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ครงการพัฒ นาระบบการดูแลคนพิก ารโดยใชครอบครัวและชุม ชนเปน ฐาน อําเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี เปนโครงการ ฯ ที่ดําเนินการโดย รองศาสตราจารย ดร. รัชนี สรรเสริญ และทีมงาน1 โดย
ไดรับการสนับสนุนทุนในการดําเนินงานจาก สถาบันสรางเสริมสุขภาพคนพิการ (ส.ส.พ.) ระยะเวลาดําเนินการที่
ระบุไวคือ ชวงระหวางเดือนตุลาคม 2552 ถึง มีนาคม 2554 (แตในทางปฏิบัติจริง เริ่มลงมือดําเนินการในเดือน
พฤศจิกายน 2552) สําหรับการดําเนินงานของโครงการ ฯ นั้น เปนลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research
and Development) ซึ่งเปนการดําเนินการตามแนวคิดหลักขององคการอนามัยโลก ที่วาดวยการดูแลผูปวยที่มี
ภาวะเรื้อรัง

1.1 แนวคิด “การดูแลผูปวยที่มีภาวะเรื้อรัง”
สําหรับคําวา “การดูแลผูปวยที่มีภาวะเรื้อรัง” นั้นทางองคการอนามัยโลกไดกลาวไวดังตอไปนี้ดวยวา
...การดูแลภาวะเรื้อรังนั้นจะมีการปฏิสัมพันธกัน (interaction) ภายในโครงสราง โดยมีจุดศูนยกลางอยูรวมกัน
(concentric structures) และมีระบบลอมรอบ 3 ระบบ ไดแก ระบบเล็ก (micro system) ระบบกลาง (meso
system) และระบบใหญ (macro system) (อางอิงจาก รัชนี สรรเสริญ, แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ) โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ
จุดศูนยกลางของการดูแล คือ ผูปวยที่มีภาวะเรื้อรัง ครอบครัว และสมาชิกของชุมชนที่มีสวนเกี่ยวของ
กับการดูแลรวมทั้งทีมสุขภาพ โดยลอมรอบดวยระบบเล็ก (micro system) ซึ่งเปนการปฏิสัมพันธกันระหวาง
1

ในชวงเริ่มตนและในชวงระหวางการดําเนินโครงการที่ผานมาหนึ่งปครึ่งกวานั้น รศ.ดร. รัชนี ยังสังกัดอยูที่คณะพยาบาลศาสตร

มหาวิทยาลัยบูรพา แตปจจุบันทานไดยายมาดํารงตําแหนงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัด
จันทบุรี
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ผูปวยที่มีภาวะเรื้อรัง ครอบครัว สมาชิกของชุมชนที่มีสวนเกี่ยวของกับการดูแลและทีมสุขภาพเกี่ยวกับการให
ขอมูลขาวสาร การสรางแรงจูงใจ การเตรียมความพรอม การมีสวนรวม และการไดรับการสนับสนุน ซึ่งระบบเล็ก
นี้จะเชื่อมโยงกับระบบกลาง ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน คือ หนวยบริการดานสุขภาพและชุมชน
ระบบสุดทาย คือ ระบบใหญ ซึ่งเปนการกําหนดนโยบายที่เนนการชี้นํา กระตุนใหตระหนักในการดูแล
ผูปวยเรื้อ รัง ควรมีนโยบายแบบบูร ณาการ ทั้งการปอ งกัน สงเสริม และควบคุม ภาวะเรื้อ รัง ที่เชื่อ มโยงกับ
โครงการอื่นๆ และหนวยงานในระดับทองถิ่นควรสนับสนุนนโยบายอยางตอเนื่อง มีการพัฒนาและจัดสรรบุคลากรที่
เหมาะสม ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ ที่เอื้อตอการดูแลผูปวยเรื้อรัง และพิทักษสิทธิของผูปวยเรื้อรัง
ตลอดจนสรางพันธมิตรเครือขายแบบเปนหุนสวนใหเขมแข็ง เพื่อชวยกันพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยเรื้อรัง

1.2 แนวคิดการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน
(Community-based Rehabilitation : CBR)
นอกจากนี้ โครงการ ฯ ยังใชแนวคิดการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (Community-based Rehabilitation :
CBR) ซึ่งก็เปนแนวคิดที่สําคัญอีกแนวคิดหนึ่งขององคการอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ที่
บัญญัติขึ้นจากที่ประชุมระหวางองคกรตางประเทศ 3 องคกร ไดแก ILO, UNESCO และ WHO ใน ค.ศ.1994
(WHO, 2004) ซึ่งหมายถึง การเชื่อมโยงทุกสวนในสังคม โดยอาศัยวิธีการทางการแพทย การศึกษา สังคม และ
การฝกอาชีพ เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพหรือการเสริมสรางความสามารถของคนพิการใหมีสมรรถภาพดีขึ้น และ
เสริมสรางพลังอํานาจของคนพิการใหสามารถดํารงชีวิตโดยอิสระในสังคมและอยูรวมกับสังคมไดในทุกมิติ มี
โอกาสทํางาน หรือดํารงชีวิตในสังคมทัดเทียมคนทั่วไป
ดานการดําเนินงานฟนฟูชุมชน เนนการใหความสําคัญกับการพัฒนาชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวของกับคนพิการ
ทั้งในดานการปองกัน และการฟนฟูความพิการ โดยใชชุมชน ครอบครัว และทรัพยากรในชุมชน เปดโอกาสใหคน
พิการ ครอบครัวคนพิการ สมาชิกชุมชน ตลอดจนองคกรหนวยงานตาง ๆ ทั้งนอกและในชุมชนไดมีสวนรวมใน
การดําเนินงานทุกกิจกรรม การดําเนินงานทั้งหมดไมมีการแยกงานโครงการเปนเอกเทศ แตมุงผสมผสาน ขยาย
งานและกิจกรรมเกี่ยวกับคนพิการที่ชุมชนปฏิบัติมาแตเดิมเพื่อใหการฟนฟู และการปองกันความพิการในชุมชน
นั้นใหมีความเขมแข็ง เปนที่ยอมรับ และไดรับการสนับสนุนจากชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยที่การทํางานเพื่อฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนนั้น มีเปาหมาย ลักษณะที่สําคัญ ลักษณะของกิจกรรมหรือโครงการ และ ปจจัยที่
เกี่ยวของกับความสําเร็จ ดังตอไปนี้คือ

1.2.1 เปาหมายของการฟน ฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน หรือ CBR ก็คือ
1) การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
2) สรางความเทาเทียมกันของโอกาส
3) ใหคนพิการมีสวนรวมและเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม
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1.2.2 ลักษณะที่สําคัญของ CBR คือ
1. เปนการทํางานแบบ “เชิงรุก” เขาถึงคนพิการในชุมชน โดยคนพิการและครอบครัว
ตลอดจน ชุมชนตองมีสวนรวมอยางเต็มที่
2. เปนไป “ตามความตองการของชุมชน” เนนการคนหาและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ
ครอบครั ว และชุ ม ชน โดยสนับ สนุ น ให มี ส ว นร ว มในกระบวนการฟ น ฟู ทั้ ง ในระดั บ การ
วางแผนและการดําเนินงาน รวมกันคิด และรวมกันทํา
3. “แสวงหาและใชประโยชนจากภูมิปญญาของชุมชน” เทคโนโลยีพื้นบาน และทรัพยากรใน
ทองถิ่นที่มีอยูแลว พึ่งพิงทรัพยากรภายนอกนอยที่สุด
4. “พอเพียง” ใชเทคโนโลยีที่ถูกตอง เหมาะสม และประหยัด

