
 

 

บทที ่5 
ก้าวไปด้วยกนัแม้ต้องฟันฝ่าอุปสรรค 

 
 เน้ือหาของบทน้ีจะกล่าวถึงความสําคญัในการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีเกิดข้ึนใน
ครอบครัวเด็กออทิสติกผ่านประสบการณ์ของสมาชิกในครอบครัวเด็กออทิสติก เพื่อให้กิจกรรม
การดาํเนินชีวิตของครอบครัวสามารถดาํเนินต่อไปได ้ โดยนาํเสนอสองประเด็นหลกั   ประเด็น
หลกัแรก คือ “การทาํกิจกรรมร่วมกันท้ังครอบครัว” ท่ีบอกถึงความสาํคญัของการทาํกิจกรรม    
ต่าง ๆ ท่ีครอบครัวทาํร่วมกันว่ามีความหมายอย่างไรและตารางเวลาในชีวิตประจาํวนัของเด็ก
กาํหนดชีวิตครอบครัวท่ีจะเป็นการบอกถึงการจดัสรรเวลาและความรู้สึกของครอบครัวต่อกิจกรรม
ท่ีสัมพนัธ์กบัตารางการบาํบดัของเด็กท่ีแตกต่างกนัระหว่างวนัหยุดกบัวนัจนัทร์-วนัศุกร์ และ
ประเดน็หลกัต่อมาคือ “ความเครียดและวิธีการจัดการความเครียด” ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการยอมรับ
ว่ามีความเครียดเกิดข้ึนในครอบครัวตั้งแต่เม่ือแรกรู้ว่าลูกเป็นออทิสติกและความเครียดท่ีเกิดข้ึน
ตลอดระยะเวลาของการดูแลเด็กออทิสติกท่ีส่งผลต่อสมาชิกในครอบครัว  รวมถึงวิธีการจดัการ
ความเครียดของครอบครัวดว้ยการหาคาํตอบเก่ียวกบัโรค อาการและการบาํบดัรักษาเพื่อใหส้มาชิก
ในครอบครัวมีชีวิตดาํเนินต่อไปใหไ้ดแ้มว้า่จะมีเดก็ออทิสติกอยูร่่วมในบา้น  

ในบทน้ี จึงเป็นเร่ืองราวท่ีถ่ายทอดถึงประสบการณ์ของแต่ละครอบครัวว่าทาํอยา่งไรจึงทาํ
ให้กิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวดาํเนินต่อไปไดเ้พื่อกา้วเดินไปดว้ยกันแมต้อ้งฟันฝ่า
อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการมีเดก็ออทิสติกในครอบครัวโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
การทาํกจิกรรมร่วมกนัทัง้ครอบครัว 
 
 เน้ือหาส่วนแรกท่ีจะนําเสนอต่อไปน้ีคือ  ครอบครัวได้เล่าถึงความหมายของการทาํ
กิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวเม่ือตอ้งใชชี้วิตร่วมกบัการท่ีมีเด็กออทิสติกอยูใ่นครอบครัว  
โดยถ่ายทอดเป็น “ความสาํคัญของการทาํกิจกรรมร่วมกัน” และ “ตารางเวลาในชีวิตประจาํวัน
ของเดก็กาํหนดชีวิตครอบครัว” การจดัสรรเวลาให้สอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัตารางการฝึกบาํบดัของ
เดก็ 
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ความสําคญัของการทาํกจิกรรมร่วมกนั 
 

การกระทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตร่วมกนัของครอบครัวเกิดจากการท่ีจะตอ้งช่วยกนัดูแล
เด็กออทิสติกให้สามารถดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํหรือเป็นแบบแผนของการ
กระทาํท่ีแสดงออกมาให้เห็น โดยการกระทาํท่ีแต่ละครอบครัวเหล่าน้ีแสดงออกมามีจุดประสงค์
เพื่อเช่ือมโยงครอบครัวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีครอบครัวอาศยัอยู่และเพ่ือการดาํเนินไปของครอบครัว
ร่วมกนักบัการมีเด็กออทิสติกอยูร่่วมดว้ย การท่ีมีเด็กออทิสติกเป็นสมาชิกไดถู้กสะทอ้นออกมาว่า
เป็นมีส่วนสาํคญัในการกาํหนดแบบแผนการกระทาํของครอบครัว เม่ือทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
การสมัภาษณ์ ครอบครัวไดบ้อกเล่าถึงจุดมุ่งหมายในการกระทาํกิจกรรมร่วมกนัพบว่า คาํตอบท่ีได้
คือ เป็นการกระทาํเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวไดมี้เวลาอยู่ดว้ยกนัเพื่อทาํกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั
อย่างสมํ่าเสมอท่ีครอบครัวเช่ือว่าจะส่งผลให้สมาชิกทุกคนรับรู้และเรียนรู้การดูแลซ่ึงกนัและกนั 
สร้างความผกูพนัและทาํใหเ้กิดความเป็นหน่ึงเดียวของครอบครัว  
 ความหมายของการใชเ้วลาทาํกิจกรรมร่วมกนัท่ีเกิดกบัสมาชิกในครอบครัวทุกคนเพราะ
มองวา่เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขดงัท่ีแม่นอ้งเมตตาเล่าว่า “มีความหมายนะ ถ้าในเชิงความรู้สึกมนั
กคื็อการใช้ชีวิตประจาํวันใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว มนัเป็นความสุข...คือเป็นอะไรท่ีเราได้ผ่อน
คลายนะ การมาดูแลน้องด้วยกันมาใช้ชีวิตมาทาํอะไรร่วมกัน เรากรู้็สึกผ่อนคลายนะ บางคร้ังหลาย
ครอบครัวยังไม่ค่อยมีเวลาใช้ชีวิตยามว่างร่วมกันเลย”  พ่อนอ้งปราณีไดเ้ล่าถึงการให้ความสาํคญั
ของการกระทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตร่วมกันของครอบครัวโดยถึงแมว้่าจะเลิกงานกะดึกซ่ึง
จะตอ้งทาํงานตลอดทั้งคืน ซ่ึงปกติเม่ือกลบัมาถึงบา้นเวลาประมาณ 8 โมงเชา้ ท่ีควรจะเป็นเวลา
นอนพกัผอ่นร่างกายให้พร้อมสาํหรับการทาํงานอีกวนั แต่ตวัเขากลบัเลือกท่ีจะไปดูแลลูกร่วมกบั
ภรรยา  ณ แผนกบริการผูป่้วยต่าง ๆ ท่ีเดก็เขา้รับการบาํบดัมากกวา่นอนพกัผอ่นอยูท่ี่บา้นโดยอยูก่บั
ลูกตั้งแต่เวลา 8:30 นาฬิกา ถึง 14:00 นาฬิกา โดยใหเ้หตุผลวา่ “อยากมีเวลาอยู่กับลกู อยากมีเวลาอยู่
กับลกู กคื็ออย่างน้อยขบัรถไปท่ีฝึกด้วยกัน เราน่ังรถไปด้วยกัน กเ็ล่นกันไปได้ ฟังเพลงเล่นกันกย็งั
ดีเพราะว่าผมเข้าทาํงานช่วงกลางวันน่ีจะไม่มีเวลาเลยเล่นกับลูก กลับบ้านมาเจอกันแค่คร่ึงช่ัวโมง
น้องกต้็องเข้านอนแล้ว”   
 เม่ือถามแม่นอ้งไมตรีถึงจุดมุ่งหมายในการกระทาํกิจกรรมการเล่นร่วมกบัลูกในช่วงบ่าย  
คาํตอบท่ีไดคื้อ“อยากให้ลกูมีความสุขบ้าง อยากให้ลกูมีพัฒนาการท่ีดีขึน้” เพื่อใหมี้เวลาร่วมกบัลูก
มากข้ึนผูป้กครองจะพยายามหาเวลาท่ีวา่งจากการทาํงานมาเล่นกบัลูกเสมอ โดยแม่นอ้งไมตรีเล่าถึง
กิจกรรมการเล่นท่ีทาํร่วมกบัลูก หลงัจากท่ีลูกต่ืนนอนกลางวนัว่า “เล่นตอนบ่ายนีมี้จุดประสงค์ก็
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เพ่ือให้...ส่วนมากกไ็ม่อยากให้ลูกอยู่ ว่างค่ะ เพราะว่าถ้าน้องอยู่คนเดียวเยอะ ๆ มันกไ็ม่ค่อยดีต้อง
พยายามเข้าไปคลกุคลีกับลกู” 

