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                              ปุ๊กลุกเปลี่ยนไป     
   

  

1 ธ.ค.54 หญิงไทยวัยผู้ใหญ่อายุ 35 ปี น้ําหนัก 79.5 กิโลกรัม สูง 137ซ.ม. น้ําหนัก เกินมา  
36.5 กิโลกรัมรูปร่างอ้วนปุ๊กลุกเหมือนตุ๊กตาล้มลุกศีรษะค่อนข้างเล็กแบน ตาเฉียงข้ึน ดั้งจมูกแบน ปาก
เล็ก ตัวค่อนข้างเตี้ย  มือสั้น  เท้าเล็ก ดูรูปร่างไม่สมส่วนกับเท้า  รูปร่างข้างบนใหญ่มากข้างล่างเล็กนิด
เดียว  มองดูแล้วปัญหาที่จะตามมาอนาคตอันใกล้คือโรคเข่ าเสื่อมเนื่องจากต้องรับน้ําหนักที่ เกินมาก      
มีผมดําปะปรายส่วนมากผมมีสีขาวปนสีเทา ดูใบหน้าแก่กว่าอายุจริงมาก มากับมารดาซึ่งดูรักและเอาใจ
ใส่ลูกอยู่ในระดับดี แจ้งความประสงค์ต้องการมารับบริการที่หน่วยงาน คลินิกพิเศษอายุมากกว่า 18 ปี
ด้วยเหตุผลคือลูกสาวมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป กลางคืนไม่หลับ หงุดหงิดง่าย  พูดหยาบคายด่าคนอ่ืนโดยไม่
มีเหตุผลมีพฤติกรรมทําร้ายตนเองและบุคคลในครอบครัว โดยไม่มีเหตุผล  เชื่องช้ามากขึ้น  รับประทาน
อาหารมากข้ึน กินแล้วนอน ผู้รับบริการไม่ได้รับบริการที่ราชานุกูล 12 ปีและไม่ได้รับบริการที่ใดๆเลยอยู่
บ้านเฉยๆมารดาให้ประวัติ   

พยาบาลสนทนากับผู้รับบริการ                                              
พยาบาล :      “ชื่ออะไรคะ”                              
ผู้รับบริการ :      “ปุ๊กค่ะ”พูดเสียงเบามาก                                
พยาบาล :      “ต้องการฝึกเรื่องอะไรคะ”                        
ผู้รับบริการ  :      “พ่อบอกว่าแม่ไปโน่นปวดหัว” 

จากการสนทนากับปุ๊ก ลุกเราจึงรู้ว่าน้อง ตอบไม่ตรงกับคําถาม  สามารถ ตอบคําถาม ง่ายไม่
ซับซ้อนได้เท่านั้น จึงไม่แน่ใจว่าการท่ีแพทย์ผู้ป่วยนอก ให้น้องมารับบริการคลินิกพิเศษอายุมากกว่า  
18 ปี น้องจะมีศักยภาพทํากิจกรรมตามตารางการฝึกได้หรือไม่ เราจึง ประเมินให้น้องฝึกการทํากิจกรรม
จริงพบว่าน้องสามารถรับคําสั่งและทําได้ทุกกิจกรรม         
   พยาบาลรับไว้ในโปรแกรมการฝึกขณะรับบริการในโปรแกรมการฝึก  น้องสามารถทําได้ ทุก
กิจกรรมในระดับด ีบางกิจกรรมน้องไดร้ับหน้าที่ เป็นผู้นํากลุ่ม  น้องแสดงความเป็นผู้นํากลุ่มได้ในระดับดี
  นอกจากกิจกรรมแอโรบิดที่น้องมีปัญหาเรื่องรูปร่าง ด้วยน้ําหนักตัวที่มากเกินกว่าปกติมา 36.5 
กิโลกรัม มเีท้าเล็ก กิจกรรมการออกกําลังกายแอโรบิดในช่วงต้นและท้ายของกิจกรรมรวมเวลา 30 นาที
น้องจะยืนทํา  ในช่วงกลาง ประมาณ 15 นาทีน้องจะนั่งทํา  เนื่องจาก น้องปวดเข่า  โดยน้องจะขยับ
ร่างกายส่วนบนเคลื่อนไหวไปตามท่าทางแอโรบิด  น้องเป็นตัวอย่างที่พยายาม ทํากิจกรรมแม้ร่างกายจะ
เป็นอุปสรรคในการทํากิจกรรมเป็นตัวอย่างของการรับผิดชอบต่อตัวเองและกลุ่ม  