1.2.3. ลักษณะของกิจกรรมหรือโครงการทีเ่ ปน CBR
1. มีการสนับสนุนใหคนพิการและครอบครัวตองมีสวนรวมและเปนหุนสวนในทุกขั้นตอนของ
โครงการ (นับตั้งแตเริ่มการออกแบบโครงการ)
2. มีการสนับสนุนใหในชุมชนมีสวนรวม และเปนหุนสวนในโครงการ
3. มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต (Quality of Life: QOL) และใหคนพิการสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางอิสระ (Independent Living: IL) มีกิจกรรมที่บูรณาการในบริการอื่นๆ
เนนการดูแลแบบองครวม โดยใชความตองการคนพิการและครอบครัวเปนศูนยกลาง
4. มีความยืดหยุนเหมาะสมสอดคลองกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนแตละแหง
5. มีการเชื่อมโยงและการสงตอถึงระดับอําเภอ จังหวัด และประเทศ อยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง

1.2.4 ปจจัยแหงความสําเร็จของ CBR มีดังนี้คือ
1. การสรางความตระหนักในปญหาความพิการและตระหนักในการมีสวนรวมของครอบครัว
และชุมชน
2. การประสานทรัพยากรเพื่อการพัฒนาและฟนฟูคนพิการ
3. การพัฒนาทักษะและความรูเฉพาะดานใหแกสมาชิกในชุมชน
4. การใหคนพิการและครอบครัวมีสวนรวมในกระบวนการทําโครงการ CBR ตั้งแตการวางแผน
การอํานวยการ การประเมินผล การปฏิบัติการ รวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา ตามแนวคิดที่
เปนหลักการบริหารการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ระบบการสงตอในชุมชน โดยควรเกี่ยวของกับทุกภาคสวนทุกมิติ เชน สังคมสงเคราะห การ
ฝกอาชีพ บริการสุขภาพ การศึกษาเปนตนทุกระดับ เชน ประเทศ จังหวัด ตําบล ชุมชน
เปนตน
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1.3 กรอบแนวคิดหลักของโครงการ “การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการ
โดยใชครอบครัวและชุมชนเปนฐาน อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี”
ทางโครงการ ฯ ไดสรุปกรอบแนวคิดหลักของโครงการ ฯ ไวในรูปแผนภาพดังตอไปนี้คือ

นโยบายที่สรางสรรคและสนับสนุนการดําเนินงาน
- เพิม่ ความเขมแข็งของหุนสวนตางๆ - สนับสนุนการเงินอยางสม่ําเสมอ
- สนับสนุนโครงสรางทางกฎหมาย สรางผูนําและผูพทิ ักษสิทธิ - พัฒนาและจัดสรรทรัพยากรบุคคล
-- ผสมผสานและบูรณาการนโยบาย

เชื่อมตอ

นชุม
ช

ุขภา
ูแลส

หุน
สวน
ใ

เตรียม
ความ
พรอม

องคกรดูแลสุขภาพ

ทีมด

- เพิม่ ความตระหนัก
- ลดตราบาปและความดอยในสังคม
- กระตุนใหเกิดผลลัพธที่ดีผานผูนํา
และการสนับสนุน
- ขับเคลื่อนและผสานทรัพยากร
-สนับสนุนใหบริการรวมที่จําเปน

น

ชุมชน

พ

สรา
งแ

อมูล
ใหข

- สงเสริมใหเกิดความตอเนื่อง เชื่อมโยง
และประสานงาน
-สรางสรรคทีมพรอมเครื่องมือดูแลสุขภาพ
- สนับสนุนจัดการตนเองและการปองกัน
- สงเสริมใชระบบขอมูลขาวสาร
- กระตุนใหเกิดคุณภาพผานผูนํา
และการใหรางวัล

รงบ

ันด
คนพิการและครอบครัว าลใจ

คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดํารงชีวิตไดอยางอิสระ
ระบบการดูแลคนพิการที่มคี ุณภาพ
แตในทางปฏิบัติจริงสําหรับในขั้นแรก หรือ ในชวงเริ่มตน หรือ ในชวงปครึ่งที่ผานมานั้น โครงการ ฯ ได
ใหความสําคัญกับการทํางานตามกรอบสามเหลี่ยมเล็ก โดยทีมงานมีบทบาทสําคัญ 3 ประการคือ การใหขอมูลขาวสาร (inform) การเตรียมความพรอม (prepare) และ การกระตุน หรือ การสรางแรงบันดาลใจ (motivate)
โดยเปนการทํางานรวมกับคนพิการและครอบครัว หุนสวนในชุมชน และ ทีมดูแลสุขภาพเทานั้น ยังไมใชการ
ทํางานในกรอบใหญทั้งหมด (ขอมูลจากการสัมภาษณ รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญและทีมงาน, 1 มีนาคม 2554 ณ
หองประชุม รพ.นายายอาม)
เนื่องจากโครงการ ฯ นี้เปนโครงการประเภทวิจัยและพัฒนา วัตถุประสงคของโครงการ ฯ จึ งมีทั้ง
วัตถุประสงคเชิงการพัฒนา และ วัตถุประสงคเชิงการวิจัย การสรางความรู การเก็บรวบรวมหรือสรางฐานขอมูล
โดยครอบคลุมการประเมินสถานการณ ปญหา และความตองการระบบการดูแลคนพิการโดยชุมชนและครอบครัว
โดยที่โครงการ ฯ มีวัตถุประสงค หรือ เปาหมายสูงสุด ซึ่งก็คือ การเกิดระบบการดูแลคนพิการโดยครอบครัวและ
ชุมชน โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค หรือ สิ่งที่โครงการ ฯ ตองการบรรลุ ดังตอไปนี้คือ
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1.3.1 วัตถุประสงคของการวิจัยและพัฒนา
วัตถุประสงคหลัก : เพื่อพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยใชครอบครัวและชุมชนเปนฐาน
วัตถุประสงครอง :
1) เพื่อประเมินสถานการณ ปญหา และความตองการระบบการดูแลคนพิการ
2) เพื่อประเมินและสังเคราะหผลกระทบทางสุขภาพที่มีตอคนพิการ ครอบครัว และชุมชน
จากการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการ
3) เพื่อสราง และพัฒนารูปแบบระบบการดูแลคนพิการโดยใชครอบครัวและชุมชนเปนฐาน
สําหรับเหตุผลที่โครงการ ฯ เลือกพื้นที่อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เปนพื้นที่การวิจัยปฏิบัติการ
หรือ การวิจัยและพัฒนา เนื่องจากผูรับผิดชอบหลักของโครงการ ฯ รูจักและมีความสัมพันธกับคุณปวิตรา สุทธิธรรม
(ซึ่งทํางานเปนพยาบาล อยูที่โรงพยาบาลนายายอาม) ในฐานะที่เปนอดีตลูกศิษย เพราะเคยศึกษาอยูที่คณะ
พยาบาลศาสตร ม.บูรพา ประกอบกับคุณปวิตรา เอง ก็มีความประสงคที่จะพัฒนาการดูแลคนพิการของอําเภอให
ดีขึ้น เนื่องจากทราบดีวา อําเภอนายายอาม เปนอําเภอที่มีคนพิการอยูเปนจํานวนมาก แตยังไมมีระบบที่ดีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลรองรับ และปจจุบันคนพิการยังไดรับการบริการที่ไมทั่วถึง เพราะมีคนพิการจํานวน
มาก ขณะที่ศักยภาพดานการบริการของโรงพยาบาลชุมชน หรือ โรงพยาบาลนายายอาม ยังมีไมมากนัก ทั้งสอง
ฝายจึงมองเห็นความสําคัญของการดูแลคนพิการ โดยเนนบทบาทของครอบครัวและชุมชน เปนหลัก หรือ เปน
ศูนยกลาง และสถานบริการตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชนหรือนอกชุมชนเปนเพียงแหลงเสริมเทานั้น
ดานทีมงานของโครงการ ฯ นั้น พบวา นอกจาก รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ แลว ก็ยังมีคุณจิรพรรณ โพธิ์ทอง ซึ่งมี
สถานภาพเปนผูชวยนักวิจัย และ ปจจุบันกําลังศึกษาปริญญาเอกอยูที่คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยกําลังจัดทําวิทยานิพนธเกี่ยวกับคนพิการดวย ในขณะที่ ตัวขับเคลื่อนหลัก หรือ แกนประสานงานหลักใน
ชุมชน ก็คือ คุณปทมา รัตนาธรรม ซึ่งเปนพยาบาลอยูที่โรงพยาบาลนายายอาม เชนกัน โดยมีคุณปวิตรา สุทธิธรรม
มีบทบาทเสริมในดานตาง ๆ ซึ่งทั้งสองทานเปนลูกหลานของชาวจังหวัดจันทบุรี จึงมีความผูกพันและมีความ
ประสงคที่จะพัฒนาระบบการดูแลคนพิการของอําเภอนี้ ใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น

