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ลูกพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ....เริ่มต้นอย่างไร
ลายท่านเล่าใ ฟ้ งั า่ การได้รบั ค�า นิ จิ ฉัยจากแพทย์เปรียบเ มือนฟ้าทีผ่ า่ ลงมากลาง ั ใจ
ของคนที่เป็นพ่อแม่ โลกทั้งโลกดูจะถล่มทลายลง อาการชาไปทั้งตั เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้น
การร้องไ อ้ ย่างรุนแรงที่ ดุ ในชี ติ มักจะเป็น งิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ตามมา และยังกลับมาร้องไ ไ้ ด้อกี ลายๆ
ครั้ง อย่างไม่ ามารถ ยุดยั้งได้
ไม่มีคา� พูด รือการปลอบใจใดๆ จากใคร จะช่ ยบรรเทาค ามทุกข์ที่รุนแรงที่ ุดในชี ิตครั้ง
นี้ของพ่อแม่ได้ ลายคนเล่าถึงกระบ นการรัก าตั เอง ลายคนพูดตรงกัน ่าการได้ กลับมา
กอดลูก กอดให้แน่นที่สดุ ดูจะเป็นยารัก าใจที่มีประ ิทธิภาพ และทรงพลังมากที่ ุด
การร้องไ เ้ ป็นกระบ นการที่ า� คัญ การยอมและอนุญาตใ ต้ ั เองได้พกั แช่อยูก่ บั ค ามจริง
ของค ามรู้ กึ เ ยี ใจทีร่ นุ แรงที่ ดุ ในชี ติ ครัง้ นีม้ คี าม า� คัญ ถ้าพ่อแม่ไม่ยอม รืออนุญาตใ ต้ ั เอง
ได้ผ่านกระบ นการที่ �าคัญนี้ มอเชื่อ ่า มอเดา ่า บาง ิ่งบางอย่างได้ขาด ายไป

พลังศรัทธา
มีคณ
ุ พ่อคุณแม่ครอบครั นึง่ เล่าใ ฟ้ งั ถึงพลังของค าม รัทธา คุณพ่อศรัทธาในแนวทาง
ทีช่ ว่ ยให้เด็กเติบโตขึน้ จากภายใน ให้เด็กมีชวี ติ มีความคิดเป็นของตัวเอง และคุณพ่อก็เชือ่ มัน่
ในการพึง่ ตนเอง การลงมือท�าช่ ยเ ลือลูกด้ ยตั เราเอง เราเป็นคน า� คัญที่ ดุ ทีจ่ ะช่ ยใ ล้ กู ดีขนึ้
คุณพ่อเล่า า่ ค าม รัทธาช่ ยใ เ้ รามีกา� ลังทีจ่ ะก้า เดินไป การลงมือท�า ท�าใ ค้ ามเชือ่ ของ
เราเพิ่มมากขึ้น เพราะเ ็นผลจาก ิ่งที่ท�า
มอชอบค�า ่า พลัง รัทธา ที่คุณพ่อพูดมาก มอเชื่อ ่าพลัง รัทธาเป็นพลังที่ �าคัญ
พลัง รัทธาช่ ยใ ้เรามีทิ ทาง มีก�าลังใจที่จะก้า เดิน เป็นเหมือนพลังภายในที่คอยช่วยฉุดเรา