น้องมีการเตรียมพร้อมอุปกรณ์ให้ถูกต้องกับกิจกรรมที่จะฝึกในแต่ละวัน เช่น วันอังคารมีแอโรบิด 
น้องจะใส่เสื้อกางเกงรัดรูป มีผ้าพันที่ข้อมือ พยาบาลได้พูดคุยกับบิดา                                  
พยาบาล  :     “ คุณพ่อเตรียมชุดและผ้าพันข้อมือให้น้องหรือคะ”                        
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คุณพ่อ    :     “ เขาใส่ชุดของเขาเอง  ผ้าที่พันข้อมือผมบอกไม่ต้องเอาไปก็ยอม”                        
พยาบาล :      “ วันนี้มีแอโรบิด น้องแต่งกายและมีผ้าพันข้อมือถูกต้องแล้วแสดงว่า 
           น้องเขาแต่งกายถูกกาลเทศะด้วยตัวของเขาเอง”                                                
คุณพ่อ    :       “หรือครับ  ผมก็ยังคิดอยู่ว่าจะเอาผ้าพันข้อมือมาทําอะไร”  

กิจกรรมอาหารว่างเราเห็นความมีน้ําใจของน้อง น้องจะรับประทานว่างไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนด้วย
เป็นคนอ้วนทําอะไรเชื่องช้า เพ่ือนร่วมโต๊ะรับประทานอาหารอย่างรวดเร็ว ไส้กรอกเพ่ือนรับประทานไป
แล้ว 5 ชิ้นปุ๊กลุกพ่ึงจะรับประทานได้ 1 ชิ้นเหลือไส้กรอกในจานอีก 2 ชิ้นปุ๊กลุกตักไป 1 ชิ้นเหลืออีก 1 
ชิ้นปุ๊กลุกบอกภาษามือให้เพ่ือนที่นั่งอยู่ตรงข้ามโดยการชี้ไปไส้กรอกให้เพ่ือนเอาไป 1 ชิ้น   เมื่อมี
ผู้รับบริการคนใหม่เข้ามาพยาบาลจะบอกปุ๊กลุก                             

พยาบาล         :   “ปุ๊กลุก เพ่ือนมาฝึกใหม่ ปุ๊กลุกช่วยดูแลเพื่อนใหม่ด้วยนะ  เวลาจัดโต๊ะอาหาร ไปกด  
      น้ํา ด่ืม  เพ่ือนใหม่หา อุปกรณ์ ไม่พบให้ช่วยแนะนําเพ่ือน ด้วย ”                                                                       
ปุ๊กลุก          :     “ค่ะ”        
  ปุ๊กลุกจะปฏิบัติหน้าที่เป็นเพ่ือนที่คอยดูแลเข้าใจใส่เพื่อนใหม่ที่พยาบาลบอกให้เป็นอย่างดี เป็น
ตัวอย่างของผู้มีน้ําใจ เอ้ืออาทรต่อเพ่ือน และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย                     
พยาบาล       :     “เพ่ือนใหม่เป็นอย่างไรบ้าง”                                         
ปุก๊ลุก        :     “พ่อบอกว่าแม่ไปโน่นปวดหัว”      
 เมื่อไรที่เราถามคําถามที่ซับซ้อนที่ไม่ตอบว่า  “ค่ะ” ปุ๊กลุกจะตอบประโยคนี้เสมอแม้กระท่ังเมื่อ
เข้าร่วมกิจกรรมเรื่องเล่าทุกเช้า                                                           
พยาบาล      :     “ปุ๊กลุกเช้านี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้เพื่อนฟังบ้าง”                                               
ปุ๊กลุก       :      “พ่อบอกว่าแม่ไปโน่นปวดหัว”      
 ปุ๊กลุกจะได้สิทธิ เรื่องการใช้ภาษาพูดเท่ากับเพื่อนทุกคนแม้การใช้ภาษาพูดของปุ๊กลุกไม่
สอดคล้องกับคําถามของผู้ถามเพราะเราต้องการให้ผู้รับบริกา รทุกคนได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน                                                                                          
พยาบาล      :    “พ่อและแม่ของปุ๊กลุกไปทําธุระด้วยกัน”    
 พยาบาลจะสรุป  เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มไม่สับสนและเพ่ือให้ปุ๊กลุก ได้รับการยอมรับในกลุ่มใน
เรื่องท่ีสื่อออกมา ทุกครั้ง ทุกเรื่องท่ีพยาบาลสรุปปุ๊กลุกจะพยักหน้า                                 
พ่อปุ๊กลุกเล่าให้พยาบาลฟัง                                
พ่อปุ๊กลุก    :  “ปุ๊กปลุกผมตื่นตอนเช้าทุกวัน กลัวไม่ได้มาโรงเรียน”                           
พยาบาล     :    “ปลุกอย่างไร?”                                          
พ่อปุ๊กลุก    :    มาเขย่าตัวผมบอก “ตื่นๆ” ผมบอกว่า  “ยังเช้าอยู่”   
              ไม่ยอมดึงผ้าห่ม ออก ดึงตัวผมให้ ลุกขึ้น  ชี้ไป ทาง ห้องน้ํา จะให้ผมไปอาบน้ํา                                             
พ่อปุ๊กลุก    :  “พยาบาลบอกให้ทําอะไรก็จะทําตามที่พยาบาลบอก” พยาบาลบอก  
  “อย่ารับประทานอาหารมาก เดี๋ยวนี้ตักข้าวนิดเดียวแต่เดิมรับประทาน     
             ข้าวมื้อละ 2 จานเดี๋ยวนี้เหลือครึ่งจาน” 