1.3.2 ระยะเวลาและกระบวนการดําเนินโครงการฯ
ดานการดําเนินงานโครงการ ฯ พบวา คณะทํางาน ฯ ไดแบงชวงเวลาการทํางานออกเปน 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 “การประเมิ น สถานการณ ป ญ หา ความต อ งการระบบการดู แ ลคนพิ ก ารและ
ประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพจากการพั ฒ นาระบบการดู แ ลคนพิ ก ารโดยใช
ครอบครั ว และชุ ม ชนเป น ฐาน” ซึ่ ง โครงการ ฯ ได ร ะบุ ไ ว ว า จะใช เ วลาดํ า เนิ น การ
ประมาณ 6 เดือน หรือในชวงระหวางเดือน ตุลาคม 2552-กลางเดือนมีนาคม 2553 โดยมี
กิจกรรมสําคัญ 3 ประการ คือ
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1) การสรางความเขาใจและความรวมมือการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการ โดยใช
ครอบครัวและชุมชนเปนฐาน
2) การประเมินสถานการณ ปญ หา ความตองการระบบการดูแลคนพิการ และ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการพัฒนาระบบการดู แลคนพิการโดยใช
ครอบครัวและชุมชนเปนฐาน
3) การจั ด ทํ า ข อ เสนอแนะและแผนการพั ฒ นาระบบการดู แ ลคนพิ ก ารโดยใช
ครอบครัวและชุมชนเปนฐาน
ระยะที่ 2 “ระยะการสรางและพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยใชครอบครัวและชุมชนเปน
ฐาน” ซึ่งกําหนดดําเนินการเปนเวลาหนึ่งป หรือ ในชวงระหวางกลางเดือนมีนาคม 2553 –
ตนเดือนมีนาคม 2554 ซึ่งประกอบไปดวยกิจกรรมหลัก 3 ประการเชนกัน คือ
1) การสรางและทดลองใชรูปแบบระบบฯ
2) การติดตามประเมินผลการใชรูปแบบระบบ ฯ
3) การปรับปรุงรูปแบบระบบ ฯ ใหสอดคลองตามบริบทในพื้นที่ตาง ๆ ของสังคมไทย
ทั้งนี้ กิจกรรมทั้ง 3 ประเภท เนนกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกขั้นตอน และจะ
ดําเนินการควบคูไปในลักษณะเกลียวปฏิสัมพันธ (Spiral Action) ที่ตอเนื่องกันจนไดรูปแบบที่เหมาะสมกับ
ชุมชนตนแบบ
ในดานกระบวนการดําเนินงานนั้น โครงการ ฯ ไดใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
ตามแนวคิด หลักการ และกลยุทธหลักของโครงการ ฯ โดยใชเทคนิคการมีสวนรวมที่เรียกวา AIC (Appreciation,
Influence and Control) ในการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นของผูเกี่ยวของในชุมชนเปนหลัก

กิจกรรมการสรางความเขาใจและความรวมมือระหวางแกนนํา และผูเกี่ยวของ
25 พ.ย. 2552 ณ ศาลาประชาคมอําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
(ภาพจาก โครงการ การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยใชครอบครัวและชุมชนเปนฐาน)
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2

2.1 ภาพรวมการวิจัยประเมินผลโครงการฯ
ในลําดับตอไปจะเปนการนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ
การประเมินผลโครงการ ฯ ครอบคลุมทั้งดานความ
เปนมา และความสําคัญของการวิจัยประเมินผล
วั ต ถุ ป ระสงค กรอบแนวคิ ด ในการประเมิ น และ
ระเบียบวิธีวิจัยประเมินผลที่เกี่ยวของ ตามดวยผล
การประเมินในประเด็นตาง ๆ เพื่อตอบคําถามสําคัญ
ขององคกรทุน โดยเปนการนําเสนอที่ใชแนวคิดตัว
แบบระบบ (system model) ครอบคลุมทั้งดาน
ป จ จั ย นํ า เข า กระบวนการ ผลผลิ ต ผลลั พ ธ
ผลกระทบหรื อ การเปลี่ ย นแปลง นอกจากนี้ ยั ง
ครอบคลุม ผลการประเมิน ความพึง พอใจของ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย พรอมดวยกรณีศึกษาที่สะทอน
เสนทางชีวิตของคนพิการ (เพื่อใหมองเห็นมิติตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับชีวิตของคนพิการรวมกัน เพื่อกําหนด
หรื อ วางระบบต า ง ๆ ที่ ส อดคล อ งกั บ ป ญ หาและ
ความตองการ) รวมถึ งผลการวิเคราะหผลสํา เร็จ