เวลาที่เราอ่อนล้า หมดแรง

่งิ ที่อยากเพิ่มเติมจากที่คุณพ่อเล่ามา คือ จากประ บการณ์ที่ท�างานมา มออยากใ ้คุณ
พ่อคุณแม่เชื่อมั่น ่า ปัจจุบันนี้เด็กที่มีปัญ าพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเ ามารถดีขึ้นได้ และดีขึ้น
ได้อย่างมากๆ เด็กจ�าน น นึง่ ามารถกลับมามีชีิ ติ เ มือนเด็กทั่ ไป เล่นกับเพือ่ นได้ พูดคุยโต้ตอบ
ได้ ช่ ยเ ลือตั เองในชีิ ิตประจ�า ันได้ เรียน นัง ือได้ ยิ่งถ้าเริ่มต้นลูกของเราอายุยังน้อย ยิ่งมี
โอกา มากที่ มองจะยังปรับเปลี่ยน เติบโตค่ะ
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เมือ่ คุณพ่อคุณแม่เริม่ ลุกขึน้ ได้บา้ งแล้ว หมอขอแนะน�าแนวทางในการเริม่ ต้น ดังต่อไปนี้
การเริ่มต้นในการช่วยลูกไม่ได้เริ่มต้นที่การไป าแพทย์ รือนักบ�าบัดที่เก่งที่ ุด มีชื่อเ ียง
ที่ ุด ไม่ได้เริ่มต้นที่การใช้ยา และไม่ได้เริ่มต้นที่การฝึกลูกอย่างจริงจัง มออยากชวนใ ้คุณพ่อคุณ
แม่เริม่ ต้นด้วยการมองใ ก้ ว้างขึน้ ถึงปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ะมีผลในการช่วยใ ล้ กู ของเรามีพฒ
ั นาการ
ที่ดีขึ้น ดังต่อไปนี้ค่ะ

ปัจจัยแรก คือ สภาพครอบครัวที่อบอุ่น และปัจจัยสี่ที่พอเพียง
ภาพครอบครัวที่อบอุ่น มายถึง ครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ทะเลาะกัน พ่อแม่ร่วมพูดคุยกัน
ม�า่ เ มอ และแบ่ง น้าที่กันเพื่อช่วยเ ลือดูแแลลูก ปัจจัย ี่ที่พอเพียง มายถึง ปัจจัยพื้นฐานใน
การด�ารงชีวิต ได้แก่ อา าร บ้าน เงินใช้จ่ายในการกินอยู่ที่พอเพียง
ครอบครัวทีย่ งั พึง่ ตนเองไม่ได้ เช่น ครอบครัวทีย่ งั อยูใ่ น ภาวะยากล�าบาก ฐานะยากจนมาก
รือเด็กถูกทอดทิง้ พ่อแม่มกั จะยังไม่มเี วลาทีม่ าคิด และลงแรงในเรือ่ งการกระตุน้ พัฒนาการลูกได้
พ่อแม่อาจเป็น ว่ งลูก มาพบแพทย์ได้ นึง่ ครัง้ แล้วก็มกั จะ ายไป ว่ นครอบครัวทีพ่ อ่ แม่ยงั ทะเลาะ
กัน มีความรุนแรงในครอบครัว รือ แม่มีภาวะซึมเศร้า ความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวมีน้อย
ก็พบว่ายังไม่พร้อมที่จะช่วยเ ลือลูก
จากประ บการณ์ที่ท�างานมา มอพบว่าถ้าครอบครัวไ นพ่อแม่ร่วมมือกัน พูดคุยกัน และ
ลงมือช่วยดูแลลูก ไม่ได้ปล่อยใ ้เป็น น้าที่ของใครคนใดคน นึ่ง เด็กมักจะดีขนึ้ ได้เร็ว เวลาแนะน�า
อะไร พ่อแม่ก็น�าไปคุยกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันท�า ช่วยเตือนซึ่งกันและกัน เป็นปัจจัย า� คัญในการ
ช่วยลูกใ ้ดีขึ้น
การเริม่ ต้นในการช่วยเ ลือลูก คุณพ่อคุณแม่อาจเริม่ ด้วยการ า� รวจ ภาพครอบครัวของเรา
ก่อน ถ้าปัจจัย ี่เรามีพอเพียงแล้ว การเน้นสัมพันธภาพในครอบครัว โดยเริ่มต้นง่ายๆ ด้วย

การหันหน้าเข้าพูดคุยกันของพ่อและแม่ ให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน เป็นเรื่องส�าคัญมาก
ปัจจัยที่สอง คือ การบริหารจัดการเรื่องเวลา

