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เรื่องเล่า…กระจกสะท้อน…. 

 วันที่ห้า เดือนหก ปีห้าห้า ณ สถานบริการที่ผู้ให้บริการคิดว่า “หอผู้ป่วยเราดีที่สุด อบอุ่นดีที่สุด ถูกใจ
ผู้ใช้บริการที่สุด และก็ที่สุดของที่สุดแล้ว” แต่ ณ วันนี้ก็มีเหตุการณ์ที่เป็นกระจกสะท้อนให้เราได้ เห็นว่าเราเอง 
ยังแต่งตัวไม่เขา้ตาคนข้างๆอยู่ และเขาก็ไม่กล้าเสนอแนะเราตรงๆเหมือนพี่ม้าเวทีการประกวดAF   

 พวกเราได้รับครอบครัวของเด็กชายวัย 6 ขวบ ที่มีพฤติกรรมร้องกรี๊ดๆๆๆๆ เมื่อต้องเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของเขา  เขาเป็นเด็กที่เหมือนท าบุญมาดีแต่ชาติปางก่อนจึงท าให้เขามี ผิวพรรณขาวอมชมพู  จมูกโด่งเป็น
สัน นัยน์ตาสีน้ าตาล ตาชั้ นเดียว ปากได้รูปสีชมพูระเรื่อ ผมรองทรงยาวแค่คอ เส้นผมประดุจเส้นไหมสีทอง  
เนื้อตัวสะอาดมีกลิ่นอายความหอมอ่อนๆ พวกเราลงความเห็นกันว่าเขาเป็นเด็กที่หล่อแบบอินเทรนในแบบ
ของเด็กเกาหลี ซึ่งความหล่อของเขาท าให้ หลายๆคนต่างคิดในใจว่า “ขอให้หัวหน้ามอบหมาย caseนี้ให้ฉันที
เถอะ” ไม่ใช่แค่ตัวของเขาเองทีท่ าให้พวกเรารู้สึกดี คุณแม่และคุณยายของเขาก็เช่นกันแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าราคา
แพง พูดด้วยน้ าเสียงนุ่มนวล ใช้ค าน าหน้าในการเรียกผู้อ่ืนว่า “คุณ...”และปิดท้ายค าพูดของตนเองว่า “…ค่ะ”
ทุกประโยค   “นี่เราก าลังจะให้บริการครอบครัวของเด็กออทิสติกที่จัดอยู่ในสังคมชั้นสูงใช่ไหม ”พวกเรามอง
หน้าและรู้ดีว่านี้คือค าถามท่ีเกิดข้ึนในใจของพวกเราทุกคน   

หลังจากท่ีพวกเราให้การต้อนรับทั้งสองครอบครัว พาเข้าห้องพักเรียบร้อยแล้ว ก็ลงมือท าการประเมิน
เด็กชายวัย 6 ขวบ  เด็กรู้จักไห ว้ทักทายเมื่อบอกแต่ไม่มองหน้า ไม่สบตา  หน้าตาเฉยเมย  พูดได้เป็นประโยค
สั้นๆ โต้ตอบค าถามง่ายๆได้  มีปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว ท าร้ายผู้อ่ืน ท า ลายสิ่งของถ้าไม่พอใจจะร้องโวยวาย
เสียงดังมากๆ ปรับตัวเข้ากับสถานที่ท่ีไม่คุ้นเคยยาก ต่อต้านการท ากิจกรรม ไม่ดูโฆษณาใน TV และผู้ปกครอง
เลี้ยงดูแบบตามใจทุกอย่าง  แม้กระท่ังที่บ้านไม่มีโอกาสได้ดูโฆษณาใน TVเพราะถึงเวลาโฆษณาทุกคนในบ้านก็
จะรีบย้ายช่องอ่ืนโดยด่วน  คุณยายและคุณแม่ของเด็กเลือกที่จะนอนค้างที่หอผู้ป่วยเนื่องจากมีความตั้งใจจะ
แก้ไขพฤติกรรมเด็กเรื่องการปรับตัวยาก  จากการพูดคุย ในร ะยะแรกๆ ทั้งคุณแม่และคุณยายเป็นผู้ที่มี
สัมพันธภาพดีมากๆ พูดจาไพเราะ หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ดูเหมือนว่าการให้บริการจะผ่านไปด้วยดี ...แต่จาก
ประสบการณ์ท่ีท างาน กับผู้ปกครองมานานกว่าสิบปี ท าให้มีความรู้สึกลึกๆแฝงอยู่ในใจว่า “Caseนี้ไม่หมูแน่ๆ
มันต้องมีอะไรซักอย่างแน่ ๆ” เมื่อใจคิดอย่างนั้นความวิตกกังวลก็เข้ามาเยือนในทันทีทันใด แต่ก็ต้องพยายาม
คิดว่า “ถ้าเราท าทุกอย่างให้เต็มที่ก็ไม่น่ามีอะไรหรอกน่าสู้ๆ  เราเป็นผู้หญิงต้องคิดบวกเข้าไว้หน้าจะได้ไม่แก่ ” 
และแล้วไม่ใช่หมูอย่างท่ีคิด เด็กไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมใดๆเลยไม่ว่าจะให้เข้ากลุ่มกับเพ่ือนๆ หรือ
นั่งฝึกคนเดยีว เด็กเดินสลับกับวิ่งหนีตลอด จับให้นั่งต่อต้าน นอนทิ้งตัวกับพ้ืน กรีดร้องโวยวาย และไม่ยอมรับ
ฟังอะไรเลย  ทั้งๆท่ีเป็นเด็กที่พู ดได้บ้างและท าตามค าสั่งได้พอควร  พวกเราจึงต้องใช้ต้องวิทยายุทธ์ ทุกอย่าง
เท่าที่มี ทั้งใช้เหตุผลพูดคุยอธิบาย หลอกล่อ เบี่ยงเบนความสนใจ และอีกหลายวิธี  แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จ
ซักอย่าง จนเราต้องเลือกมาตรการขั้นสุดท้ายที่ เราไม่อยากท าแต่ต้องท า คือวิธีการบังคับให้เด็กท า พวกเราไม่
อยากท าเพราะรู้ถึงความเสี่ยงที่ผู้ปกครองจะไม่พึงพอใจได้ เนื่องจากเขาเลี้ยงดูแบบตามใจไม่เคยบังคับจิตใจลูก
หลายเขาเลย เขาจะมารับสภาพได้อย่างไรที่ต้องเห็นภาพเด็กถูกบังคับ  พวกเรา จึงต้องมาตกลงบริการกับคุณ
แม่และคุณยายใหม ่ 