ระหวา่งการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนัของสมาชิกครอบครัวเด็กออทิสติก ผูใ้หข้อ้มูลเล่าว่า 
มกัจะเป็นการกระทาํท่ีทาํร่วมไปกบัการแสดงออกถึงความรักระหว่างกนัในครอบครัวเช่น การ
กอด   
 

การท่ีเราอยู่ ด้วยกันเป็นครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูกมันเป็นการบอกถึงความรัก
อย่างเล่น ๆ กันอยู่ ดี ๆ พ่อหอมซ้ายแม่หอมขวาอะไรอย่างนี้ คือมันก็จะเป็น
อย่างนี้ตลอดเวลาคือ สัมผัสถูกตัวกันว่ิงเข้าหากันกระโดดเข้าหากันอย่างนี้
ตลอดเวลา อย่างตอนท่ีพ่อซ่อมคอม [เคร่ืองคอมพิวเตอร์: ผู้ วิจัย] อยู่ ๆ น้อง
กระโดดข่ีหลังพ่อ ขนาดท่ีแม่ตัดการ์ดอยู่อะไรอยู่ น้องกม็าสัมผัสจับตัวแม่ มา
ทาํอะไรอย่างนี ้คือมันผูกพันกันหมดท้ังทางท่ีภาษากาย ภาษาใจอะไรคือมัน
ผกูพันกันอยู่ในน้ันหมด (แม่น้องการุณ) 
 
ดงันั้นการกระทาํกิจกรรมร่วมกนัของครอบครัวเด็กออทิสติกจะมีความสําคญัมาก และ

สมาชิกในครอบครัวสามารถช่วยกนัทาํให้เกิดเวลาท่ีอยูร่่วมกนัได ้ เช่น ในแต่ละวนัผูดู้แลหลกัจะ
พยายามทาํการดูแลหรือการฝึกฝนตามคาํแนะนาํท่ีไดรั้บจากโรงพยาบาลหรือสถานท่ีให้บริการ   
อ่ืน ๆ ในแต่ละวนัให้แลว้เสร็จก่อนท่ีสมาชิกในครอบครัวคนอ่ืน ๆ จะกลบัมา เพื่อท่ีเด็กจะไดมี้
เวลาในการกระทาํกิจกรรมอ่ืน ๆ ร่วมกบัสมาชิก แม่น้องปราณีเล่าว่า “สอนการบ้านท่ีครูให้มา
ในช่วงบ่ายเพ่ือให้ตอนเยน็จะได้ให้เขามีเวลาเล่นกับพ่อ ตอนพ่อเขากลับมา แต่ช่วงตอนบ่าย ๆ นี้
คือเล่นและฝึกกับแม่” ความผกูพนัท่ีเกิดข้ึนส่งผลต่อตวัเด็ก บางคร้ังเด็กออทิสติกจะแสดงออกดว้ย
การตั้งหนา้ตั้งตารอสมาชิกในครอบครัวท่ีทุกวนัเพ่ือจะไดมี้โอกาสทาํกิจกรรมการเล่นร่วมกนักบั
สมาชิกในครอบครัว แม่นอ้งไมตรีเล่าถึงประเด็นน้ีว่า “ถ้าคุณพ่อกลบัมาหรือถ้าเห็นรถคุณพ่อ คุณ
แม่ก็ถามว่าน่ันใครมาเอ่ย น้องก็จะหันไปมองเห็นรถคุณพ่อ แล้วกยิ็ม้ ยิม้ดีใจบางคร้ังกก็ระโดด 
กระโดดแบบเต้นเลยคะ”  
 การกระทาํกิจกรรมร่วมกนัของสมาชิกในครอบครัวนอกจะมีความหมายดา้นความรู้สึก
แลว้ บางกิจกรรมท่ีทาํร่วมกันนั้นจะเกิดในช่วงเวลาท่ีสมาชิกได้มาอยู่พร้อมหน้ากนัเพ่ือให้ได้
พูดคุยส่ือสารกันในครอบครัว    ซ่ึงจะช่วยให้เขา้ใจกันมากข้ึนหรือรับรู้การเปล่ียนแปลงของ
สมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว หลายครอบครัวไดเ้ล่าถึงความสาํคญัของการรับประทานอาหารเยน็
ร่วมกนัเพื่อจะไดมี้โอกาสพดูคุยกนัในครอบครัว ดงับทสนทนาของผูป้กครองท่ีเล่าวา่ 
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ส่วนใหญ่พ่อจะบอกแม่จะบอกลูกทุกคนน่ีเวลากินข้าวให้มากินพร้อม ๆ กัน
หน่อยความสาํคัญมันกคื็อ ...แล้วกม็ันกมี็อะไรกพ็ูดคุยกันได้ทุกคนจะได้รู้ลูก
คนนี้นิสัยเป็นยังไงอะไรยังไง กินข้าวเวลากินอย่าไปเคี้ยวดังนะ สอนอะไร
อย่างนีน่ั้งต้องน่ังขดัสมาธินะ ส่วนใหญ่กเ็ป็นอย่างน้ันส่วนใหญ่เร่ืองกินข้าวกัน
ส่วนใหญ่ พ่อจะเป็นคนบอกไม่ใช่ใครนึกอยากกินกกิ็น ให้มีระเบียบถึงเวลาก็
ต้องมาน่ังรวม ๆ กัน คนไหนอยู่ ท่ีไหนกต้็องมาไม่ใช่อีกคนไปเล่นอีกคนรอกิน
แล้วกินเลยไม่ได้ ต้องรอต้องไปตามมา  อย่างพ่ีเขาไปเล่นท่ีไหนต้องไปตามมา
กินพร้อม ๆ กัน (พ่อน้องเมตตา) 

