่ยวกับอะไร
มากมายหลายอย่าง”.

Theme
บทบาทเพื่อ
การบรรเทา
ความทุกข์ทาง
ใจ

Subtheme
บทบาทการเป็ น
ผู้ให้ คําปรึกษา

บทบาทเพื่อ
การบรรเทา
ความทุกข์ทาง
ใจ

บทบาทการเป็ น
ผู้รับ
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ภาคผนวก.จ
หนังสือขออนุญาตเก็บข้ อมลู
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224

225

226

227
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ประวัตยิ ่ อผ้ ูวจิ ัย
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ประวัตยิ ่ อผ้ ูวจิ ัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูป่ ั จจุบนั

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ.2547
พ.ศ.2551
พ.ศ.2559
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