พยาบาล : “เออ...(ด้วยน้ าเสียงคลุมเครือที่เกิดจากความล าบากใจ)...คุณแม่คุณยายคะ ครูจะใช้วิธีการ 
              วางเงือ่นไขให้น้องท างานให้เสร็จตามท่ีครูสั่งนะคะ ถ้าไม่ท างานไม่เสร็จครูจะไม่ให้น้อง           
              ออกนอกห้องฝึกนะคะ น้องอาจร้องโวยวายเสียงดังคุณแม่ คุณยายพอจะรับได้ไหมคะ”            
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คุณแม่และคุณยาย  : “เต็มที่เลยคะคุณคร”ู 
พยาบาล : “ตกลงถ้าอย่างนั้นครูเต็มที่เลยนะคะคุณแม่คุณยายทนเสียงน้องร้องได้นะคะถ้าทนไม่ได้ 
              ยังไงก็บอกครูนะคะ” 
คุณแม่และคุณยาย : “ได้ค่ะ” คุณแม่และคุณยายตอบเป็นเสียงเดียวกัน 
ค าพูดตอบรับของคุณแม่และคุณยายที่ผ่านไปนั้นท าให้พวก เราฟังแล้วรู้สึกดีมากๆ  เราจึงใส่เกียร์

เดินหน้าเต็มท่ี ตามท่ีคุณแม่และคุณยาย บอก ด าเนินการบังคับให้เด็กนั่งท ากิจกรรม เด็กต่อต้านรุนแรงร้อง
โวยวายเสียงดังมากๆทิ้งตัวนอนกับพื้นท้ังถีบ ทั้ง เตะ ปัด ขว้างอุปกรณ์การฝึก โต๊ะ  เก้าอ้ีกระจัดกระจาย รวม
ทั้งตัวพยาบาลเองก็ยับเยินจากฝีมือการต่อต้านของเด็กคนนี้ ทั้งเสื้อกระดุมแทบจะขาดออกมาจากรังดุม หมวก
ถูกกระชากออกมาจากผม ชุดพยาบาลทีแต่เดิมมีสีขาวสะอาดตาต้องเต็มไปด้วยรอยฝ่าเท้าน้อยๆของเด็กคนนี้ 
ซึ่งหากใครไม่รู้ก็คงจะต้องถามว่าไปฟัดกับใครมาเหรอ จนกระท่ังเวลาผ่านไป 45 นาทีเด็กเริ่มหมดแรงต่อต้าน 
และยอมท าตามเงื่อนไขได้  ซึ่งตลอด 45 นาทีท่ีเราด าเนินการนั้นอยู่ในสายตาที่แสดงถึงความห่วงใยและวิตก
กังวลของ คุณแม่และคุณยาย ตลอดเวลา เสร็จสิ้น เสียงการต่อต้านของเด็ก พยาบาลเข้าไปพูดคุยสอบถาม
ความรู้สึกของคุณแม่และคุณยายอีกครั้ง 