 
 การใช้เวลาร่วมกันของครอบครัวด้วยการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตร่วมกันเป็นส่ิงท่ี
ครอบครัวให้ความสําคญั แมแ้ต่เด็กออทิสติกเองก็ไดแ้สดงให้เห็นถึงความตอ้งการให้สมาชิก
ครอบครัวอยู่ดว้ยกนัโดยจะคอยมองหาหากมีใครคนใดคนหน่ึงในบา้นไม่อยู่ร่วมในกิจกรรมท่ี
กาํลงัทาํร่วมกนั  แม่น้องการุณเล่าถึงการคอยมองหาสมาชิกครอบครัวของน้องการุณว่า “เขามี
ความรู้สึกว่าไม่อยากให้ใครคนใดคนหน่ึงหายไป ถ้าเค้าเห็นใครหายไปนานเกิน 10 นาที เขาต้อง
ตามหา” การแสดงออกถึงความตอ้งการในการใชเ้วลาร่วมกนักบัครอบครัวบางคร้ังอาจแสดงออก
ดว้ยการร้ังสมาชิกในบา้นให้อยูร่่วมกนัเม่ือมีใครมาชวนสมาชิกออกไปขณะทาํกิจกรรมอยูร่่วมกนั 
แม่นอ้ง   การุณเล่าถึงความพยายามของนอ้งการุณในการร้ังพอ่ใหอ้ยูก่บัตนเม่ือมีญาติมาชวนพ่อไป
เท่ียวขา้งนอกวา่ 
 

เขากไ็ม่ยอมให้เราห่างอย่างบางทีพ่ีชายของแม่กช็วนพ่อเขาออกไปกินด้วยกัน
หน่อยไหมอะไรด้วยกันหน่อยไหมสังสรรค์กันนิดหน่ึง เขากอ็อกมาละตามพ่อ
เขาละดึงมือพ่อเขาละเข้าห้องไม่ให้ไปยังห่วงอยู่ยังต้องการให้ทุกคนอยู่กัน ณ 
จุดนีอ้ยู่อย่าแตกตัวไปท่ีอ่ืน  

 
ความสุขท่ีครอบครัวหยบิยืน่ใหซ่ึ้งกนัและกนัดว้ยการทาํกิจกรรมร่วมกนันั้นจะเตม็ไปดว้ย

การแสดงออกถึงความรักจากคนในครอบครัว เพื่อให้เด็กออทิสติกรับรู้ความผกูพนัและรู้ว่าคนใน
ครอบครัวรัก  ผูป้กครองยงัไดเ้ล่าถึงการแสดงความรักขณะทาํกิจกรรมร่วมกนัว่า “ทุกคนกมี็ส่วน
ร่วมมากเหมือนกันค่ะเพราะว่าส่วนมากเดก็กต้็องอยู่กับแม่เวลาแม่กอด กคื็อลกูจะมีความสุข” และ
เม่ือถามถึงจุดประสงคข์องการทาํกิจกรรมร่วมกนัว่าเป็นไปเพื่ออะไรคาํคอบท่ีไดคื้อ “ทาํให้ลูกมี
ความอบอุ่นทาํให้ลกูเข้าใจว่าพ่อแม่ เห็นลกูสาํคัญและให้ลกูเข้าใจว่ารักลกูท้ังพ่อท้ังแม่อย่างนีค้ะ”  
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การใชเ้วลาในการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตร่วมกบัเด็กออทิสติกคือ “จะไม่ห่างกันเลยพูดง่าย ๆ
ไปไหนก็จะไปด้วยกันตลอดคือเห็นกันทุกวินาที” การใช้เวลาร่วมกันทาํให้ความรู้สึกของ
ผูป้กครองท่ีมีต่อเวลาว่า หมดไปกบัการทาํกิจกรรมร่วมกบัเด็กออทิสติกโดยไม่รู้ตวั พ่อนอ้งเมตตา
เองไดเ้ล่าว่า “ส่วนใหญ่มนัจะหมดไปกับลกูอย่างนี ้มนัไม่มีเวลาไปทาํกิจกรรมไปเท่ียวอะไร นาน 
ๆ จะมีซักคร้ัง”  
 ผลการศึกษาได้ทาํให้เขา้ใจถึงการกระทาํกิจกรรมครอบครัวร่วมกันว่าเป็นส่ิงท่ีสร้าง
ความสุขและเตม็ไปดว้ยความรัก อาจมองไดว้า่เป็นการเติมเตม็ซ่ึงกนัและกนัผา่น การกระทาํหรือมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมครอบครัวร่วมกนั (Christiansen, & Baum, 2008) และนอกจากน้ี ครอบครัวท่ี
ให้ขอ้มูลได้ให้คุณค่ากับการทาํกิจกรรมร่วมกันทั้ งครอบครัวและการใช้เวลาร่วมกับเด็กผ่าน
กิจกรรมการดาํเนินชีวิตต่าง ๆ กเ็พื่อใหมี้เวลาใชชี้วิตกบัเดก็มากข้ึน (Primeau, 2004)   
 
ตารางเวลาในชีวิตประจําวันของเด็กกาํหนดชีวิตครอบครัว 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ครอบครัวใหค้วามสาํคญักบัการบาํบดัเด็กออทิสติกโดยจะกระทาํอยา่ง
สมํ่าเสมอเพ่ือไม่ใหค้วามสามารถของเดก็ลดลงหรืออาการแยล่ง และจากการใหค้วามสาํคญัต่อการ
บาํบัดหรือฝึกฝนทักษะท่ีจาํเป็นต่อการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกดังกล่าว ทาํให้กิจกรรมของ
ครอบครัวผกูโยงสัมพนัธ์กบัตารางเวลาในชีวิตประจาํวนัของเด็ก โดยเฉพาะกิจกรรมการฝึกเพื่อ
เสริมทกัษะต่าง ๆ ของเด็กออทิสติกท่ีดาํเนินไปอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอตั้งแต่เม่ือทราบว่าน้องมี
ภาวะออทิสติก ผลการวิเคราะห์พบว่า ตารางในชีวิตประจาํวนัของเด็กออทิสติกทุก ๆ วนัมีส่วน
กาํหนดการจดัสรรเวลาของคนในครอบครัว   โดยพบว่าหากเป็นวนัหยุด เวลาในการทาํกิจกรรม
ต่าง ๆ จะผอ่นคลายความเร่งรีบ ต่างจากเวลาช่วงเชา้ของวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ท่ีเด็กตอ้งไปรับบริการ 
ณ หน่วยผูป่้วยในของสถาบนัท่ีให้บริการ  เน้ือหาในส่วนน้ีจะบอกเล่าถึง การจดัสรรเวลาในวนั
ปกติช่วงเชา้คือ “เร่งรีบให้ทันเวลาฝึก” และ “ผ่อนคลายในวันหยดุ” 
 
