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เด็กพิเศษ : ดแูลดว้ยความรกั พฒันาดว้ยความเขา้ใจ 
  

 นพ.ทวีศกัด์ิ สิริรตัน์เรขา 

  จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุน่ 

 

จุดหมายปลายทางเป็นส่ิงท่ีทุกคนคาดหวงั 

แต่ระหว่างทางท่ีไปสู่จุดหมายนั้น มีส่ิงสวยงามใหช่ื้นชมมากมาย 

พฒันาการของเด็กพิเศษแต่ละขั้นก็คือส่ิงสวยงามท่ีน่าช่ืนชม 

การช่ืนชมส่ิงสวยงามท่ีเกิดข้ึน ณ วนัน้ี คือ กาํลงัใจท่ีดีท่ีสุด 

 

เด็กพิเศษ หรือเรียกเต็มๆ วา่ เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ คือกลุม่เด็กท่ีไมส่ามารถพฒันาความสามารถได้

เต็มตามศกัยภาพท่ีมีอยูไ่ดด้ว้ยวิธีการปกติตามธรรมชาติ ไมว่า่จะเป็นการเล้ียงดูตามปกติ หรือการเรียนการสอน

ตามปกติทัว่ไป เน่ืองจากขอ้จาํกดับางประการท่ีมีอยูใ่นตวัเด็ก ทางดา้นรา่งกาย สติปัญญา พฤติกรรม อารมณ ์หรือ

สมัพนัธภาพทางสงัคม  

ดงัน้ันจึงจาํเป็นตอ้งมีวิธีการพิเศษ เพ่ิมเติมจากการเรียนรูต้ามธรรมชาติของเด็ก เพ่ือชว่ยใหเ้ด็กมีศกัยภาพ

เต็มตามท่ีมีอยูไ่ด ้มีหลายมุมมองทางความคิดเก่ียวกบัแนวทางการดูแลเด็กพิเศษ ซ่ึงไมมี่ผิด ไมมี่ถูก เพียงแต่ตอ้งมี

การทบทวนความคิดอยา่งเขา้ใจ และพฒันามุมมองของเราเองใหถู้กตอ้งตามท่ีเห็นวา่ควรเป็น  

    บางคนมองวา่ “อยา่ไปบงัคบัเด็กเลย สงสารเด็ก”  

    บางคนก็มองวา่ “ทาํไมไมฝึ่กเด็กล่ะ เด๋ียวก็ทาํอะไรไมเ่ป็นหรอก”  

    บางคนก็มองวา่ “เด็กก็ทาํไดแ้ค่น้ี จะไปเอาอะไรมากมาย”  

    บางคนก็มองวา่ “เด๋ียวโตข้ึนก็ดีเอง อยา่ไปกงัวลเกินเหตุ”  

    บางคนก็มองวา่ “ตอ้งทุ่มเทฝึกกระตุน้เด็กใหเ้ต็มท่ีเท่าท่ีมีแรงทาํ”  

แนวทางการดูแลเด็กพิเศษ ไมว่า่จะไปในทิศทางใดก็ตาม ถา้เร่ิมตน้จากการดูแลดว้ยความรกั แลว้ค่อยๆ 

พฒันาดว้ยความเขา้ใจ ก็จะไปสูจุ่ดหมายปลายทางของการทาํใหเ้ด็กมีการพฒันาเต็มตามศกัยภาพท่ีมีอยูไ่ดไ้มย่าก  

การดูแลดว้ยความรกั ก็คือส่ิงท่ีพ่อแมทุ่กคนมีอยูเ่ต็มเป่ียมอยูแ่ลว้ แต่ท่ีนํามาเนน้ยํ้า เน่ืองจากในความรกัท่ีมี

อยูน้ี่ มกัจะถูกบดบงัดว้ยความเครียด ความวิตกกงัวล ความเบ่ือหน่าย ความทอ้แท ้และความรูสึ้กอ่ืนๆ อีกมากมายใน

บางชว่งเวลา ซ่ึงเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีจะเกิดความรูสึ้กต่างๆ ข้ึนมาไดใ้นการดูแล แต่จาํเป็นตอ้งหาวิธีจดัการความรูสึ้ก

ต่างๆ อยา่งเหมาะสมต่อไป สาํหรบัการพฒันาดว้ยความเขา้ใจ ก็เป็นส่ิงจาํเป็น เน่ืองจาก ข้ึนช่ือวา่เด็กพิเศษแลว้ตอ้งมี

กระบวนการพฒันาท่ีพิเศษ ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีตอ้งอาศยัความรู ้ความเขา้ใจ หลกัเบ้ืองตน้ง่ายๆ ในการพฒันา คือ  

 

“เด็กเป็นตวัตั้ง ครอบครวัเป็นตวัหาร ผูเ้ช่ียวชาญเป็นตวัช่วย” 
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เด็กเป็นตวัตั้ง 

กล่าวคือ ไมมี่สูตรสาํเร็จรูปสาํหรบัการดูแลเด็กพิเศษทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกอายุ ควรเขา้ใจธรรมชาติท่ีวา่ เด็กแต่

ละคนมีความเหมือนกนั และมีความแตกต่างกนั เด็กอาจมีความบกพรอ่งในบางดา้น แต่ในขณะเดียวกนัก็มี

ความสามารถในบางดา้นเชน่กนั การมองแต่ความบกพรอ่งบางดา้น และคอยแกไ้ขความบกพรอ่งไปเร่ือยๆ ก็อาจถึง