พัฒนาการลูกจะดีขึ้นมากแค่ไ น ขึ้นกับปริมาณเวลาคุณภาพที่เรามีใ ้กับลูก ถ้าเรามีเวลา
ให้ลกู น้อยโอกาสที่ลูกจะดีขึ้นก็จะช้าลง อาจจะนาน ลายๆปี ซึ่งตอนนั้นเด็กในวัยเดียวกันก็จะ
ยิ่งพัฒนาความ ามารถ ่างออกไปจากลูกเรามากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงเล็กๆ ถ้าเราลงมือ ลงแรงเต็มที่
ความแตกต่างของพัฒนาการก็อาจจะยังพอตามกันได้ทนั ข้อแนะน�า คือ คุณพ่อคุณแม่ลองพยายาม
บริ ารจัดการใ ้มีเวลากับลูกมากขึ้น
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การเริ่มต้นที่ง่ายที่ ุดใน ังคมยุคปัจจุบัน คือ เริ่มต้นด้ ยการตัด social media ลองฝึกที่จะ
เล่น Line Facebook TV Internet โทร ัพท์มือถือ ใ ้น้อยลง รือ ตั้งกฏกับตั เอง ่าเมื่อเข้าบ้าน
ช่ งเ ลาที่ก�าลังอยู่กับลูกจะปิด ื่อ Social media ต่างๆ ทั้ง มด
บางครอบครั บริ ารจัดการเ ลาด้ ยการบอกเจ้านายและเพื่อนร่ มงาน ญาติพี่น้อง อย่าง
ตรงไปตรงมาเพือ่ ขอกลับบ้านทันทีเมือ่ มดเ ลางาน พยายามค่อยๆลดภาระและบทบาททาง งั คม
ลง การไปงานเลี้ยง ัง รรค์ต่างๆ ที่ยังไม่จ�าเป็นก็งดไปก่อน บางครอบครั ก็ค่อยๆพยายามมอง า
ตั ช่ ย เช่น ใ ม้ คี นเข้ามาช่ ยงานบ้านเพิม่ ขึน้ เพือ่ เ ลาเลิกงานแล้ จะได้มเี ลาคุณภาพใ ล้ กู อย่าง
เต็มที่ แต่ละครอบครั ก็มี ธิ ที แี่ ตกต่างกันออกไป ความส�าเร็จในการช่วยเหลือลูกจึงรวมถึงความ