เร่งรีบให้ทันเวลาฝึก 
 

ครอบครัวในงานวิจยัน้ี มีส่วนร่วมในการนาํสมาชิกออทิสติกไปรับความช่วยเหลือจากนกั
วิชาชีพท่ีส่วนใหญ่จะปฏิบติังานในสถานท่ีราชการซ่ึงมีตารางเวลาการใหบ้ริการตามเวลาทาํการคือ 
จนัทร์-ศุกร์เวน้วนัหยดุราชการ  ครอบครัวจึงตอ้งนาํเด็กมารับการบาํบดัใหท้นัเวลาเร่ิมตน้ในแต่ละ
วนัท่ีให้บริการเพื่อให้เด็กไดรั้บฝึกฝนจากนกัวิชาชีพให้มากท่ีสุด ผูป้กครองเล่าว่า “เราจะไปสายก็
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ได้แต่ลูกจะไม่ได้ร่วมกิจกรรมอย่างเตม็ท่ี” ในวนัท่ีเด็กตอ้งไปรับการบาํบดันั้นครอบครัวไดใ้ห้
ขอ้มูลไปในทางเดียวกนัว่า ผูดู้แลหลกัตอ้งต่ืนตั้งแต่เชา้ตรู่ทาํกิจกรรมดว้ยความเร่งรีบ โดยเกิดข้ึน
ในช่วงเวลาตั้งแต่ต่ืนนอนจนถึงออกจากบา้นเพื่อไปรับการบาํบดั โดยแม่นอ้งเมตตาเล่าว่า “คือ
ในช่วงเช้าแม่ต้องรีบทาํอะไรแข่งกับเวลาบางที 7 โมงเช้าแม่ยงัไม่ได้กินข้าว ยงัไม่ได้ล้างหน้าแปรง
ฟันเลย” ซ่ึงยา่นอ้งอาทรไดเ้ล่าถึงความเร่งรีบในช่วงเชา้เพิ่มเติมวา่ 

 
ในวันท่ีจะต้องไปฝึก ย่าต้องรีบกลบัมาจากตลาดให้ถึงบ้านก่อน 8 โมงเพ่ือปลกุ
น้องอาทรให้ต่ืนนอน แล้วล้างหน้าแปรงฟัน ป้อนข้าวน้องอาทรน่ีแหล่ะคะ 
ส่วนมากจะต้องไปป้อนบนรถเพราะว่าต้องใช้เวลามาก เด๋ียวจะไม่ทัน ไหนเรา
จะต้องอาบนํา้อีก ย่าแทบจะไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเพราะส่วนใหญ่จะรีบ 
 
การเร่งรีบท่ีเกิดข้ึนในช่วงเชา้ของวนัท่ีตอ้งไปรับการฝึกหรือบาํบดั ผูใ้ห้ขอ้มูลเล่าว่าเกิด

จากความล่าชา้ของตวัเด็กในการทาํกิจวตัรประจาํวนัพื้นฐานเพราะการท่ีเด็กทาํเองดว้ยความชกัชา้
หรือทาํเองไม่เรียบร้อย   “ตอนเช้ากคื็อ เขาต่ืนนอนมา เขาจะงัวเงีย ๆ จะขีเ้กียจ ไม่ยอมทาํอะไรแม่
ต้องคอยป้อนไม่อย่างน้ันเด๋ียวช้าจริง ๆ แล้วเขากินได้แต่ช้าเรากจ็ะไปราชนครินทร์ [สถาบัน
พัฒนาการเดก็ราชนครินทร์ : ผู้ วิจัย] ช้าค่ะ แม่กเ็ลยต้องป้อนค่ะ”  ยา่นอ้งอาทรไดเ้ล่าถึงสาเหตุท่ี
ตอ้งช่วยน้องทาํกิจวตัรว่า “น้องเขามือจะยังส่ัน ๆ ยังทาํไม่ค่อยได้ก็ต้องช่วยแต่ก็ให้น้องทาํเอง
เหมือนกันแต่ส่วนมากจะช่วยเพราะน้องยังไม่รู้ว่าต้องตักขนาดไหน เขา [พยาบาลประจาํแผนก
ผู้ป่วยใน: ผู้วิจัย] ประเมินน้องอยู่ในระดับหน่ึงขวบยงัช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มาก” พอ่นอ้งไมตรีเล่า
ถึงลาํดบัการทาํกิจวตัรประจาํวนัพื้นฐานว่า “ต่ืนขึน้มาก็จะพาแกเข้าห้องนํา้ ล้างหน้า แปรงฟัน 
เหมือนเดก็ท่ัวไปแต่พ่อต้องช่วยทาํให้เพราะว่าแกจะทาํอะไรไม่ค่อยได้ เรากต้็องช่วยเหลือ สอน
บ้างช่วยเหลือเขาก่อน” นอกจากน้ี แม่นอ้งเมตตาเล่าวา่ “เราต้องเตรียมน้องเอามาล้างหน้าแปรงฟัน 
เพราะเค้าเป็นเดก็พิเศษ เราต้องรู้นะว่า แต่งตัวเสร็จแล้วต้องออกเดินทางเลยคือถ้าแต่งตัวรอแล้ว
เห็นพืน้ดินอย่างนีน้อนกลิง้เลยมนัจะเป้ือนจะต้องได้เปล่ียนใหม่” 

เพื่อให้เด็กออทิสติกสามารถเขา้รับการฝึกทนัเวลาในช่วงเชา้บางคร้ังผูป้กครองจะปรับวิธี
ทาํกิจวตัรประจาํวนัพื้นฐานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบัเวลาท่ีมี เช่นวิธีการป้อนอาหารบนรถขณะ
เดินทางมาสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์ซ่ึงยา่นอ้งอาทรเล่าว่า “ส่วนมากจะไปป้อนในรถนะ
พูดง่าย ๆ เพราะว่ามนัต้องการเวลานะ มนัไม่ทัน ไหนเราต้องอาบนํา้อีกเราแทบไม่ได้กินข้าวเช้ามนั
รีบนะ”  
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นอกจากน้ี จากการสัมภาษณ์พบว่าครอบครัวจะตอ้งกระทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตใหท้นั
กบัการเร่ิมตน้กิจกรรมการฝึกของเด็กท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่เช้า ดงันั้น เพื่อให้ผูป้กครองมีเวลามากพอ 
ส่วนใหญ่แลว้ผูป้กครองจะตอ้งต่ืนตั้งแต่เชา้ตรู่ 