คุณครู : “คุณแม่ คุณยาย เป็นยังไงบ้างคะกับวิธีการฝึกแบบนี้” 
คุณแม่และคุณยาย : “ก็รับได้ค่ะ เพราะน้องเขาดื้อมากๆคงต้องเอาจริงกับเขาซะทีเวลาอยู่ที่บ้านก็

เป็นแบบนี้แหละค่ะ ถ้าไม่อยากท าอะไรก็จะอาระวาดบ้านแตกจนทุกคนในบ้านต้องยอมเขาหมดไม่มีใครบังคับเขาได้เลย” 
 เมื่อพวกเราได้ยินดังนั้นแล้ว ก็รู้สึกเบาใจหน่อย  เพราะเท่าที่ประเมินจากสีหน้า ท่าทางแล้วเราหวั่นใจ
อยู่เล็กๆกลัวผู้ปกครองถอดใจพาเด็กกลับบ้านซะก่อน ตลอดเกือบทั้งวันพวกเรา ให้บริการด้วยความระมัดระวัง 
อธิบายเหตุผลทุกอย่างเพ่ือให้คุณแม่และคุณยายเข้าใจ เหมือนว่าคุณแม่และคุณยายจะชื่นชอบการให้บริการ
ของพวกเราจนเวล าผ่านไปอย่างรวดเร็วจนได้เวลาเปลี่ยนเวรเย็นวันนั้นพวกเราก็ได้มีส่งต่อการดูแล เรื่องความ
เสี่ยงที่เราอาจจะเจอคือการร้องเรียนเรื่องการบริการดังนั้นขอให้ทุกคนให้บริการด้วยความระมัดระวัง   

เย็นวันนั้นหลังจากท่ีเราส่งต่อให้เด็กอยู่ในความดูแลของพนักงานช่วยเหลือคนไข้ แล้ว พยาบาลก็ยังคง
ท างานที่ค้างอยู่ให้เสร็จ และแล้วพวกเราก็ได้รับแจ้งจากคุณแม่และคุณยายว่าขออนุญาตกลับไปนอนที่บ้าน
เนื่องจากไม่สะดวกเรื่องที่หลับที่นอนและกลัวว่าขโมยจะข้ึนบ้าน (อยู่จ.นนทบุรี) พวกเราคิดว่ามันต้องมีอะไร
มากกว่านั้นแน่ๆ แต่ถ้าเราจะรั้งเขาไว้ให้ อยู่ก็คงจะไม่ดีแน่เลย ปล่อยให้เขาท าตามที่เขาเลือกก่อนดีกว่า เดี๋ยว
เขามาพรุ่งนี้คงพูดคุยกับเขาอีกครั้ง แต่เขาจะมาไหมหละเป็นค าถามที่ผุดขึ้นมาอีก  

 ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อคุณแม่และคุณยายพาเด็กเปิดประตูเข้ามาพวกเรารู้สึกโล่งใจไปเปราะหนึ่งที่อย่าง
น้อย วันนี้เขา ก็มา ในที่สุดพวกเราก็ ได้พูดคุยกับคุณแม่และคุณยาย เป็นการส่วนตัว คุณแม่และคุณยายเล่าว่า
เมื่อวานตอนเย็นเด็กถูกฝึกให้นั่งรับประทาน อาหาร ร้องให้โวยวาย  แต่เจ้าหน้าที่ ไม่ยอมให้ลุก  จับตัวด้วยความ
รุนแรง สงสารลูก ไม่พึงพอใจเล็กน้อย  แต่เหตุการณ์ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น  มีผู้แจ้งให้พวกเราทราบว่าคุณแม่และ
คุณยายมีญาติได้เล่าเรื่องราวความไม่พอใจให้ญาติที่อยู่ในสถานที่ท างานที่พวกเราต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชา ได้
รับทราบด้วย ซึ่งมีค าพูดที่เราฟังแล้วต้องรู้สึกเหมือนเป็นกระจกสะท้อนให้พวกเราต้องหันกลับมาดูตัวเองก็คือ 
“ที่นี่ฝึกเหมือ นเด็กเป็นทหาร ” พวกเราได้ทบทวนและปรับปรุง พฤติกรรมการให้บริการใหม่ โดยเน้นให้การ
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมเป็นหน้าที่ของพยาบาล และต้องมีการอธิบายผู้ปกครองทุกครั้ง พวกเราเริ่มลงมือฝึก
ตามท่ีตกลงกับคุณแม่และคุณยาย  เด็กก็เหมือนเดิม ให้ความร่วมมือน้อย ร้องโวยวาย  ตี ถีบผู้ อ่ืน ต่อต้าน จน
ทุกคนในตึกหมดแรงไปตามๆกัน ต้องใช้บุคลากรในการแก้ไขพฤติกรรม ถึง 3 คน ถึงจะเอาอยู่แต่ถึงอย่างไรเรา
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ก็ไม่ย่อท้อด้วยความมุ่งม่ันและในขณะนั้นคุณแม่และคุณยายได้มองเห็นความมุ่งมั่น  และความพยายามของเรา
และร่วมมือในการฝึกเด็กดีทุกเรื่อง 