สามารถในการบริหารจัดการชีวิตครอบครัวโดยรวม

ปัจจัยที่สาม คือ ศึกษาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือลูก
ใน นัง อื เล่มนี้ มอได้แนะน�าแน ทางในการ ง่ เ ริมพัฒนาการลูก ทีช่ อื่ า่ DIR/ฟลอร์ไทม์
เป็นแน ทาง ่งเ ริมพัฒนาการลูกผ่านการเล่น และการท�ากิจ ัตรประจ�า ันที่บ้าน
แน ทาง DIR/ฟลอร์ไทม์ จะช่ ยใ ค้ า� ตอบคุณพ่อคุณแม่ ชีใ้ ค้ ณ
ุ พ่อคุณแม่มองเ น็ ถึงค าม
แตกต่างของเด็กแต่ละคน ลูกของเราแ ดงออกพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกัน โดยเฉพาะในกลุม่ เด็กพิเ
ที่อาจมีพฤติกรรมที่คุณพ่อคุณแม่แปลกใจ ง ัย และ ไม่ชอบ เช่น เด็กบางคนไม่นิ่งเลย บางคน
ชอบ มุนตั บางคนดูเฉื่อยๆนิ่งๆไม่ค่อย นใจ ิ่งรอบตั บางคนไม่ค่อย นใจเ ลาพ่อแม่พูดด้ ย
แต่พอเป็นคนอื่นๆพูดด้ ยน�า้เ ียง อารมณ์อีกแบบ นึ่งลูกดูตื่นตั นใจมากก ่า ท�าไม เพราะอะไร
คุณพ่อคุณแม่จะได้เรียนรู้ ิ่งที่ �าคัญที่ ุด คือ เรียนรู้ที่จะรู้จักและเข้าใจลูกให้ละเอียดขึ้น
เข้าใจความแตกต่างของลูกที่แ ดงออกเป็นพฤติกรรมต่างๆ และที่ �าคัญมากๆ คือ เรียนรู้ที่จะ
ปรับตั เรา ปรับ งิ่ แ ดล้อมใ เ้ มาะ มกับการช่ ยเ ลือพัฒนาลูก กระบวนการนีเ้ ป็นสิง่ ทีส่ า� คัญทีส่ ดุ
แน ทาง DIR/ฟลอร์ไทม์ เน้นเรื่องอารมณ์และ ัมพันธภาพในครอบครั โดยเชื่อ ่าอารมณ์
เป็นพลังที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเด็ก ถ้าเด็กมีอารมณ์ มีแรงจูงใจ การพัฒนาจะออกมาจาก
ภายในของตั เด็กเอง อารมณ์เป็นเบือ้ งหลังทีท่ า� ให้เด็กแสดงพฤติกรรมต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ราชอบ และ
ไม่ชอบ ถ้าเราอยากแก้ปญ
ั าพฤติกรรมของลูก เราก็นา่ จะต้องแก้ที่ าเ ตุ คือ ช่ ยลูกใ ร้ จู้ กั เข้าใจ
อารมณ์ของเตั เอง ใ ้ลูกเรียนรู้ที่จะก�ากับค บคุมพฤติกรรมของลูกด้ ยตั ของลูกเอง
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ปัจจัยที่ส่ี คือ การฝึกกระตุ้นพัฒนาการกับนักบ�าบัด
การพบนักบ�าบัด าขาต่างๆ เพื่อรับค�าแนะน�าและช่ ยฝึกกระตุ้นพัฒนาการลูกเป็นเรื่อง
า� คัญ และมีค ามจ�าเป็น
ประเด็น �าคัญที่อยากปรับเปลี่ยนมุมมอง คือ การเริ่มต้นช่ ยเ ลือลูก ไม่ได้เริ่มจากการพา
ลูกไปฝึกตามที่ต่างๆมากมาย แต่เริ่มจากการการ ร้าง ัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครั พ่อแม่ ัน
น้าเข้าคุยกัน ปรึก ากัน างแผนที่จะช่ ยเ ลือลูก การบริ ารจัดการเ ลา และ ที่ า� คัญที่ ุด คือ
การ ึก าเรียนรู้แน ทาง ิธีการ
การฝึกกับนักบ�าบัด คุณพ่อคุณแม่อาจเลือกเฉพาะที่จ�าเป็น ลักๆ ที่คุณพ่อคุณแม่รู้ ึกชอบ
พอใจ ไปพบแล้ ได้รบั ประโยชน์ ได้กา� ลังใจ ซึง่ ถ้าปัจจัยพืน้ ฐานทัง้ ามข้างต้นมีค ามพร้อม เมือ่ พ่อ
แม่ได้รับค�าแนะน�าเพิ่มเติมจากนักบ�าบัด คุณพ่อคุณแม่ก็จะมีเ ลาน�าไปปฏิบัติ มีเ ลาลงมือท�า
่งเ ริมพัฒนาการลูกด้ ยตั เองที่บ้าน เกิด ัมพันธภาพที่ดีในครอบครั

ควรฝึกกับนักบ�าบัดคนไหนดี ถ้าเป็นต่างจัง ดั อาจไม่มใี เ้ ลือก ทีอ่ า� เภอมีใครเราก็ตอ้ งเอา

คนนั้น เรียก ่ามีนักบ�าบัดช่ ยฝึกลูกก็โชคดีแล้ า� รับในกรุงเทพที่มีตั เลือกมากมาย ข้อแนะน�า
ง่ายๆ คือ ลูกต้องชอบคุณครูคนนั้น ถ้าลูกโยเย ไม่อยากไป รือ ขณะฝึกลูกต้องถูกบังคับมาก
ลูกร้องไ ้ การฝึกนัน้ คุณพ่อคุณแม่ ามารถตอบได้ทนั ที า่ ไม่มปี ระโยชน์ า� รับลูก ครูฝกึ ทีเ่ ก่ง ต้อง
รู้ ธิ ี ลอกล่อใ ล้ กู เกิดแรงจูงใจอยากท�า รือถ้าลูกไม่ยอมท�าก็มกั เกิดจากงานนัน้ การฝึกนัน้ ยังยากไป
ไม่เ มาะกับลูกของเรา การเรียนรูจ้ ะไม่เกิดขึน้ ถ้าลูกถูกบังคับใ ท้ า� รือถ้าลูกต้องบาดเจ็บทางจิตใจ