 
ผมก็แต่งตัวน้องไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนละเพราะน้องเขาไม่ได้ฉ่ีรดท่ีนอน
หรือไม่อะไร กจ็ะแต่งไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเลย  แต่งตัวชุดใหม่อาบนํา้อาบท่า
แล้วกน็อน กจ็ะเตรียมพร้อมในตอนกลางคืน พอตอนเช้า  ผมรีบทาํธุระส่วนตัว
เรียบร้อยละ น่ีกจ็ะอุ้มเขาขึน้รถปล่อยให้เขาหลับไม่ได้ปลุกให้เขาหลับบนรถ
แล้วกม็าท่ีร้าน พอมาท่ีร้านกอุ้็มมานอนท่ีร้านต่อแล้วกท็าํนู้นทาํน่ีเตรียมพร้อม
ช่วงประมาณ 6 โมงกว่าน่ีแล้วกเ็ตรียมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วปลกุเขามากิน 
อย่างเป็นปลาน่ีเขาชอบกินปลาใส่ข้าวเหนียวอะไรน่ีกเ็ตรียมไว้เป็นคาํ ๆ ให้เขา 
แล้วเขากน่ั็งกินบ้างคร้ังกห็ลับ ๆ ต่ืน ๆ แล้วกน่ั็งกินแต่เขากรู้็ตัวเขากิน กินจน
อ่ิมแล้วผมกจ็ะให้ยากิน พอหลังจากให้ยากินแล้วถ้าเขาไม่มีอะไรสนใจต่อ เขา
ก็จะนอน มีโซฟาเล็ก ๆ ก็ให้เขานอน  ผมทําธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยก็
เตรียมพร้อมท่ีจะไปศูนย์ [สถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร์: ผู้วิจัย] ผมกจ็ะ
เอาขึน้รถอุ้มเขาไปท้ัง ๆ ท่ีเขาหลบั (พ่อน้องการุณ) 
 

ผ่อนคลายในวันหยดุ 
 

เม่ือถึงวนัหยุดซ่ึงเป็นวนัท่ีเด็กไม่ตอ้งไปรับการบาํบดั     ผูป้กครองเล่าว่าลกัษณะของ
กิจกรรมการทาํกิจวตัรประจาํวนัและกิจกรรมภายในบา้นจะไม่แตกต่างกนักบัวนัธรรมดามากนกั 
เพียงแต่ความเร่งรีบในการทาํกิจกรรมในช่วงเชา้ของวนัหยดุจะลดลง “ความเร่งรีบจะลดลง เพราะ
เราไม่ได้รีบไปไหน เช่นต่ืนเช้ามา เราไม่ต้องรีบทาํกับข้าวก็ได้ เราจะกินข้าวเช้าสายหน่อยก็ได้
เพราะเราไม่ได้รีบไปไหน แต่ถ้าเป็นวันท่ีจะต้องพาน้องไปฝึกหรือไปโรงเรียนเน่ีย กต้็องรีบ แข่ง
กับเวลา” ความเร่งรีบท่ีลดลงน้ีบางครอบครัวถือเป็นการชดเชยวนัท่ีตอ้งทาํงานดงัท่ีแม่นอ้งไมตรี
เล่าว่า “ถ้าเป็นวันหยดุกต่ื็น 7โมงคร่ึงบ้างคะกจ็ะให้ลกูหลบัแต่ส่วนมาก 7 โมงคร่ึงนีจ้ะไม่ปลกุลูก
ปล่อยให้ลกูหลบัสบาย ชดเชยวันท่ีทาํงานคะ” 

ซ่ึงในช่วงวนัหยดุ ความรู้สึกต่อการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตครอบครัวจะเปล่ียนไปโดย
ผูป้กครองรายหน่ึงเล่าเก่ียวกบัการทาํกิจกรรมในวนัหยดุว่า “เหมือนเราเหน่ือยมาแล้วนะจันทร์ถึง
ศุกร์เหมือนเราทาํงานเลย ดังน้ันแล้วเสาร์อาทิตย์ขอสบาย ๆ หน่อย ถ้าขยันฉันกจ็ะลุกขึน้มา ฉัน
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เหน่ือยกจ็ะนอน” ซ่ึงเป็นไปในทางเดียวกนักบัพ่อของนอ้งเมตตาท่ีเล่าเก่ียวกบักิจกรรมการดาํเนิน
ชีวิตในวนัหยดุเม่ือผูว้ิจยัถามเก่ียวกบัความเร่งรีบในการกระทาํกิจกรรม “จะดีกว่าหน่อยตรงท่ีไม่
ต้องไปโรงเรียนไง ไม่ต้องไปทาํงานกป็ล่อยต่ืนกันเตม็ท่ีไม่ต้องรีบ” 

กิจกรรมของผูดู้แลหลกัในวนัหยุดก็จะผ่อนคลายมากข้ึน เพราะผูดู้แลหลกัไม่ตอ้งรีบเร่ง
ดูแลเดก็ออทิสติกใหท้าํกิจวตัรประจาํวนัก่อนไปฝึกเหมือนในวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์  ขณะท่ีเด็กยงัไม่
ต่ืน สมาชิกในครอบครัวคนอ่ืนรวมทั้งผูดู้แลหลกัจะใชเ้วลาในการทาํงานบา้นหรือเตรียมอาหาร 
“เราไม่ต้องไปฝึกถ้าน้องอาทรต่ืนสายเรากไ็ม่กวนไม่ปลุกปล่อยให้ต่ืนเอง เสาร์-อาทิตย์จะได้ต่ืน
สายสักหน่ึงวันสองวัน ตามหลักถ้าเป็นวันท่ีจะต้องไปฝึกนะหลับหลับเตม็ท่ีหรือไม่ยังไงก็ต้อง
ปลกุให้ต่ืน” 

 
แม่นอ้งไมตรีเล่าถึงกิจกรรมของครอบครัวในวนัหยดุวา่  
 
คือคุณแม่ก็ต่ืนออกมาทาํกับข้าวเตรียมกับข้าวให้ลูกพอเตรียมกับข้าวเสร็จก ็
เรียกลูกปลุก ลูกขึน้มา บางวันลูกกต่ื็นเอง แล้วกม็าทานข้าวกันค่ะ ทานข้าวใน
บ้าน แล้วกห็ลังจากน้ันก็ทาํงานบ้านบ้าง เออ... สาย ๆ หน่อยกช็วนกันพาไป
เท่ียวเอาลกูไปเท่ียวบ้างน่ีค่ะ 
 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลจะเล่าตรงกนัถึงกิจกรรมในวนัหยุดจะไม่ค่อยเร่ง

รีบและใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการออกไปเท่ียวนอกบา้นดงัเช่น“วันหยดุน่ีกคื็อถ้าเป็นวันหยดุน่ีกคื็อ
เช้ามาต้องหาของกินให้กับพ่อเขากับลูกเขาให้เรียบร้อยเสร็จแล้วทีนี้ก็อาบนํ้าล้างถ้วยล้างชาม 
อาบนํา้แต่งตัวเตรียมตัวไปข้างนอก 3 คน พ่อ แม่ ลกู”   ผลการศึกษาในประเด็นของตารางเวลาท่ี
นาํเสนอในส่วนน้ี ทาํให้เห็นความรู้สึกและการจดัสรรเวลาของสมาชิกครอบครัวเด็กออทิสติก
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัตารางเวลาการฝึกบาํบดัของเด็กออทิสติก การปรับเปล่ียนวิธีการการกระทาํ
กิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวเพื่อใหเ้ป็นไปตามตารางเวลาของเดก็ออทิสติกนั้น มีลกัษณะ
ท่ีเป็นไปในทางเดียวกนักบัการศึกษาของ Segal ปี ค.ศ.1998 ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัการปรับวิธีการ
กระทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวเด็กสมาธิสั้น เพื่อใหเ้ด็กสามารถกระทาํกิจกรรมการ
ดําเนินชีวิตให้เป็นไปตามตารางเวลา พบว่าในช่วงเช้าก่อนท่ีจะไปโรงเรียนเป็นช่วงเวลาท่ี
ยากลาํบากผูป้กครองตอ้งปรับกิจวตัรประจาํวนัช่วงเชา้ของตนเอง   
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ความเครียดและวิธีการจัดการความเครียด 
   