คลินิกพิเศษอายุมากกว่า 18 ปี   เรื่องเล่า ปี 2555 

 

 จากคําบอกเล่าของพ่อปุ๊กลุกทําให้เรารู้ว่า ปุ๊ กลุกมีความกระตือรือร้นที่จะมาฝึก และปฏิบัติตาม
คําแนะนําของพยาบาลแม้กระท่ังอยู่ที่บ้าน หลังจากมาฝึกได้ 3 เดือนเราได้พบความเปลี่ยนแปลงของ 

ปุ๊กลุกคือ          
 1. ผมสีดําที่มีปะปรายมีผม สีขาวและสีเทามากกว่าผมสีดํา  สิ่งเปลี่ยนไปมีผม สีดํามากขึ้นผมสี
ขาวและสีเทามีปะปราย         
 2. ดูปุ๊กลุกผอมลง น้ําหนักเมื่อรับบริการวันแรก 79.5 กิโลกรัมหลังฝึกได้ 3 เดือนน้ําหนัก 74 
กิโลกรัมน้ําหนักลดลง 5.5 กิโลกรัม        
 3. พ่อปุ๊กลุกบอกพยาบาล  “ตั้งแต่ปุ๊กลุกมาฝึกกลับไปบ้านอารมณ์ดีไม่ พูดด่า ทําร้ายตนเอง    
คนอ่ืนเหมือนเมื่อก่อนดูเขามีความสุขใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส”     
  พวกเรามีความสงสัยว่าทําไม ? ผมที่เคยเป็นสีขาว สีเทาจึงกลับไปเป็นสีดําได้เพราะท่ีเห็นจะมี
แต่ผมที่ดําจะกลายเป็นสีเทาและสีขาว  พวกเราได้นั่งคุยกันและเข้าไปหาคําตอบ ในGoogleพบงานวิจัย
ว่า            
 1. ถ้าคนเรามีความสุขผมที่เคยเป็นสีเทา สีขาว จะกลับมาเป็นสีดํา   
 2. การออกกําลังกาย ทําให้ร่างกายหลั่งสารทําให้ร่างกายสดชื่นมีความสุข ชื่อ สารเอ็นโดฟิน
 3. การมีกลุ่มเพื่อนมีกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน เป็นทักษะทางสังคมที่จะช่วยลดอาการเครียด
พฤติกรรม ก้าวร้าว หงุดหงิดโมโหง่าย ลดลง      
 พวกเรามานั่งคุยกัน  ปุ๊กลุกเปรียบเหมือนวิทยุเครื่องรับดี เครื่องส่งไม่ค่อยดีคือ  สามารถรับรู้
เข้าใจผู้อ่ืนได้ระดับดี แต่ไม่สามารถที่จะสื่อสารให้ค นอื่นเข้าใจเนื่องด้วยข้อจํากัดของ ปุ๊กลุกเรื่องความ
บกพร่องการใช้ภาษาพูดของปุ๊กลุกจึงทําให้เกิดอารมณ์เครียด หงุดหงิด  โมโหง่าย ปาสิ่งของ ด่าคนอ่ืน
ฯลฯ เนื่องจากเข้าใจรับรู้ภาษ าพูดของผู้อื่น แต่สามารถถ่ายทอดภาษาพูดของตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ได้
น้อยมาก          
 จากตัวอย่างของปุ๊กลุกเป็นบทเรียนให้เกิดการเรียนรู้  การที่ผู้บกพร่องทางสติปัญญา  บกพร่อง
ทางการใช้ภาษาพูดในระดับมาก แต่เขาสามารถที่จะรับรู้ เข้าใจภาษาพูดบุคคลอื่นในระดับมาก  โดยทุก