ผ่านไป 1 สัปดาห์ เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กหลายๆอย่างเด็กยอมนั่ง ร่วมมือ ท ากิจกรรม
ต่อต้านบ้างแต่ไม่รุนแรง  ยอมดูโฆษณา เริ่มรู้จักไหว้  ทักทาย และสบตามากขึ้น รู้จักบอกความต้องการ พูดคุย
ตอบรับและปฏิเสธมากขึ้น คุณแม่และคุณยาย รู้สึกพึงพอใจมาก  สัปดาห์ที่ 2 คุณแม่และคุณยายเล่ าถึงความ
เปลี่ยนแปลงในตัวเด็ก ว่าให้ความร่วมมือในการฝึกทุกเรื่อง  และจะมุ่งม่ันที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเลี้ยงดูไม่
ตามใจเด็กมากเหมือนที่ผ่านมา  คุณแม่และคุณยายลงมือฝึกเด็กด้วยตนเองมาตลอดจนกระทั่ง 2วัน ก่อน
จ าหน่ายพบว่าเด็กสามารถเขียนและการระบายสีรูปภาพ ได้ ซึ่งเมื่ อก่อนตอนอยู่บ้านเด็กไม่ท าเลย พวก เราได้
พูดคุยกับคุณแม่และคุณยาย 

พยาบาล : “คุณแม ่คุณยายคะนีก่็อีก 2 วัน จะจบโปรแกรมแล้วคุณแม่คุณยายมีความมั่นใจที่กลับไปฝึกท่ีบ้านเอง  
                     หรือยังคะ” 
คุณแม่และคุณยาย : “คุณครูคะน้องเริ่มดีขึ้นเยอะเลย แต่บางครั้งยังดื้ออยู่คุณแม่เลยคิดว่า 
           อยากจะขออยู่ต่ออีกสัก1สัปดาห์เพื่อเพ่ิมความม่ันใจให้กับตัวเองเวลาที่ต้องกลับไปฝึกเองที่บ้าน” 
คุณครู : “ถ้าคุณแม่คิดว่าอย่างนั้นก็ตกลงค่ะ” 

 จากที่สงสารเด็กและคิดจะถอดใจเลิกฝึกตั้งแต่ 1-2 วันแรกที่มากลับกลายเป็นว่าตอ นนี้ผู้ปกครองได้
ปรับเปลี่ยนทัศนคติเห็นความส าคัญของการฝึกและมีความมุ่งมั่นที่จะฝึกเด็กเป็นอย่างมาก 
 สัปดาห์ที่ 3 เราได้ให้ผู้ปกครองลงมือฝึกเด็กด้วยตนเองโดยมีผู้ฝึกคอยดูแลอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆเช่นกัน 
ผลปรากฏว่าคุณแม่สามารถฝึกเด็กได้เองทุกเรื่องถึงแม้บางครั้งเด็ กจะมีพฤติกรรมดื้อ ต่อต้านการฝึกแต่ มารดา
ก็สามารถจัดการได้เป็นอย่างดี และแล้วก็ถึงวันที่ต้องจ าหน่ายพวกเขาไปจากหอผู้ป่วย จากการประเมินผลคุณ
แม่และคุณยายรู้สึกพึงพอใจการให้บริการของพวกเรามาก เข้าใจวิธีการให้บริการของพวกเรามากข้ึน รู้สึก
ประทับใจความห่วงใยของบุคลากรทุกคน 
 เหตุการณ์ในครั้งนี้เป็น เปรียบเสมือนเป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นตัวเราเองท าให้เราได้ บทเรียนว่า  
“ถึงแม้ผลลัพธ์ของการให้บริการจะออกมาถูกใจผู้ใช้บริการ  แต่พวกเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการ
ให้บริการตลอดเวลา ”  การพูดคุยแสดงความห่วงใยความรู้สึกกับผู้ปกค รองจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์อัน
เลวร้ายลงได้ 

หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราได้ปรับปรุงการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของผู้บกพร่องฯ ต้อง  
1.) ท าข้อตกลงกับผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง   
2.) สังเกตสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนตลอดเวลา  
3.) หากมีสัญญาณเตือนต้องมีการพูดคุยสอบถามความรู้สึกของผู้ปกครองทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

 


