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เรื่องเล่า งานกิจกรรมบ าบัด 
 

 ย้อนไปเมื่อชั้นยังเรียนอยู่ที่ภาควิชากิจกรรมบ าบัด  มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่  ขณะฝึกงานฝ่ายเ ด็ก อาจารย์
มักจะกล่าวเสมอ ว่า  “เด็กคนหนึ่งเกิดมาไม่เหมือนการสร้างเข่ือนที่พอ ไม่สมบูรณ์หรือไม่พอใจก็ทุบทิ้ง ดังนั้นแม้ลูก
ของเราจะไม่สมบูรณ์หรือพิการ เราก็ไม่มีสิทธิ์ท าลายชีวิตเขา ” ค าพูดดังกล่าวชั้นจ าขึ้นใจ  ยิ่งได้ดูรายการโทรทัศน์ที่
น าเสนอผลกรรมของการท าแท้ง ชั้นก็ยิ่งรู้สึกไม่ดีกับคนที่มีพฤติกรรมดังกล่าว จนกระท่ัง 
วันหนึ่ง ก็มีบททดสอบในชีวิตการท างานของชั้น  ถึงความเชื่อดังกล่าว  

วันนี้คนไข้ที่งานกิจกรรมบ าบัดมีมากเหมือนทุกวัน ชั้นเดินออกจากห้องฝึกในเวลาเกือบ  11 โมง หลังจาก
หมดภารกิจในการฝึกคนไข้  เพ่ือรีบ มาบันทึกการบ าบัดรักษาลงใน แฟ้มผู้ป่วย  พ่ีจันทร์ศรี  (ด่านหน้ าดีเด่น งาน
กิจกรรมบ าบัด ทีม่ีชื่อเสียงด้านการใส่ใจดูแลคนไข้อย่างเข้าถึงมิติจิตวิ ญญาณ)ก็พาชายหญิงคู่หนึ่งเดิ นมาหาชั้น จาก
การสังเกตคร่าว ๆ ฝ่ายหญิงผิวขาว รูปร่างสันทัด สูงประมาณ 160 เซนติเมตร ส่วนฝ่ายชายผิวคล้ า รูปร่างสูงโปร่ง  
แต่สิ่งที่ทั้งสองเหมือนกันคือสีหน้าวิตกกังวล คิ้วขมวดอยู่ตลอดเวลา  ดวงตาหมองคล้ า เหมือนอดนอนหรือ มีความ
เศร้าหมองในจิตใจ  “เขาอยากมาปรึกษาเรื่องการท าแท้งบุตรคะ ” “ท าแท้ง ถามชั้นเนี่ยนะ  !” ชั้นอุทานในใจพร้อม
กับความรู้สึกต่อต้าน “หมอตรวจน้ าคร่ าแล้ว  บอกว่าลูกเขาเป็นดาวน์ซินโดรม คะ  หมอบอกให้ เขาท าแท้ง  แต่เขา
อยากปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็กพิการก่อนคะ ” พ่ีจันทร์ศรี ขยายความ  “ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็ก
พิการ” ฟังแล้วท าให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจดีจัง  แต่ในขณะเดียวกันตอนนี้มันก าลังสร้างความหนักอกหนักใจ ให้ชั้น
ด้วย จริงสินะ !จากประสบการณ์การท างานมาสิบกว่าปี การดูแลเด็กพิการคนหนึ่งเป็นปัญหายุ่งยากของพ่อ แม่  ถ้า
ไม่มีความรู้ในการดูแลหรือความพร้อมด้านเศรษฐานะ ควรท าแท้งดีกว่าเพ่ือไม่เป็ นปัญหาสังคมต่อไป “ เด็กคนหนึ่ง
เกิดมาไม่เหมือนการสร้างเข่ือนที่พอไม่สมบูรณ์หรือไม่พอใจก็ทุบทิ้ง ” ค ากล่าวของอาจารย์ตามมาหลอกหลอนชั้น  
ตามมาด้วยมโนส านึกในจิตใจที่จูงมือกันมาติด ๆ    