กิจกรรมเมื่อพยาบาลบอกให้ทํา ปุ๊กลุกจะทําได้ถูกต้องมากที่สุดในกลุ่ม แต่ทุกกิจกรรมเมื่อถามปุ๊กลุกจะ
พูดตอบไม่ตรงคําถามมากท่ีสุด มันเป็นภาวะที่รู้สึกอึดอัดมากที่รับรู้ เข้าใจภาษาคนอื่นแต่ไม่สามารถท่ีจะ
สื่อให้คนอ่ืนเข้าใจได้          
 เราจะให้ปุ๊กลุกได้มีโอกาสได้พูดในวาระที่เพ่ือนคนอ่ืนในกลุ่มได้พูด เพ่ือให้ปุ๊กลุกมีคุณค่าได้
แสดงออกเหมือนคนอ่ืน ซึ่งปุ๊กลุกก็จะไม่ทิ้งโอกาสนี้เมื่อถึงรอบที่ปุ๊กลุกจะต้องล่าเรื่องปุ๊กลุกจะไม่ทิ้ง
โอกาสเลย  สมาชิกในกลุ่มจะรับฟังเหมือนปกติ  พฤติกรรมของปุ๊กลุก ดู ไม่มีปมด้อยในเรื่องการใช้ภาษา
และมีความมั่นใจในกิจกรรมที่ตนเองรับหน้าที่เป็นผู้นํากลุ่มในบางกิจกรรม  
 หลังจากท่ีได้รับการฝึกสิ่งที่พ่อแม่ของปุ๊กลุกบอกพวกเราคือ ทําให้ครอบครัวเขามีความสุขมาก
ขึ้น ปุ๊กลุกไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าว น้ําหนักลดลงมากเพราะครอบครัวเป็นห่วงเรื่องน้ําหนักท่ีมากเกินจะทํา
ให้เกิดโรคต่างๆ  ที่สําคัญ พ่อกับแม่ของปุ๊กลุกบอกพวกเราว่า “ได้เห็นใบหน้าของปุ๊กลุกมีความสุขมาก
ขึ้น”           
 พวกเราในฐานะบุคลากร ที่มีหน้าที่ให้บริการ เห็นผู้รับบริการมีความก้าวหน้าในพัฒนาการ ด้าน



คลินิกพิเศษอายุมากกว่า 18 ปี   เรื่องเล่า ปี 2555 

 

ต่างๆของการดํารงชีวิต ส่งผลให้บุคคลในครอบครัวของผู้รับบริการมีความสุข  พวกเราบุคลากรมี
ความสุขใจ ในผลลัพธ์ที่ผู้รับบริการและครอบครัว มีความสุข  เป็นความสุขใจของบุคลากรที่หาซื้อไม่ได้
แต่ต้องทําเอง 

ผู้เล่า               

นางศิริพร   พรสัมฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษอายุมากกว่า 18 ปี   
นายธัญญา  ทัสกุล พยาบาลเทคนิคชํานาญงาน  ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษอายุมากกว่า 18 ปี          
นายภัทร    เจตินัย พนักงานช่วยเหลือคนไข้     ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษอายุมากกว่า 18 ปี
           
  

        

 

 

 

 

 

         เปลี่ยนไป  

 

          
           ปุ๊กลุก
(ก่อน)                 ปุ๊กลุก(หลัง) 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 