ผูใ้ห้ขอ้มูลในงานวิจยัน้ีไดถ่้ายทอดเร่ืองราวถึงการดาํเนินชีวิตของครอบครัวโดยไดบ้อก
เล่าถึงผลกระทบของการดูแลเดก็ออทิสติกกบัอารมณ์จิตใจของสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งเผชิญกบั
ความเครียดท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีดําเนินชีวิตร่วมกันกับการดูแลเด็กออทิสติก  ซ่ึงสอดคล้องกับ
วรรณกรรมท่ีกล่าววา่ โดยทัว่ไปครอบครัวท่ีมีเดก็พิเศษในครอบครัวมกัจะพบกบัสภาวะเครียดและ
วิตกกงัวล (Jaffe, et al., 2010)   เน้ือหาส่วนน้ีไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงความเครียดท่ีเกิดข้ึนใน
ครอบครัวเม่ือแรกรู้ว่าลูกเป็นออทิสติกและตลอดระยะเวลาของการดูแลเด็กออทิสติกท่ีส่งผลต่อ
ความเครียดทั้งกายและใจของผูป้กครอง  รวมถึงหาวิธีการจดัการความเครียดของครอบครัวและ
เพื่อใหส้ามารถดูแลกนัและกนัดว้ยการหาคาํตอบเก่ียวกบัโรค อาการและการบาํบดัรักษา  

 

ความเครียด 
 

เม่ือผูใ้ห้ข้อมูลได้เร่ิมต้นเล่าเร่ืองราวชีวิตครอบครัว ผูว้ิจัยจะได้ยินประโยคท่ีแต่ละ
ครอบครัวมักจะพูดถึงเป็นอันดับแรก  ๆ  คือ  จะรู้สึกเครียดมากเม่ือรู้ว่าลูกเป็นออทิสติก  
เช่นเดียวกบัผูใ้หข้อ้มูลในงานวิจยัน้ี แม่นอ้งเมตตาไดเ้ล่าถึงความรู้สึกเครียดเม่ือรู้ว่าลูกเป็นออทิสติ
กว่า “ต้องบอกว่าคร้ังแรกเครียดเพราะเคยอ่านเจอในหนังสือว่าเดก็ออทิสติกเป็นเดก็พิเศษ เราไม่รู้
หรอกว่าคาํว่าพิเศษมนัพิเศษยงัไง ไม่คิดว่ามนัจะเกิดขึน้กับเรา พอรู้กเ็ครียดนะ”  แม่นอ้งการุณเล่า
ถึงความเครียดในช่วงแรกเม่ือรู้ว่าลูกเป็นออทิสติกว่า “ตอนน้ันแม่ไม่อยากนึกถึงเลย อยากลืมไป
เลยนอนกไ็ม่ได้นอนกินกไ็ม่ได้กิน เหมือนเจ้ากรรมนายเวรท่ีติดตัวไว้ตลอดเวลา เข้าห้องนํา้กต้็อง
เอาไปน่ังด้วย (ขมวดคิว้และมีสีหน้าท่ีดูหนักใจ)” พ่อนอ้งไมตรีเล่าถึงเหตุการณ์เม่ือรับรู้ว่าลูกเป็น  
ออทิสติกวา่ “เข้าไปฟังคุณหมอพร้อมกับคุณแม่ คุณแม่กร้็องไห้ เพราะว่าเรา ครอบครัวหรือว่าญาติ
พ่ีน้องไม่เคยมีใครเคยเป็นอย่างนี ้กม็าเจอกับตัวเองกต็กใจเหมือนกันครับผม”  แมว้่าเหตุการณ์ของ
การรับรู้ว่าลูกเป็นออทิสติกจะเกิดข้ึนก่อนการสัมภาษณ์ในงานวิจยัน้ี ขณะท่ีเล่าถึงเหตุการณ์ท่ีผา่น
มา ผูว้ิจยัสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจนจากภาษาท่าทางของผูป้กครองทุกคนว่ามีความตึงเครียดของสีหนา้
และแสดงใหเ้ห็นวา่มีความหนกัใจกบัการไดรั้บรู้วา่ลูกของตนเป็นเดก็ออทิสติก  

ความเครียดของผูป้กครองยงัเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่รู้วา่ลูกของตนมีภาวะออทิสติกตลอดจน
การดูแลเดก็ออทิสติกท่ีตอ้งใชท้ั้งแรงกายและแรงใจอยา่งมากมาย 
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เหน่ือยคร้ังแรก ๆ นะ เครียดเหน่ือย กคื็อเราอยู่บ้านเราไม่ได้เลีย้งลูกอย่างเดียว
เรามีพ่ีชายของน้องเมตตาท่ีวัยไล่เล่ียกัน แล้วเราต้องทาํงานบ้านด้วย แล้วบ้านท่ี
มีเดก็ประเภทนี ้กคื็อเราเกบ็ข้าวของเรียบร้อยได้ไม่ถึง 1 ช่ัวโมงมันจะกระจาย
อีกละ ทุกคนจะรู้จะนึกภาพออกเลย กคื็อเราจะเหน่ือยมาก ๆ เลย มากกว่าเลีย้ง
เดก็ปกติ อย่างพ่ีชายเค้าเอาของเล่นมาเล่นแล้วเกบ็นะ แต่เดก็พิเศษน่ีเขาจะไม่
นะ เหมือนกับเขาจะทาํตามคาํส่ังจะค่อนข้างน้อย  (แม่น้องเมตตา) 
 
ความเครียดท่ีเกิดข้ึนกบัครอบครัวท่ีให้ขอ้มูลเร่ิมตน้เม่ือรับรู้ว่าลูกเป็นออทิสติกยงัส่งผล

ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของผูป้กครอง ดงับทสนทนา 
 

ผู้วิจัย : ช่วงแรกท่ีดูแลน้องการุณเป็นอย่างไรบ้าง 
แม่การุณ : เครียด เครียดขนาดท่ีว่าต้องไปโรงพยาบาล ไปตรวจสมองต้องกิน
ยาตลอดปวดหัวอะไรอย่างนีเ้พราะมนัเกบ็กดไง 
ผู้วิจัย : เกบ็กดหรือครับ เล่าให้ฟังหน่อย  
แม่การุณ : ไม่มีท่ีระบายตอนน้ันเครียด เป็นโรคประสาทเลยเพราะมนัต้องเกบ็
อารมณ์แล้วกร็องรับอารมณ์ของน้องตลอดเวลา แถมยงัต้องรองรับอารมณ์ของ
คนรอบข้างท่ีว่าลูกเรา ทาํข้าวของเสียหาย ซน อะไรอย่างนี ้เอาลูกออกไปข้าง
นอกไม่ได้ คือทุกอย่างมันจะบีบมาในตัวเราหมด มันจะทาํให้เราเครียดแล้ว
น้องกจ็ะจีเ้อาโน้นเอาน่ีตลอดเวลา 
 