ปัจจัยที่ห้า คือ การใช้ยา หรือ เทคโนโลยีใหม่ๆ
ปัญ าที่พ่อแม่มักถาม คือ เรื่อง ิธีการใ ม่ๆ ที่พ่อแม่อาจจะไปอ่านเจอใน internet รือมี
คนแนะน�ามา รือ มีคนบอก า่ ลูกค รจะกินยาร่ มด้ ย เพราะ เ น็ เด็กอีกคน นึง่ กินแล้ ดีขนึ้ บ้าง
ที่ �าคัญ ข้อมูลเทคโนโลยีใ ม่ๆ เ ล่านี้มักยังไม่มีผลชัดเจน ่าได้ผล แต่มักเป็นเ มือนบอกต่อๆกัน
มา เ ็นจากโฆ ณาบ้าง ที่ า� คัญทุกอันมีราคาแพงมากๆ มอขอตอบค�าถามนี้แบบง่ายๆ คือ ไม่มี
อะไรได้มาง่ายๆ การช่ ยใ ้ลูกดีขึ้น ก็ไม่มี magic รือ miracles ค�าตอบของ มอเมื่อพ่อแม่มา
ถามอะไรทีใ่ ม่ๆ มอมักจะแนะน�าพ่อแม่ใ ท้ า� พืน้ ฐานปัจจัยทัง้ ๔ อย่างทีก่ ล่า มาข้างต้นใ ด้ กี อ่ น
่ นการรัก าทางเลือกใ ม่ๆ อื่นๆ เป็นเ มือนอา ารเ ริม ถ้าพ่อแม่ร ยมากๆ มีเงินเ ลือมากๆ
และ ลูกไม่เจ็บตั ไม่ได้มีการน�า ารเคมีอะไรแปลกๆ มาใ ่ตั ลูก ไม่ได้เ ียเ ลาอะไรมากมายนัก
พ่อแม่อยากจะท�า อยากทดลองก็แล้ แต่พ่อแม่เ ็น มค ร แต่ต้องบอกตรงๆ ่า พ่อแม่ที่ไปลอง
เทคโนโลยีใ ม่ๆต่างๆ เ ียเงินเป็นแ นๆ ทุกคนกลับมาบอก ่า ยังไม่เ ็นค ามแตกต่าง
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กระบวนการเรียนรู้
การ ึก าเรียนรู้แน ทาง ิธีการ ช่ ยเ ลือลูกเป็นกระบ นการที่ �าคัญ เปรียบเ มือนกับ
่าเรามีแผนที่น�าทาง ถ้าพ่อแม่มีแผนที่ในการน�าพาลูก ถึงแม้เราจะเดินช้า รือเร็ ลูกเราจะไป
ได้ช้า รือเร็ อย่างน้อยที่ ุด เรารู้ ่าเราก�าลังไปถูกทิ ถูกทาง เราค่อยๆใกล้เป้า มายขึ้นเรื่อยๆ
พ่อแม่ทไี่ ม่ได้ กึ าเรียนรู้ ก็เปรียบเ มือนพ่อแม่ทกี่ า� ลังช่ ยเ ลือลูกโดยเดินแบบ ะเปะ ะปะ
อาจพาลูก ลงทิ ลงทาง เดินย้อนไปมา ยิ่งท�า ยิ่งเ ียเ ลา ลูกก้า ไปข้าง น้า องก้า
ถอยไปข้าง ลังอีก ้าก้า นไป นมาอยู่กับที่เดิม
เ ลาที่ลูกดีขึ้นช้า ิ่งทีพบในทุกครอบครั คือ ค ามกัง ล ค ามทุกข์ใจจะยิ่งเพิ่มขึ้น ปัญ า
อืน่ ๆ เริม่ ตามมา ครูเริม่ รับไม่ไ ขอใ อ้ อกจากโรงเรียนบ้าง เป็น งจรที่ นไปมา จน ลายครอบครั
คุณพ่อคุณแม่เองก็เริ่มยอมรับในโชคชะตาของการมีลูกเป็นเด็กพิเ “มันก็เป็นแบบนี้แ ละ”
เริม่ โท งิ่ รอบตั โท โรงเรียน โท ครูซงึ่ ก็ยงิ่ เป็น งจรของค ามรู้ กึ ไม่ดที เี่ กิดขึน้ ภายในครอบครั
ซึ่งจริงๆแล้ ไม่ใช่ ไม่ใช่อย่างยิ่ง ลูกเด็กพิเ ก็ดีขึ้นได้และดีขึ้นได้มากๆ ถ้าเรา ึก าเรียนรู้ า ิธี
การที่จะช่ ยเ ลือลูกและลงมือท�าอย่างเต็มที่
ฉะนั้นข้อแนะน�าที่ �าคัญมากๆ คือ ขอแนะน�าใ ้ ึก าเรียนรู้แน ทางในการช่ ยเ ลือลูก
เป็นปัจจัยที่ �าคัญมากๆ อย่าช่วยลูกแบบสะเปะสะปะ ไม่ร้ทู ิศรู้ทาง