“เด็กดาวน์ซินโดรม เมื่อเกิดมาแล้ วมีความล่าช้าทางพัฒนาการก็จริง แต่ความสามารถของพวกเขาก็มี
หลายระดับนะคะ จากรุนแรงน้อยถึงมาก ซึ่งการดูแลก็แตกต่างกันไป  แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเด็กดาวน์ซินโด
รมมักมีพัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กปกติเพียงเล็กน้อยนะคะ ถ้าเรามีการส่งเสริมพัฒนาการอย่างถูกต้องเหมาะสม   เขาก็
จะเติบโตมาเป็นเด็ก ที่มีพัฒนาการใกล้เคียงเด็กปกติ จนสามารถเข้าเรียน  ดูแลตัวเองและท างานหาเลี้ยงชีพได้คะ ”  
ชั้นพยายามให้ค าแนะน าด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย จากประสบการณ์และความรู้ที่มี แต่สีหน้าพ่อแม่มือใหม่ทั้งสองยังคง
แย่เหมื อนเดิม  คิ้วคลายปมลงบ้าง  สีหน้าหม่น หมองวิตกกัง วลเริ่มจางคลาย แต่มันกลับ ถูกแทนที่ด้วย สีหน้าของ
ความลังเล “ชั้นคงดูหน้าอ่อนเหมือนเด็กด้อยประสบการณ์  ค ากล่าวของชั้นคงยังไม่น่าเชื่อถือพอ  ไม่ได้ละ  ! ต้องหา
ตัวช่วยเป็นเอกสารอ้างอิง”  ชั้นรีบปลีกตัวออกมาหลังจากท่ีคนทั้งสองขอสังเกตการท างาน ส่งเสริมพัฒนาการเด็กใน
หน่วยงานผ่านกระจกสังเกตการณ์  ซ่ึงมีน้องนักกิจกรรมบ าบัดก าลังปฏิบัติ งานอยู่  แล้วรีบวิ่งไปที่ ศูนย์ฝึกอบรมและ
ข้อมูลวิชาการ เพ่ือเบิกแผ่นพับมา 2 เรื่อง คือ การดูแลเด็กดาวน์ซินโดรม  และพ่อแม่ หัวใจแกร่ง จากนั้นชั้นรีบวิ่ง
กลับมาที่แผนกท่ีห่างออกไป 2 ช่วงตึก แต่ไม่พบพวกเขาแล้ว ชั้นลองวิ่งไปทางแผนกกายภาพ  แล้วก็ไปเจอพวกเขาที่
หน้าอาคารผู้ป่วยนอก ชั้นยื่นแผ่นพับให้พร้อมก าชับว่า “ชั้นหวังว่าสื่อพวกนี้คงจะช่วยในการตัดสินใจของพวกคุณได้ 
และหวังว่าคงจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง”  