ผูป้กครองยงัไดเ้ล่าถึง ความเครียดท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการท่ีผูป้กครองวิตกกงัวลถึง

ปัญหาหรือความบกพร่องของลูกท่ีเกิดจากออทิสติก  
 
เครียดเหมือนกันกลัวว่าเขาจะเข้าสังคมไม่ได้ เขาจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ คิด
มากเหมือนกันค่ะ เพราะน้องเขามีปัญหาเร่ืองการส่ือสารกับเรา เขาบอกอะไร
เราไม่ได้ คือเขาจะจับมือเราทาํโน่นทาํน่ีเรากไ็ม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรบางทีกจั็บ
มือเราไปหยิบโน่นหยิบน่ีเรากไ็ม่รู้มนัคืออะไร (แม่น้องปราณี) 

  
 จากการศึกษาวิจยัพบว่าผูป้กครองของเด็กออทิสติกจะมีความเครียดสูงกว่าผูป้กครองเด็ก
ปกติและสูงกว่าผูป้กครองเด็กพิเศษประเภทอ่ืน ๆ ซ่ึงลกัษณะพฤติกรรมของเด็กออทิสติกจะส่งผล
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กระทบต่อทกัษะในการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิต จึงทาํให้ผูดู้แลตอ้งมีการจดัการและกระตุน้
ความสามารถในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ใหก้บัเดก็ออทิสติก และลกัษณะพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของ
เด็กออทิสติกท่ีแสดงออกมายิ่งมากเท่าไรจะยิ่งเพ่ิมความเครียดให้กบัผูป้กครองมากข้ึนเท่านั้น 
(Bendixen, et al., 2011) 
 
หาวิธีเพือ่ดูแลกนัและกนั 
 

เม่ือเกิดความเครียดในการดูแลเด็กออทิสติกในช่วงแรกส่ิงท่ีแต่ละครอบครัวจะทาํคือ การ
หาขอ้มูลเก่ียวกบัการดูแลเด็กออทิสติกเพื่อนาํมาใชก้บัสมาชิกท่ีเป็นออทิสติกในครอบครัวดงับท
สนทนาเหล่าน้ี 

 
ผู้วิจัย :  แล้วหลงัจากท่ีรู้ว่าลกูเป็นออทิสติกแล้วคุณพ่อทาํอย่างไรครับ  
พ่อน้องไมตรี : กท็าํใจอยู่นานเหมือนกันครับพอรู้ว่าลกูเป็นอย่างนี ้เรากต้็องทาํ
ใจละ แรก ๆ คุณหมอกจ็ะให้ไปฝึกท่ีโรงพยาบาลศิริราช แต่พอดีว่าอยู่ เชียงใหม่
คุณหมอกเ็ลยแนะนาํว่าให้ไปท่ีศูนย์ราชนครินทร์ท่ีแม่ริมกเ็ข้าไปท่ีศูนย์อีกคร้ัง
ครับ ตอนนีก้ย็งับาํบัดท่ีศูนย์อยู่ เหมือนกันครับ 

 
ผู้วิจัย : คุณพ่อทาํอย่างไรหลงัจากมีสมาชิกในครอบครัวเป็นออทิสติก 
พ่อน้องปราณี : หลังจากท่ีว่ารู้ว่าลูกเป็นออทิสติกกเ็ข้าเน็ท [อินเตอร์เน็ท: 
ผู้วิจัย] เยอะ  หาข้อมลูค่อนข้างเยอะ แต่กย็ังสับสนอยู่ เพราะว่าอย่างท่ีบอกกคื็อ
ยงัไม่มีท่ีปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะครับ คือยังไปท่ีสถาบัน[สถาบันพัฒนาการ
เดก็ราชนครินทร์ : ผู้วิจัย]บ้าง เปิดดูในเนตบ้างกย็งัเขวอยู่ในบางเร่ืองครับ 
 
เม่ือไดข้อ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ท ครอบครัวจะนาํวิธีการท่ีไดรั้บคาํแนะนาํมา

ลองใชใ้นครอบครัวโดยเร่ิมจากการลองผดิลองถูกดงับทสนทนา 
 
กล็องหาวิธีแก้ไขปรึกษาครูบ้าง ให้แฟนดูในเนท็ [อินเตอร์เนท็: ผู้วิจัย] บ้างดู
ว่ามนัจะแก้ไขยงัไง อย่างเม่ือก่อนน้องเขาทาํร้ายตัวเอง คือจะเอาหัวโขกกาํแพง
มัง่ โขกพืน้มัง่ ตีอกตัวเองมัง่ แล้วอ่านในเนท็เขาบอกว่าต้องเปล่ียนท่ีอยู่บ้างจาก
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จุดนี้ไปยังอีกจุดหน่ึง แล้วก็ลองทําดูมันก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง (แม่น้อง
ปราณี) 
 
จากการบอกเล่าพบว่าเม่ือผูป้กครองไดล้องผิดลองถูกในวิธีการท่ีไดรั้บมา โดยจะพยายาม

ทาํกิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัวอย่างสมํ่าเสมอร่วมกนัเพื่อให้เด็กออทิสติกสามารถอยู่ร่วมกบั
สมาชิกคนอ่ืน ๆ ได ้ 
 

อันนีก้ม็องจากความรู้สึกจริง ๆ เลยท่ีผมเห็นผู้ปกครองคนอ่ืนนะกด็ูแลลกูน่าจะ
ตามหน้าท่ีพ่อแม่ท่ัวไปแล้วก็เหมือนกับเข้าใจปัญหาของตัวเองแล้วก็แก้ไข
ปัญหาของตัวเอง คือไม่ละ ปล่อยไปตามเร่ืองตามราวหรือไม่กป็ล่อยไปตาม
ยถากรรมโดยทาํหน้าท่ีของตัวเองได้จะดีมากดีน้อยกแ็ล้วแต่สภาวะของเขาท่ี
เป็นอยู่อย่างนี ้อย่างสภาวะของผมท่ีเป็นอยู่ตอนนีผ้มทาํได้ขนาดนีก้พ็อใจแล้ว 
คือถ้าตัวผมเองผมคิดอย่างน้องน่ีถ้าผมจะเพ่ิมมนัจะสร้างความเครียดให้ผมด้วย 
(พ่อน้องการุณ) 
 