ทางตนัในท่ีสุด ควรหนักลบัมามองในดา้นความสามารถของเด็กดว้ยวา่เด็กมีความสามารถดา้นใดบา้ง เพ่ือวาง

แผนการดูแล ใหก้ารสง่เสริมความสามารถท่ีมีอยูใ่หดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึงสามารถชว่ยชดเชยความบกพรอ่งท่ีมีอยูไ่ด ้ 

ดงัน้ันการดูแลตอ้งวางแผนใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงท่ีเด็กมี และส่ิงท่ีเด็กเป็น โดยวางแผนเฉพาะรายบุคคล ใหมี้

ความเหมาะสมตามวยั และตามพฒันาการของเด็ก  

 

ครอบครวัเป็นตวัหาร 

กล่าวคือ ครอบครวัมีบทบาทสาํคญัท่ีสุดในการดูแลเด็กพิเศษ และคงไมส่ามารถปฏิเสธไดว้า่ ถา้ครอบครวัไม่

ดูแล แลว้จะมีใครดูแลไดดี้กวา่อีกเล่า แต่ในการดูแลน้ัน การมีความรกัอยูเ่ต็มเป่ียม อาจจะไมเ่พียงพอ ถา้ขาดความ

เขา้ใจ การมีความรู ้มีเจตคติท่ีถูกตอ้ง และมีทกัษะ พฒันาเทคนิควิธีใหเ้หมาะสมอยา่งต่อเน่ือง เป็นส่ิงท่ีควรมีทั้ง

ครอบครวั ตอ้งเนน้คาํวา่ “ครอบครวั” เพราะวา่ไมมี่ใครเก่งคนเดียว ตอ้งใหค้วามไวว้างใจกนั ใหทุ้กคนมีสว่นรว่ม 

ครอบครวัเขม้แข็งคือพลงัแห่งความสาํเร็จ  

ปัญหาท่ีมกัเกิดข้ึนบ่อย คือ มีการแบ่งหนา้ท่ีกนัชดัเจนเกินไป แมดู่แลเด็กอยา่งทุ่มเท ในขณะท่ีพ่อพยายาม

ทาํงานหนักข้ึน เพ่ือจุนเจือครอบครวั ในท่ีสุดก็เกิดชอ่งวา่ง พ่อก็เร่ิมไมมี่ทกัษะการดูแลเด็ก แมก็่ไมไ่วใ้จใหพ้่อดูแล 

ชอ่งวา่งก็มากข้ึน จนเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาในท่ีสุด  

การเร่ิมตน้และพฒันาท่ีดี คือการสุมหวัเขา้หากนั คุยกนั ไวว้างใจกนั และหารความรกั ใหทุ้กคนในครอบครวั

มีโอกาสชว่ยเหลือเด็กเท่าๆ กนั  

 

ผูเ้ช่ียวชาญเป็นตวัช่วย 

ณ วนัน้ี ความกา้วหนา้ทางวิชาการมีการพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว ขอ้มูลใหม่ๆ  มีเพ่ิมเติมตลอดเวลา เป็นไป

ไมไ่ดท่ี้คนเดียวจะรูทุ้กอยา่ง มีทกัษะทุกดา้น ตวัชว่ยจึงมีความจาํเป็น ทีมงานผูเ้ช่ียวชาญ ประกอบดว้ย จิตแพทยเ์ด็ก 

พยาบาล นักจิตวิทยา นักแกไ้ขการพูด นักกิจกรรมบาํบดั นักกายภาพบาํบดั ครูการศึกษาพิเศษ หรือวิชาชีพอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง ถือเป็นตวัชว่ยท่ีสามารถใหค้าํแนะนํา คาํปรึกษา และสาธิตเทคนิควิธีต่างๆ ใหนํ้าไปฝึกปฏิบติัต่อไปได ้ 

แต่ตอ้งไมลื่มวา่ ผูเ้ช่ียวชาญเป็นเพียงตวัชว่ยเท่าน้ัน ไมใ่ชต่วัหลกัอยา่งเชน่ครอบครวั ฉะน้ันถา้บทบาท

ผิดเพ้ียนไปจากน้ี ผูเ้ช่ียวชาญกลายเป็นตวัหลกัข้ึนมา จะทาํใหเ้ด็กไมส่ามารถพฒันาไดเ้ต็มศกัยภาพท่ีมีอยูจ่ริง 

เน่ืองจากเป็นไปไมไ่ดท่ี้ผูเ้ช่ียวชาญจะรูจ้กั และเขา้ใจเด็กไดดี้กวา่ครอบครวัท่ีอยูก่บัเด็กตลอด  

เม่ือมองจุดสุดทา้ยท่ีเด็กพิเศษควรจะเป็น คือ พฒันาเต็มตามศกัยภาพท่ีเขามีอยู ่ถา้ยงัไม่ถึงจุดน้ัน ณ วนัน้ี ก็

ไมเ่ป็นไร เพราะวนัหน่ึงตอ้งไปถึงแน่นอน ถา้ยงัมีการดูแลดว้ยความรกัและพฒันาดว้ยความเขา้ใจ โดยยึดหลกั  

 

“เด็กเป็นตวัตั้ง ครอบครวัเป็นตวัหาร ผูเ้ช่ียวชาญเป็นตวัชว่ย” 
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บทความแกไ้ขล่าสุด: พฤศจิกายน 2560 

บทความตน้ฉบบั: เมษายน 2554 

 

บทความทั้งหมดยินดีใหน้าํไป เผยแพร่เพื่อความรูไ้ด ้โดยกรุณาอา้งอิงแหล่งท่ีมา 
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