เวลาผ่านไปปีกว่า แม้เรื่องนี้จะท าให้ชั้นนอนไม่หลับไปหลายวันแต่จากภาระงานที่มาก  ท าให้ชั้นลืมเลือน
พวกเขาไป “น้องต้องถ่ายรูปเทคโนคู่กับเด็กด้วยคะ รูปที่มีแต่ของมันดูไม่มีชีวิตชีวา ไม่ดึงดูดใจ ” พ่ีจีพ่ีคนสนิทและ
หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและข้อมูลวิชาการ  ให้ค าแนะน าแก่ชั้น ในเที่ยงวันหนึ่ง ของการน าข้อมูลไปจัดบอร์ดวิชาการท่ี
งาน Opened house และงาน IQ – EQ “ขอวันนี้ด้วยนะ” เธอบอกเส้นตายของการส่งงาน “แล้วจะท ายังไงละตู ! 
วันนี้วันศุกร์ บ่าย ไม่มีคนไข้ด้วย ” ชั้นพกความเครียดเดินกลับแผนก  คุณพระช่วย ! ชั้นพบเด็กเล็ก ๆ คนหนึ่งอายุ
ประมาณ 1 ขวบ  เด็กชายดาวน์ซินโดรมผิวขาวหน้าตาสะอาดสะอ้านน่ารัก   ก าลังนั่งเล่นอยู่บนเบาะในส่วนรอคอย
ของหน่วยงาน  เด็กชายจ้องมาที่ชั้นเหมือนคุ้นเคยกันมานานพร้อมกับส่งรอยยิ้มสดใสให้ ชั้นรีบขออนุญาตผู้ปกครอง
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ซึ่งมาทราบภายหลังว่าเป็น พ่อแม่และยาย เพ่ือขอถ่ายรูป เด็กชายให้ความร่ว มมืออย่างดี แสดงท่าทางการ เล่นและ
มองกล้องอย่างไม่ขัดเขิน เมื่องานเสร็จสิ้นชั้นไม่ลืมที่จะ ไหว้ขอบคุณผู้ปกครอง พร้อมให้ค าแนะน าในการดูแลบุตร
ดาวน์ซินโดรมเบื้องต้น การฝึกทางกิจกรรมบ าบัดและคู่มือการฝึกรับประทานอาหารที่มักเป็นปัญหาในเด็กที่มีความ
ล่าช้าทางพัฒนาการ ด้านการเคลื่อนไหว  และไม่ลืมที่จะขอบคุณ นายแบบตัวน้อย ด้วยของเล่นท ามือ ที่เด็กเลือกเอง  
ชั้นน าเด็กและผู้ปกครองไปส่งที่ตึกผู้ป่วยนอกตามที่มีนัดหมาย แต่พอกลับมาที่หน่วยงาน พ่ีจันทร์ศรีผู้ใส่ใจคนไข้และ
ความจ าดีเลิศ  ก็ให้ข้ อมูลที่น่าประหลาดใจกับชั้นว่า  พ่อแม่ของเด็กคือคนที่มาขอค าแนะน าจากชั้น ในวันนั้น มันท า
ให้ชั้นดีใจและภาคภูมิใจอย่างมากที่ค าแนะน าที่ดีของชั้นได้ช่ วยหนึ่งชีวิตเอาไว้ แต่สิ่งที่ท าให้ชั้นประหลาดใจยิ่งกว่า
คือ เด็กคนนั้นไม่ได้มีนัดฝึกทีแ่ผนก  ซึ่งไม่รู้ว่ามีอะไรดลใจให้พ่อแม่พาเด็กมาที่หน่วยงานนี้ อาจจากความคุ้นเคยท่ีมา
ขอค าปรึกษา หรือเด็กคนนั้นดลใจให้พ่อแม่พามา  เพ่ือเป็นการตอบแทนบุญคุณชั้น  ในวันที่ชั้นก าลังอับจนหนทาง  
แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ชั้นอยากจะบอกกับพวกเขาว่า “ชั้นยินดีด้วยที่การตัดสินใจของเขา ได้ให้ก าเนิดสิ่งมีชีวิตที่
แสนน่ารักคนนี้มา  ทั้งสองท่านจะไม่ล าบากในการเลี้ยงดูเด็กคนนี้อย่างโดดเดี่ยว  บุคลากรทุกท่านในสถาบันรา ชานุ
กูล  โดยเฉพาะชั้นจะคอยให้ก าลังใจและพยายามถ่ายทอดความรู้ที่มีในการ ช่วยดูแลเด็กคนนี้” พร้อมกับการเข้าไป
จับมือพ่อแม่ของเด็กแล้วกล่าวค าว่า “นับจากนี้ไปพวกเรามาช่วยกันท าให้เด็กคนนี้สามารถด า เนินชีวิตอยู่ได้อย่างมี
ความสุขเถอะนะ” แต่มันก็คงเป็นแค่ความคิด  เพราะเมื่อชั้นรีบวิ่งไปที่ตึกผู้ป่วยนอกก็ไม่พบพวกเขาแล้ว 
 เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนที่ดีในการท างานของชั้น  2 เรื่อง คือ  “คนเราไม่มีสิทธิ์จะไปพิพากษาว่า
พฤติกรรมผู้อ่ืนดีหรือชั่ว  เพราะทุกคนมี เหตุผลในการคิดหรือตัดสินใจในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ  หน้าที่ของ
เราคือดูแลหรือปฏิบัติต่อเขาให้ดีที่สุด ” และเรื่องที่สอง “การบ าบัดรักษาหรือให้ค าแนะน าแก่ผู้ มารับบริการ  ล าพัง
แค่ความรู้ทางทฤษฎียังไม่ เพียงพอ  เราต้องเข้าถึงความรู้สึกนึกคิด  ใส่ใจสภาพจิตใจแล ะบริบทสิ่งแวดล้อมของเขา
ด้วย” ท้ายสุดนี้ ชั้นหวังให้ผลงานเขียนเป็นเครื่องมือถ่ายทอดความรู้สึก ของชั้น  ที่มีต่อครอบครัวของเด็กที่น่ารักคน
นั้น  ในการตอกย้ าค ากล่าวที่ว่า “คุณจะไม่ล าบากในการเลี้ยงดูเด็กคนนี้อย่างโดดเดี่ยว บุคลากรทุกท่านในสถาบันรา
ชานุกูล  จะคอยให้ก าลังใจและพยายามถ่ายทอดความรู้ที่มีในการ ช่วยดูแลเด็กคนนี้  เพ่ือให้เขาสามารถด าเนินชีวิต
อยู่ได้อย่างมีความสุข”   

 
 
 
 
 
 
 
   
 