ผู้วิจัย : แล้วตอนน้ันแม่ใช้ชีวิตอย่างไรหลงัจากเร่ิมปรับตัวได้แล้ว 
แม่น้องเมตตา : ไม่ใช่รับมือกับปัญหาแต่เราอยู่กับมนัให้ได้ 
ผู้วิจัย : แล้วคุณแม่มีการปรับตัวการใช้ชีวิตยงัไงได้บ้าง 
แม่น้องเมตตา :  กจ็ากการท่ีแบบเขาทะเลาะกับพ่ีชายเขา...เม่ือก่อนเราปร๊ีดแตก 
[เอะอะโวยวายด้วยอารมณ์ท่ีหงุดหงิดหรือโกรธ: ผู้ วิจัย] เลย เวลาเขาไม่ทาํ 
ไม่ได้ดั่งใจเรา เดก็พิเศษเหมือนกับเขาจะพูดไม่รู้เร่ืองเลย คืออย่างนีเ้ม่ือก่อนจะ
ป๊ีดเลย ก็คือเอะอะโวยวายเสียงดังใส่ลูก ตะโกนเสียงดังอย่างนี้ คือพอเรารู้
ปัญหามากขึน้ กจ็ะไม่โวยวายกับมนั แล้วกรู้็จักผ่อนคลายตัวเอง  
ผู้วิจัย : แล้วจากอะไรกต้็องทาํมนัเป็นยงัไงต่อ 
แม่น้องเมตตา : เช่นวันนี้มันทาํไม่ได้ก็ปล่อยไปก่อน ไปต้ังเป้า [ระดับ
เป้าหมายในการดูแล: ผู้วิจัย] ไว้มากเราจะเป็นคนท่ีเครียด กพ็ยายามพูดคุยกับ
คนในครอบครัวว่าเราช่วยกันคนละไม้ละมืออาจจะไม่เตม็ร้อยนะ แต่เราต้องรู้
ว่าสมาชิกในบ้านของเราคนน่ีเขาไม่ปกตินะ เหมือนจะพยายามบอกพ่ีชายเขาว่า 
ถ้าน้องปกติแม่ไม่ต้องเอาน้องไปโน่นหรอกเราต้องยอมรับปัญหาตรงนีใ้ห้ได้ 

 



77 
 

 

การท่ีครอบครัวจะอยูด่ว้ยกนัเพื่อดูแลกนัและกนัใหไ้ดน้ั้น ผูป้กครองยงัเล่าว่าครอบครัวยงั
มีวิธีการจดัการกบัความเครียดของคนในบา้น เพื่อไม่ใหทุ้กคนในบา้นเกิดความเครียดจากการดูแล
เด็กออทิสติก โดยเฉพาะผูดู้แลหลกัท่ีตอ้งหาวิธีการลดความเครียดของตนและปรับวิธีคิดต่อภาวะ
ความผดิปกติท่ีเกิดข้ึนกบัลูกออทิสติก เพื่อไม่ใหเ้กิดความกดดนัทั้งตวัเอง ลูกและสมาชิกคนอ่ืนใน
ครอบครัว ดงัการบอกเล่าดงัน้ี 

 
บางคร้ังอยู่ กับตัวเองมาก  ๆ  มองดูตัวเอง  ว่าเราจะทําอย่างไงกับภาวะ
ความเครียดของเรา กเ็ลยมาคิด มันกเ็หมือนอากาศมันร้อนแล้วเราใส่เส้ือแขน
ยาว มนัร้อนอยู่แล้วยงัใส่เส้ือแขนยาว ถอดออกซะมนักห็ายร้อน พอคิดได้อย่าง
นี้  ใช่ถ้ามันเครียดแล้วเราจะคิดทําไม ก็เลยคิดได้ว่าได้แค่ไหนเอาแค่น้ัน 
สบายๆไม่ต้องไปกดดัน...(แม่น้องเมตตา)  
 
ความห่วงใยต่อความรู้สึกของสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัวก็เป็นส่ิงท่ีผูดู้แลหลักให้

ความสาํคญั  จากการเรียนรู้จากอาการแสดงของเด็กออทิสติกว่าเป็นเช่นไรช่วยให้ผูดู้แลลดระดบั
ความจริงจงั ความเคร่งครัดต่อการฝึกและท่ีสาํคญั ปรับความเครียดท่ีเกิดกบัตนเองลงเพ่ือให้คน
รอบขา้งไม่วิตกกงัวลหรืออึดอดั 

 
การดูแลน้อง ผมกจ็ะดูความรู้สึกของผมเองด้วย ต้องห่วงความรู้สึกของผมหรือ
ห่วงความรู้สึกของแฟนหรือคนอ่ืน ๆ ผมกจ็ะดูความรู้สึกของผมถ้าผมฝึกน้อง
เยอะกว่านี ้อย่างนีผ้มเครียดไหม ผมรู้สึกว่าเครียดผมกจ็ะไม่ทาํ ผมกจ็ะปล่อย
ให้เป็นแบบสบาย ๆ ไม่เครียดไม่วิตกกังวลเกินไป ไม่จริงจังจนคนอ่ืนรอบข้าง
รู้สึกอึดอัดไปด้วยผมจะทาํแบบนี ้ ถ้าจริงจังเกินไปคนอ่ืนกจ็ะอึดอัดไปหมดเลย
...ถ้าผมจะบังคับให้ลูกทาํให้จบผมกจ็ะมองดูอาการเขาด้วยเขาพร้อมไหมเขา
รู้สึกกดดันไหม ถ้าน้องมีอาการอึดอัด หงุดหงิด ผมกไ็ม่ทาํ กห็ยุด กเ็ลิกพอละ
แต่ผมกจ็ะกอดจะหอมเขาทุกคร้ัง (พ่อน้องการุณ) 

 
 การดูแลเด็กออทิสติกให้มีพฒันาการท่ีดีข้ึนเป็นเหมือนแรงผลกัดนัให้ครอบครัวเกิดการ
เปล่ียนแปลงการทาํกิจกรรมต่าง ๆ โดยครอบครัวเพื่อใหค้รอบครัวไดด้าํเนินต่อไป  ขอ้มูลจากการ
วิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า สมาชิกครอบครัวเลือกทาํกิจกรรมอะไรและมีวิธีการทาํอย่างไร รวมถึง
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรเพื่อให้เหมาะสมกบัแรงผลกัดนัท่ีเขา้มา อยา่งไรก็ตาม  ผูใ้ห้ขอ้มูล



78 
 

 

ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นวา่ แรงผลกัดนัท่ีเกิดข้ึนส่งผลต่อร่างกายและจิตใจท่ีมีความเครียดเกิดข้ึน  และทาํ
ให้เห็นว่าการปรับวิธีการคิดในการทาํกิจกรรมการดูแลเด็กออทิสติกโดยไม่ให้เคร่งครัดจนเกิด
ความเครียดในครอบครัวไดเ้ป็นการปรับเปล่ียนเพ่ือให้สมาชิกทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของ
ครอบครัวให้อย่างสอดคลอ้งและเป็นไปไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงครอบครัวเป็นส่วนสําคญัในการดูแล
สมาชิกท่ีตอ้งการดูแลระยะยาว (Ravetz, 1998) และเพื่อใหค้รอบครัวสามารถดาํเนินชีวิตไปดว้ยกนั
ได้    ซ่ึงการทํางานของกระบวนการปรับตัวของครอบครัวจะเร่ิมจากการให้ความสําคัญ
ความเครียดท่ีเกิดข้ึนและจดัการอยา่งเป็นระบบเพ่ือใหกิ้จวตัรต่าง ๆ ของครอบครัวดาํเนินต่อไปได ้
(Jaffe, et al., 2010)  
 
 