ตามกรอบแนวคิด หลักการ และ วัตถุประสงคหลักรองของโครงการพัฒนาระบบ ฯ และ การฉายภาพ
อนาคตของการพัฒ นาระบบการดูแ ลคนพิก าร
อําเภอนายายอาม พรอมทั้งหยิบยกประเด็นสําคัญ
บางประการที่ผู ป ระเมิน ฯ มองวา มีความสํา คั ญ
อาทิเชน ประเด็นการปองกันความพิการ ที่ควรมี
การหยิบยกขึ้นมาพิจารณารวมกันดวย สุดทายคือ
ขอสรุปและขอเสนอแนะตาง ๆ โดยเปนการสรุปที่ชู
ประเด็นคําถามสําคัญที่ตองการคําตอบขององคกร
ทุนอีกครั้งหนึ่ง ทั้งประเด็น ทรัพยากร ความรูและ
ทักษะของผูดูแล ความครอบคลุม/การเขาถึงบริการ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนพิการ ความยั่งยืน-การ
คงอยู ข องระบบ ความสามารถในการนํ า ไป
ประยุกตใชในพื้นที่อื่น ฯลฯ ซึ่งลวนแตเปนประเด็น
ที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวา ขอเสนอแนะใน
เชิงนโยบาย
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2.2 ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัยประเมินผล
เนื่ อ งจาก โครงการการพั ฒ นาระบบการดู แ ลคน
พิการโดยใชครอบครัวและชุมชนเปนฐาน ไดมีการ
ดํา เนินงานมาเปนระยะเวลาประมาณหนึ่ง ปครึ่ง
และ กําลังใกลจะสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการ ฯ
ตามระยะเวลาที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ เสนอโครงการ ฯ
ประกอบกับโครงการ ฯ ก็มีความสนใจที่จะขอขยาย
ระยะเวลาและพื้นที่การดําเนินงาน แตการที่จะกาว
เดิ น ต อ ไปข า งหน า ได ดี ขึ้ น นั้ น จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่
จะต อ งหั น หลั ง กลั บ ไปมองในเส น ทางที่ เ ดิ น ทาง
รวมกันมา หรือ อาจกลาวไดในอีกนัยหนึ่งดวยวา
โครงการ ฯ และชุมชน กําลังเดินมาถึงจุดที่จําเปน
จะตองมีการทบทวน หรือ จําเปนตองยอนกลับไปดู
วา ไดเกิดอะไรขึ้นบาง มีสิ่งใดที่บรรลุ สิ่งใดไมบรรลุ
เพราะอะไร เกี่ยวข องกับอะไร จุดแข็งจุ ดออนคือ
อะไร และ อันที่จริงนั้น สถาบันสรางเสริมสุขภาพ
คนพิการ (ส.ส.พ.) ในฐานะที่เปนองคกรสนับสนุน
เงิ น ทุ น ในการดํ า เนิ น งาน ก็ มี ค วามประสงค ที่ จ ะ
สนับสนุนใหมีการดํา เนินการตอไปอยางตอเนื่อ ง
เพื่อใหประสบผลสําเร็จตาง ๆ ที่คาดหวังรวมกันไว
ไดมากยิ่งขึ้น

ทรัพยากรประเภทตาง ๆ ในการพัฒนาระบบการ
ดูแล ความครอบคลุม หรือ การเขาถึงระบบที่ไดรับ
การพัฒนาขึ้นของคนพิการ รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่
เปลี่ยนไปและความพึงพอใจของคนพิการ ตลอด
จนถึ ง คุ ณ ภาพการประเมิ น งานด ว ยตนเองของ
โครงการ ฯ และชุมชน ความเป น ไปไดในการนํ า
รูปแบบและประสบการณของอําเภอนายายอามไป
ใชประโยชนในพื้นที่อื่น ๆ รวมถึงการทราบทัศนะ
มุ ม มอง ความคิ ด เห็ น ความรู สึ ก ความพึ ง พอใจ
ปญหา-ความตองการ-อุปสรรคในดานตาง ๆ จาก
มุมมองของผูเกี่ยวของในหลาย ๆ ระดับและหลาย ๆ
ภาคสวนนั้น มีความจําเปนและมีความสําคัญเปน
อยางยิ่งตอการกาวเดินตอไปขางหนารวมกัน
ทั้งนี้ เพื่อนําผลการประเมินดังกลาวไปใช
ประโยชน ใ นด า นต า ง ๆ โดยเฉพาะการนํ า มา
ประกอบการพิจารณาการจัดทําขอเสนอโครงการ
ในระยะต อ ไปให ดี ยิ่ ง ขึ้ น หรื อ มี ค วามสมบู ร ณ
ถูกตอ ง สอดคลอง เหมาะสม ตรงกับ ปญหาและ
ความตองการ หรือ พัฒนาการที่เกิดขึ้นในชุมชน
ทั้งนี้เพื่อชวยกันทําใหการทํางานในระยะตอไปของ
โครงการ สถาบัน ชุมชน เครือขาย และองคกรตาง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข อ ง ก อ ผลประโยชน ต อ ทุ ก ฝ า ย ได อ ย า ง
แทจริง หรือ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น คุมคากับเวลา ความคิด และ ทรัพยากรตาง ๆ
ที่ จั ด สรรไว สํ า หรั บ การพั ฒ นาระบบการดู แ ลคน
พิการโดยใชครอบครัวและชุมชนเปนฐานไดอยาง
แทจริง

ดวยเหตุนี้ การวิจัยติดตามและประเมินผล
การดํ า เนิ น งานโครงการ ฯ ในช ว งที่ ผ า นมา โดย
นักวิชาการหรือบุคลากรภายนอกที่มีความเปนกลาง
และมี ค วามเชี่ ย วชาญด า นการประเมิ น ผล เพื่ อ
ทราบผลผลิต ผลลัพธ ผลสํา เร็ จ ผลกระทบ หรือ
ผลที่ควรจะไดรับตามที่ระบุไวในขอเสนอโครงการ ฯ
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ
การเปลี่ ย นแปลงในเชิ ง ระบบ ทั้ ง ด า นบุ ค ลากร
ทรั พ ยากร บทบาทของผู ดู แ ลและทั ก ษะในการ
บริการที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการใช

ทั้ ง นี้ ในการประเมิ น ครั้ ง นี้ ได ยึ ด ตาม
กรอบการทํ า งานของโครงการ ฯ (ดั ง นํ า เสนอไว
บางสวนขางตน) และยังเปนดําเนินการประเมินผล
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ที่ใหความสนใจตอคําถามหลักขององคกรทุน หรือ
สถาบันสรางเสริมสุขภาพคนพิการ ที่รางไว โดยได
มีการจัดระบบและปรับขอคําถามใหมีลักษณะของ
ความเชื่อมโยง และเปนขั้นเปนตอน ดังนี้คือ การ
พัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยใชครอบครัวและ
ชุมชนเปนฐานนั้น ประสบผลสําเร็จตามสิ่งที่ระบุไว
หรือไม ผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงการ ฯ มีมาก
นอยแคไหน เพียงใด อยางไร ปจจัย-องคประกอบที่
สํา คั ญ ที่ เกี่ย วข อ งกับ การพัฒ นาระบบทั้ง ในเรื่อ ง
ป จ จั ย นํ า เ ข า (Input..Factors) ป จ จั ย เ ชิ ง
กระบวนการ-วิธีการ (Process Factors) ผลผลิตผลลัพธ-ผลกระทบ (outputs/outcomes/impacts)
คื อ อะไร การเปลี่ ย นแปลงสํ า คั ญ ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น คื อ
อะไร หมายถึงอะไร ผูดู แลมีทักษะในการบริการ-