การเรียนรู้ที่ดีที่สดุ คือ การลงมือท�า อ่านแล้วลงมือท�า กล้าลองผิดลองถูก ลงมือท�า

ฝึกคิดทบท นไตร่ตรองบ่อยๆ พบแพทย์ นัก ชิ าชีพเพิม่ เติมเพือ่ ขอค�าแนะน�า คุณพ่อคุณแม่ทลี่ งมือ
ท�าจะประจัก ์ด้ ยตั เอง จะไม่ ง ัย เพราะผลที่เ ็น ค�าตอบที่ได้จะมาจากตั ของเด็กเอง
แ ตา รอยยิ้ม และค ามมีชี ิตชี าของลูกที่เพิ่มขึ้นจะช่ ยใ ้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจใน ิ่งที่ลงมือท�า

ค�าถามที่พบบ่อย ลูกเป็นหนักมากไหม ลูกจะดีขึ้นแค่ไหน
ค�าถามนี้ก็เป็นอีกค�าถาม นึ่งที่ตอบได้ยาก เพราะ ขึ้นกับ ลายปัจจัย และถ้าลูกเป็นน้อยก็
ไม่ได้แปล ่าลูกจะดีขึ้นได้เร็ ยิ่งลูกเป็นน้อย มักจะพบ ่าพ่อแม่ยิ่งประมาท ไม่ค่อยลงมือท�าเต็มที่
จึงมักพบ ่าเด็กก็ไ่ม่ค่อยดีขึ้นมาก ่ นบางครอบครั ที่ลูกเป็นมาก มีพัฒนาการล่าช้ามาก รืออยู่
ในกลุม่ เด็กพิเ แต่พอ่ แม่ตงั้ ใจลงมือลงแรงเต็มที่ เด็กก็อาจจะยังไม่ดขี นึ้ มากในปี องปีแรก เพราะ
เป็นช่ งที่ มองยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทาง พ่อแม่เองก็เพิ่งเรียนรู้อยู่ในช่ งปรับตั ทดลองท�า ลองผิด
ลองถูก เมือ่ ผ่านไป กั พักใ ญ่ๆ อย่างน้อยก็ ๑-๒ ปีเต็ม พ่อแม่กจ็ ะเริม่ แปลกใจทีเ่ น็ ลูกค่อยๆดีขนึ้
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การรับรูข้ องลูกเริม่ เข้าทีเ่ ข้าทางมากขึน้ ลูกเรียนรูไ้ ด้เร็วขึน้ ลูกท�าตามพ่อแม่งา่ ยขึน้ พ่อแม่เองก็เก่ง
ขึ้น คล่องขึ้น เด็กดีขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เจอกัน เป็นเเ มือนม้าตีนปลายที่ก�าลังค่อยๆวิ่งตามมา
ฉะนัน้ การจะบอกว่าลูกจะดีขนึ้ มากแค่ไ น มอจึงมักแนะน�าใ พ้ อ่ แม่ลงมือท�าใ เ้ ต็มที่ ว่ น
จะดีขึ้นจนเป็นเ มือนปกติได้มากแค่ไ นอาจพอจะบอกได้คร่าวๆ ลังจาก นึ่งปีไปแล้ว ซึ่งตอน
นั้นก็จะพอตอบค�าถามนี้ได้อย่างมีเ ตุและผลประกอบได้ชัดขึ้น
โดย ลั ก ๆ เด็ ก แต่ ล ะคนจะดี ขึ้ น มากแค่ ไ น ขึ้ น กั บ ปั จ จั ย � า คั ญ ๓ ประการ คื อ
๑) ศักยภาพของตัวเด็กเอง ว่ามีความรุนแรงของภาวะโรคที่เป็นมากแค่ไ น มีโรคทางกาย
โรคทางพันธุกรรม ภาวะทาง มองร่วมด้วย รือไม่ ๒) ความทุ่มเทสติปัญญา แรงกาย แรงใจ
ของพ่อแม่ และปัจจัย นับ นุนจากบุคคลรอบข้างมีความพร้อมเพียงใด ๓) วิธีการส่งเสริม
พัฒนาการลูกที่ถูกต้อง ถ้าไปผิดทาง เด็กก็จะอาจจะดีขึ้นได้ช้า

ความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน
ตลอดระยะเวลาของการพยายามช่วยเ ลือ ดูแลลูก แต่ละครอบครัวก็มีช่วงของวิถีชีวิตที่
แตกต่างกันออกไป ทุกครอบครัวเผชิญปัญ าที่แตกต่างกันที่ ่งผลถึงตัวเด็ก บางครอบครัวเมื่อลูก
ค่อยๆเริ่มดีขึ้น พ่อแม่เริ่มมั่นใจในแนวทาง วิธีการช่วยเ ลือลูก มั่นใจว่าลูกจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆ
ตัวพ่อ รือแม่เอง กลับได้รบั การวินจิ ฉัยโรคมะเร็งในระยะเริม่ ต้น และต้องเข้า กู่ ระบวนการรัก า
บางครอบครัวมีเรื่องการเจ็บป่วยของปู่ย่า ตายาย ญาติพี่น้อง บางครอบครัวมี มาชิกใ ม่เกิด
ขึ้นมา ท�าใ ้คุณพ่อคุณแม่มีเวลาใ ้ลูกน้อยลง บางครอบครัวย้ายบ้าน ย้ายที่ท�างานย้ายไปอยู่
จัง วัดอื่น ทั้ง มดนี้เป็นปัจจัยที่ ่งผลถึงการดูแล ่งเ ริมพัฒนาการลูก

ทักษะชีวิตของพ่อแม่จึงเป็นปัจจัยส�าคัญ อาจเรียกได้ว่าส�าคัญที่สุดในการจะบอกว่า
ลูกจะดีขึ้นมากแค่ไหน พ่อแม่ที่มีทัก ะชีวิตที่แข็งแรงพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้

ตลอดเ ้นทางนี้ดูจะเป็นครอบครัวที่ ามารถช่วยน�าพา ่งเ ริมพัฒนาการลูกได้อย่างยั่งยืน
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คุณพ่อคุณแม่ที่ ลงมือท�าจะประจั กษ์
ด้ ว ยตั ว เอง จะไม่ ส งสั ย เพราะผลที่ เห็ น
ค�าตอบที่ ได้จะมาจากตัวของเด็กเอง แววตา
รอยยิ้ม และความมีชี วิ ตชี วาของลูกที่เพิ่มขึ้น
จะช่วยให้คณ
ุ พ่อคุณแม่มั่นใจในสิง่ ที่ลงมือท�า