การช ว ยเหลื อ ฟ น ฟู ด า นต า ง ๆ มากขึ้ น หรื อ ไม
อยางไร ปญหา-อุปสรรคที่เกี่ยวของคืออะไร เปน
อยางไร ระบบที่ไดรับการพัฒนาขึ้นนั้นสามารถชวย
ลดภาระของผูดูแลไดมากนอยเพียงใด คนพิก าร
เข า ถึ ง ระบบที่ พั ฒ นาขึ้ น ได ม ากน อ ยเพี ย งใด มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม อยางไร เพราะอะไร และ
ที่ สํ า คั ญ ไม น อ ยไปกว า กั น อี ก ประการหนึ่ ง ก็ คื อ
รู ป แบบระบบการดู แ ลคนพิ ก ารที่ ไ ด รั บ การ
พัฒ นาขึ้ น ณ อํ า เภอนายายอามนั้ น จะสามารถ
นําไปประยุกตใชในพื้นที่อื่น ๆ ไดหรือไม มากนอย
เพียงใด อยางไร อะไรคือปจจัย-องคประกอบของ
ความยั่งยืนของรูปแบบระบบที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมา
เปนตน
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3

3.1 วัตถุประสงคของการวิจัยประเมินผล
3.1.1 เพื่อประเมินปจจัยนําเขา ทรัพยากรและกระบวนการตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินการพัฒนา
ระบบการดูแลคนพิการ
3.1.2 เพื่อประเมินความครอบคลุมหรือการเขาถึงระบบการดูแลคนพิการที่พัฒนาขึ้น และคุณภาพ
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคนพิการ
3.1.3 เพื่อประเมินบทบาท การเปลี่ยนแปลงและนโยบายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะบทบาท
ขององคกรที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูดูแล และปจจัยองคประกอบที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
3.1.4 เพื่อประเมินผลสําเร็จ ผลลัพธ ผลกระทบของการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยการใช
ครอบครัวและชุมชนเปนฐาน
3.1.5 เพื่อประเมินความเปนไปไดในการนําระบบการดูแลคนพิการของอําเภอนายายอามไปใช
ในพื้นที่อื่น ๆ
3.1.6 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ และปญหา-อุปสรรคและชองวางตาง ๆ ในการ
ดําเนินงานโครงการ
3.1.7 เพื่อสะทอนเสนทางชีวิตของคนพิการในมิติตาง ๆ อยางเปนองครวม
3.1.8 เพื่อใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการ
โดยการใชครอบครัวและชุมชนเปนฐาน
3.1.9 เพื่อนําเสนอขอมูล สารสนเทศและความรูที่ไดจากการประเมินผลใหกับสถาบันสรางเสริมสุขภาพคน
พิการ เพื่อประกอบการพิจารณาสนับสนุนการดําเนินงานดานการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการ
ดวยการใชครอบครัวและชุมชนเปนฐานใหดียิ่งขึ้น
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3.2 ประเด็นคําถามและขอบเขตเนื้อหาในการศึกษา-ประเมินและ
วิเคราะห
สําหรับการดําเนินงานโครงการประเมินผลในครั้งนี้ ในชวงแรก ๆ ที่เริ่มมีการพูดคุยกันเพื่อนําไปสูการ
ออกแบบโครงการประเมินผล ฯ รวมกันนั้น ดังไดกลาวไปขางตนบางแลววา ทางสถาบันสรางเสริมสุขภาพคน
พิการ (ส.ส.พ.) ซึ่งเปนองคกรสนับสนุนทุนในการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยการใช
ครอบครัวและชุ ม ชนเป น ฐาน ฯ ไดมีการกํา หนดประเด็น และคํ า ถามเบื้อ งตน ตา ง ๆ ไวใ ห กับ ที ม ประเมิน ฯ
ดังตอไปนี้คือ
 บทบาทที่เปลี่ยนไปของแตละองคกร (รพ. อปท. มหาวิทยาลัย เปนตน)
 บุคลากรเปลี่ยนจากบทบาทเดิมไปสูบทบาทใหมมีอะไรบาง ทําไมถึงเปลี่ยนบทบาทได อะไรเปน
ปจจัยผลักดัน
 ทีมวิจัยมีบทบาทอะไรในกระบวนการ
 อะไรที่ทําใหบทบาทใหมที่พึงประสงคของแตละองคกร บุคลากรดําเนินตอไปไดอยางยั่งยืน
 ทรัพยากรอะไรบางที่เขามาเกี่ยวของ
 ทีมวิจัยกับชุมชนมี interventions เครื่องมือที่ใชกํากับติดตาม ประเมิน อะไรบาง
 คนพิการในอําเภอนายายอามเขาถึงระบบการดูแลตามรูปแบบ (model) นี้ไดมากนอยเพียงใด
(คิดเปนรอยละจากจํานวนคนพิการในพื้นที่ทั้งหมด) เราทราบไดอยางไรวาคนพิการในโครงการ ฯ
ดีขึ้น เชน คนพิการสามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการไดหรือไม (เชน การมี function ดีขึ้น social
life ดีขึ้นอยางไร สามารถออกนอกบานได ฯลฯ ) คิดเปนรอยละเทาใด หรือ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
อยางไร (สิ่งที่ควรคํานึง : การมีผูดูแลไมไดเปนคําตอบของคนพิการเพียงอยางเดียว)
 ผูดูแลที่ผานโครงการ มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบาง เชน มีทักษะการใหบริการมากขึ้น มีความสุข
มากขึ้น ชวยลดภาระ(burden) ของผูดูแลมากนอยเพียงใด เปนตน
 ขอเสนอเชิงนโยบาย แสดงใหเห็นวา model ที่ผูวิจัยทํานี้ เกิดผลแบบนี้ เราจะสามารถทําในพื้นที่
อื่น ๆ ไดอยางไร อะไรที่ควรจะเปน key concept ที่จะนํามาจากกรณีศึกษาของอําเภอนายายอาม
เพื่อมาประยุกตใชในพื้นที่อื่นได model ที่ไดประกอบดวย package อะไรบาง รวมถึงอาจตอง
ยอนกลับไปดูที่ศูนยแม (ม.บูรพา) จะแสดงตนใหมีบทบาทหนาที่อะไร เชน เปน resource ใหแก
เครือขายไดหรือไม มากนอยเพียงใด อยางไร เปนตน
อยางไรก็ตาม ทีมประเมินผล ฯ ไดมีการนําคําถามดังกลาวมาจัดระบบใหเปนลักษณะคําถามใหญ ๆ และ
ไดนํามาผนวกหรือประสานเขากับผลหลัก หรือ ผลลัพธ-ผลสําเร็จที่คาดหวัง ที่คณะทํางานโครงการพัฒนาระบบ ฯ
ไดระบุไวในเอกสารขอเสนอโครงการ ฯ ซึ่งถือวา เปนขอตกลงเดิมที่ทางองคกรทุนและคณะทํางานโครงการ ฯ
เห็นพองตองกัน พรอมกันนี้ ทีมประเมินยังไดผนวกประเด็นคําถาม หรือ โจทยตาง ๆ ของทีมประเมินผลเพิ่มเติม
เขาไปดวย ทั้งนี้ เพื่อใหมีความครอบคลุม ครบถวนสมบูรณในเชิงของการประเมิน “การพัฒนาระบบ” โดยเปน
การผนวกประเด็นคําถาม ที่คํานึงถึงคุณประโยชนที่จะเกิดกับคนพิการ ครอบครัวและชุมชน หรือ ตอสวนรวม
หรือ ตอระบบการดูแลที่ตองการเปนหลัก นอกจากนี้ ทีมประเมิน ฯ ยังคํานึงถึงการทําใหการประเมินผลครั้งนี้
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เปนการประเมินผลที่ตอบโจทยของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย โดยใชวิธีการ หรือ เทคนิคการผสมผสาน หรือเปน
การบูรณาการกันระหวางความตองการขององคกรทุน ความตองการของคณะผูดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบ ฯ
ความตองการของผูประเมิน ฯ และความตองการของฝายผูรับประโยชน ซึ่งก็คือ ผูพิการ ครอบครัวและชุมชน
โดยมีผูประเมินผลแสดงบทบาทเปนเหมือนผูกระทําการแทน หรือ เปนผูพิทักษสิทธิ์ (advocacy role) ไปดวยใน
เวลาเดียวกัน

3.3 เครื่องมือและวิธีการในการศึกษา ประเมินและการเก็บรวบรวมขอมูล
 การศึกษา-เก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของกับโครงการ ฯ ทั้งจากเอกสาร และ จากบุคคล
เพื่อทําความเขาใจภูมิหลัง/ความเปนมา (background) บริบท (context) และปจจัย-องคประกอบตาง ๆ
ที่เกี่ยวของในเบื้องตน ในทุกระดับและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย และ ยัง ทําการประมวลผลขอ มู ล
ผูเกี่ยวของ/จัดทําฐานขอมูลผูใหขอมูลเบื้องตน ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 ระดับสําคัญ คือ 1) ระดับ
ทีมงานผูรับผิดชอบโครงการ ฯ ซึ่งประกอบไปดวย รศ.ดร. รัชนี สรรเสริญ และคณะ 2) ระดับหนวย
บริการ คือ ผูอํานวยการโรงพยาบาลนายายอาม และ ทีมงานพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งประกอบไปดวย
คุณปวิตรา สุทธิธรรม และ คุณปทมา รัตนาธรรม ซึ่งเปนแกนขับเคลื่อนหลักในชุมชน และ 3) ระดับ
เครือขายในชุมชน ซึ่งพบวา สวนใหญเปนทีมงานจิตอาสา หรือ ผูดูแล ซึ่งมีอยูทั้งหมดประมาณ 80 คน
(โปรดดูเอกสารรายชื่อ ในภาคผนวก 6.1)
 การสัมภาษณระดับลึกผูมีบทบาทสําคัญในการดําเนินโครงการ โดยเฉพาะผูรับผิดชอบหลัก ทีม
วิจัย และ/หรือ ทีมงานโครงการการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยการใชครอบครัวและชุมชนเปน
ฐาน ดวยการใชแนวคําถามในการสัมภาษณระดับลึก (In-depth Interview Guideline) ตามประเด็น
คําถามตาง ๆ ดังที่ปรากฏอยูในขอ 3 ขางตน และ การใชวิธีการใหเลาประสบการณ สิ่งที่ทํา สิ่งที่
ประสบ หรือ เปนการเลาเรื่อง (Narrative) เพื่อใหไดภาพที่มีความเชื่อมโยง ครบถวน และสมบูรณ
สําหรับเจาหนาที่ประสานงานของสถาบันสรางเสริมสุขภาพคนพิการที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลการ
ทํางานของโครงการฯ ก็ไดมีการพูดคุยกันทางโทรศัพท เพื่อสอบถามขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิด
ความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานของโครงการฯ และความตองการในการประเมินผลครั้งนี้
 การสั ม ภาษณ ร ะดั บ ลึ ก และพู ด คุ ย อย า งไม เ ป น ทางการ ร ว มกั บ ผู มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในระดั บ
ครอบครัว ชุมชน และองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของในทุกระดับ (Key Informant In-depth Interview and
Informal Talk) โดยเฉพาะผูดูแลที่เขารวมโครงการ และ ผูนําประเภทตาง ๆ ในชุมชน โดยเปนการพูดคุย
อย างไม เป นทางที่ มี จุ ดเน นไปที่ การเปลี่ ยนแปลงต าง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เช น บทบาท การดํ า เนิ น งาน ทั ก ษะ
คุณภาพของระบบ ทรัพยากรที่เกี่ยวของ มูลเหตุที่เขามารวม ความคิดเห็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ปญหาอุปสรรค ความเปนไปไดในการรักษาระบบ ฯลฯ
 การสั ม ภาษณ พู ด คุ ย หรื อ การให ค นพิ ก ารที่ เ ข า ร ว มอยู ใ นระบบที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นาขึ้ น เล า
เรื่องราวชีวิตของตนเอง ใหผูประเมินฟงอยางละเอียดในทุกดาน เปนองครวม โดยเฉพาะการดําเนิน
ชีวิตและการบอกเลาถึงความรูสึก (โดยเฉพาะความรูสึกของการเปนคนพิการ หรือถูกเรียกวาคนพิการ)
ความพึงพอใจ ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเอง การพึ่งพาตนเอง การชวยเหลือ

12 / 84

ตนเอง จุดออน-จุดแข็งของระบบการดูแลคนพิการ และ ผูปวยที่อาจพิการ โดยใหความสําคัญกับ
บทบาทของครอบครัวและชุมชน ปญหา-อุปสรรคตาง ๆ ฯลฯ
 การสังเกตการณทั้งแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม เชน การสังเกตผูใหขอมูลในระหวางการ
พูดคุย การสัมภาษณ การเลาเรื่อง หรือ การสังเกตกิจกรรมของครอบครัว-ชุมชน-องคกรที่เกี่ยวของ
การดําเนินชีวิตของคนพิการ การเยี่ยมคนพิการและครอบครัวที่บาน และ การเขารวมสังเกตการณ ณ
ที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางตําบลตาง ๆ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 (ซึ่งจัดโดยบุคลากรของ
โรงพยาบาลนายายอาม ซึ่งเปนแกนขับเคลื่อนหลักในระดับชุมชนดวย รวมกับทีมงานโครงการพัฒนา
ระบบ ฯ โดยไดรับความรวมมือจากชุมชนอําเภอนายายอามในการจัดประชุมครั้งนี้)
 การบันทึกขอมูลดวยแบบบันทึกภาคสนาม (Field Notes) ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถเก็บรวบรวมขอมูล
ไดอยางครบถวน ถูกตอง ทันการณ และสามารถนําขอมูลที่ไดในแตละวัน แตละครั้ง มาทําการ
ประมวลและวิเคราะห เพื่อใหสามารถเก็บขอมูลที่ตองการในวัน/ครั้งตอไปไดมากขึ้น และ มีความ
ครบถวนสมบูรณถูกตองมากยิ่งขึ้น
 การบันทึกขอมูลดวยเครื่องอัดเสียง MP 3 หรือ MP 4 โดยไดมีการขออนุญาตผูใหขอมูลกอนทุก
ครั้ง ทั้งนี้เพื่อใหขอมูลที่ไดมามีความครบถวน สมบูรณ ถูกตอง ไมบิดเบี้ยว และยังใชขอมูลที่ไดมาดวย
วิธีการดังกลาวในการชวยตรวจสอบขอมูล ที่ไดจากการสังเกต การพูดคุยกันอยางไมเปนทางการ หรือ
ที่เรียกวาการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (triangulation) อีกดวย

 การเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม หรือ แบบสัมภาษณ (questionnaire) ซึ่งสามารถเก็บขอมูลเชิง
ปริมาณ (และเชิงคุณภาพบางสวน) ไดทั้งหมด จํานวน 64 ราย โดยใชวิธีการแจกแบบสอบถามให
กรอกในระหวางที่มีการจัดเวทีเพื่อทบทวนหรือประมวลภาพการทํางานในชวงที่ผานมารวมกัน ทั้งนี้
เพื่อชวยใหสามารถทําการประเมินความครอบคลุมและการเขาถึงระบบบริการไดอยางครบถวนจาก
หลายแงมุม หลายกลุม และ ยังเปนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากผูรับประโยชน และคนใน
ชุมชน (ซึ่งไมจําเปนวาจะตองเขารวมอยูในโครงการ ฯ หรือ มีคนพิการอยูในครอบครัว)

3.4 กลุมเปาหมายในการวิจัยประเมินผล
ประชากรในการวิจัยประเมินผลครั้งนี้ ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง หรือ เลือกผูที่มีบทบาทเกี่ยวของโดยตรง ซึ่งมี
จํานวนรวมทั้งหมดประมาณ 82 ราย โดยสามารถจําแนกเปนประเภทตามสถานภาพตาง ๆ ได ดังตอไปนี้คือ
¾ คนพิการจํานวน 4 ราย และผูปวยประสบอุบัติเหตุจํานวน 1 ราย รวมเปน 5 ราย
¾ ผูดูแลคนพิการ/ผูปวย (สมาชิกกลุม-ชมรมจิตอาสา/อสม.) จํานวน 47 ราย
¾ ครอบครัว-ญาติคนพิการ/ผูปวย จํานวนประมาณ 10-12 ราย
¾ พระสงฆ/เจาอาวาสวัดปาธรรมสุข จํานวน 1 รูป
¾ ผูบริหาร/ทีมงาน/เจาหนาที่หนวยงานสาธารณสุขในชุมชน เชน โรงพยาบาลนายายอาม โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพระดับตําบล หนวยบริการสุขภาพเบื้องตน จํานวน 6 ราย
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¾ เจาหนาที่-บุคลากรองคกรปกครองทองถิ่น/ทองที่ ไดแก กํานัน ผูใหญบาน นายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธาน ปลัด สมาชิก อบต.และ เลขานุการเทศบาลตําบล จํานวนรวมประมาณ 10
ราย
¾ ผูรับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบ ฯ และคณะ จํานวน 3 ราย

3.5 การวิเคราะหขอมูลและวิธีการนําเสนอผลการประเมิน
การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และการ
พรรณนาภาพความเคลื่อนไหวในเชิงกระบวนการ เพื่อใหมองเห็นความสําคัญของกระบวนการทํางานที่นําไปสูการ
เปลี่ยนแปลง สําหรับขอมูลที่ไดจากการทํากรณีศึกษา โดยการใหคนพิการเลาเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง (case
narrative) ตั้งแตประสบกับภาวะความพิการ จนถึงปจจุบันเพื่อทําความเขาใจชีวิตของผูพิการอยางเปนองครวม
นั้น เปนการนําเสนอในรูปของการพรรณนา (descriptive) โดยไดใหความสําคัญกับการคงเนื้อหาเดิมที่ผูเลา
เรื่องไดพูดไวใหมากที่สุด โดยมีการตีความ และ/หรือ การวิเคราะห เฉพาะในสวนที่มีความจําเปน เพื่อสื่อมุมมอง
ของผู ศึ ก ษา/ผู ป ระเมิ น ในบางแง มุ ม เท า นั้ น ทั้ ง นี้ เพื่ อ สะท อ นกระบวนการดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ
กระบวนการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการที่กําลังดําเนินไปในชุมชน และ เปนความพยายามในการเขาถึงขอมูล
บางสวน ที่อาจดูเปนเรื่องเล็ก ๆ แตมีความสําคัญตอการพัฒนาระบบที่ชุมชนตองการเห็นรวมกัน และเปนการมอง
จากลางขึ้นบน (bottom-up) ทําใหมองเห็นรายละเอียดที่เกี่ยวของมากมาย ครอบคลุมทั้งสิ่งที่เปนจุดแข็งและ
จุดออนขององคาพยพทั้งหมดที่เกี่ยวของ ในมุมมองของผูรับประโยชน โดยใหคนพิการสะทอนตามความรูสึกที่เปน
จริงของตนเองแบบตรงไปตรงมา และ ใหความสําคัญกับความเปนองครวม ความเชื่อมโยง โดยไมไดตัดตอนเฉพาะเรื่องใด
เรื่องหนึ่งเทานั้น
สํ า หรั บ ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ เป น การวิ เ คราะห แ ละนํ า เสนอด ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได แ ก ค า ร อ ยละ
คาเฉลี่ย และ การนําเสนอขอมูลในรูปตารางไขว (cross-tabulation) เปนตน

3.6 ระยะเวลาในการดําเนินงาน
โครงการประเมินผลฯ นี้ ใชเวลาประมาณ 3 เดือน (15 กุมภาพันธ-18 พฤษภาคม 2554) โดยมีตาราง
การทํางาน-การเก็บขอมูลในพื้นที่อําเภอนายายอามประกอบในภาคผนวก 6.3 ดวย

3.7 กรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการ “การพัฒนาระบบการ
ดูแลคนพิการ”
การประเมินผลในครั้งนี้ ใชแนวคิดการประเมินแบบผสมผสานหรือบูรณาการระหวางแนวคิดหลาย ๆ
แนวคิด ที่จะเปนประโยชนตอทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยมีการประยุกตใชตัวแบบเชิงระบบ (system model) ในการ
วิเคราะหความพยายามในการสนับสนุนการสราง หรือ การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยการใชครอบครัว
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และชุมชนเปนฐานของทีมงานโครงการ ฯ ทั้งนี้ ทีมประเมินผล ฯ ไดพยายามทําความเขาใจอยางรอบดานดวยวา
ในการพั ฒ นาระบบการดู แ ลคนพิ ก ารโดยการใช ค รอบครั ว และชุม ชนเป น ฐานนั้ น มี ป จ จั ย -องค ป ระกอบที่
เกี่ยวของกับความสําเร็จ และ ความยั่งยืนหลายประการดวยกัน ตั้งแตปจจัยนําเขา ปจจัยเชิงกระบวนการวิธีการทํางาน ผลผลิต ผลลัพธ-ผลสําเร็จ ผลกระทบตาง ๆ (ทั้งที่ตองการใหเกิดและไมไดตองการใหเกิด รวมทั้ง
ผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ) โดยเฉพาะปจจัย-องคประกอบของคนพิการ ของครอบครัว และ ของ
ชุมชน ทั้งในดานความพรอม การใหความสําคัญ ทัศนคติ ความตระหนัก ฯลฯ สิ่งเหลานี้ เกี่ยวพันกันทั้งในแง
ของการเปนปจจัยนําเขา และ กระบวนการ
นอกจากนี้ การที่ จะทํ า ใหผู ไ ดรั บ ประโยชน มีค วามพึง พอใจและมี คุ ณ ภาพชี วิต ที่ดี ขึ้ น ไดม ากน อ ย
เพียงใดนั้น ยังขึ้นอยูกับปจจัยและเงื่อนไขตาง ๆ ในหลาย ๆ ระดับ ทั้งในระดับปจเจกบุคคล ระดับครอบครัวครัวเรือน ระดับกลุม-องคกร ระดับหนวยงาน ระดับชุมชน-พื้นที่ ไปจนถึงระดับเครือขาย และเกี่ยวของกับทั้งฝาย
ผูรับประโยชน หรือ ผูรับบริการ/ผูไดรับการดูแล และฝายผูใหบริการ-ผูรับผิดชอบ/ผูดูแล และผูรับผิดชอบในการ
รวมพัฒนาระบบการดูแล ซึ่งปจจัยตาง ๆ เหลานี้มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันอยางสลับซับซอน
ดังนั้น การทําความเขาใจปฏิสัมพันธระหวางปจจัย-เงื่อนไขตาง ๆ ดัง กลาวขางตน อยางละเอียด
รอบคอบ รอบดาน เปนจริง เปนระบบ ไมเกิดภาพลวง จึงเปนความจําเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ การเปดโอกาสให
ครอบครัว ผูดูแล ชุมชน ผูรับผิดชอบหลัก/นักวิจัย และองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดมี “เวลา” ในการทบทวนความ
เปนมา และ เปนไปของการดําเนินงานในการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการดวยการใชแนวคิดครอบครัวและ
ชุมชนเปนฐานในชวงที่ผานมา ผานการตั้งคําถามในเชิงของการประเมินผลของผูประเมิน ก็มีความสําคัญไมยิ่ง
หยอนไปกวากัน เพราะจะทําใหเกิดการตระหนักรูในสิ่งที่ดําเนินการไปแลวรวมกัน
นอกจากนี้ ทีมประเมินผล ยังมองดวยวา ถามีการศึกษา-วิเคราะหปจจัย องคประกอบ และเงื่อนไขตาง ๆ
ที่เกี่ยวของอยางถูกตอง รอบดาน และ เปนระบบ โดยการใชแนวคิด “รูปแบบเชิงระบบ” (system model) เขามา
ชวยในการวิเคราะหขอมูลที่เกิดขึ้น ซึ่งประกอบไปดวย ปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (processes) ผลผลิต
(outputs) ผลลัพธ (outcomes) ผลกระทบ (impacts) ดังไดกลาวไปบางแลวขางตนนั้น ก็จะยิ่งชวยทําใหไดรับ
ข อ มู ล สารสนเทศ และองค ค วามรู ที่ เ ป น จริ ง และ จะช ว ยทํ า ให ค นพิ ก าร ครอบครั ว และชุ ม ชน รวมทั้ ง
คณะทํางานโครงการพัฒนาระบบ ฯ และ องคกรทุนสามารถมองเห็นภาพความเปนมา-ความเปนไปรวมกัน ซึ่ง
จะชวยทําใหครอบครัว-ชุมชน และ ทุกฝายเกิดกระบวนการเรียนรูบนพื้นฐานของการทํางาน (action-based
learning) และจะนําไปสูการพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการที่มีความสอดคลองกับปญหา ความตองการ
และ/หรือ ความเปนจริงตาง ๆ และเกิดประโยชนสูงสุดตอครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของทุกฝาย ทุก
สถานะ ทุกระดับ ไดอยางยั่งยืนยาวนานตอไป
นอกจากนี้ กรอบแนวคิดหลักของการประเมินผลในครั้งนี้ ยังตระหนักถึงความสําคัญของแนวคิดหลัก
ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยใชครอบครัวและชุมชนเปนฐาน ที่ใชแนวคิดและหลักการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการขององคการอนามัยโลก โดยจะเปนการประเมินในขั้นสุดทายวา ไดเกิดอะไรขึ้นแลวบางตาม
กรอบแนวคิดหลักของโครงการ ฯ และขององคการอนามัยโลก ที่ทางโครงการ ฯ ไดอางอิงถึงไวนั้นดวย
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ในลําดับตอไป จะเปนการนําเสนอผลการประเมิน และผลการวิเคราะหสิ่งที่เกิดขึ้นในอําเภอนายายอาม
ตามแนวคิดตัวแบบระบบ (system model) ซึ่งประกอบไปดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ
ผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น หลังจากนั้น จึงจะเปนการวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ภายใตบริบท “การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการ” ที่ดําเนินไปในชุมชนในชวงเวลาที่ผาน
มาหนึ่งปครึ่งกวา
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4

4.1 ปจจัยนําเขา (Input Factors)
ปจจัยนําเขาประกอบไปดวย แนวคิด-ความคิด-ความรู-ความเขาใจ เกี่ยวกับคนพิการประเภทตาง ๆ นั้น
พบวาที่ผานมา ทีมงานโครงการ ฯ ไดใหความสําคัญกับการสรางทีมงาน-บุคลากรในระดับชุมชน โดยการสื่อสาร
ใหเกิดความรู ความเขาใจ นําไปสูการเปลี่ยนทัศนคติ (ซึ่งไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ การกระทํา)
ใหกับคนทุกระดับ ทุกภาคสวนในชุมชน (ตามกําลังเวลาและทุนทรัพยที่มีอยู) ทําใหชุมชนเกิดความตื่นตัว
นําไปสูความตระหนักตอความสําคัญของการรวมกันดูแล พัฒนา ฟนฟูคนพิการ โดยการเนนถึงความสําคัญของ
บทบาทของผูพิการเอง ของครอบครัวและญาติ ของทีมอาสาสมัคร หรือ ทีมจิตอาสาตาง ๆ รวมถึงทีมงานใน
ระดับองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และทีมงานในหนวยบริการสาธารณสุข เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ระดับตําบล หรือสถานีอนามัยดวย
สิ่งที่สําเร็จในเรื่องของการสรางปจจัยนําเขา (Inputs) พบวา ทีมงานโครงการ ฯ ไดมีบทบาทในการ
สื่อสารหรือการใหขอมูล ขาวสาร (inform) ความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับคนพิการ รวมทั้งการกระตุน หรือ
การสรางแรงบันดาลใจ (motivate) และ การเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ใหกับชุมชน (prepare) จนทําให
ชุมชนเอง เกิดกระบวนการเคลื่อนไหว (movements) และ นําไปสูการพัฒนา หรือ การเกิดขึ้นของปจจัยนําเขา
ตาง ๆ ที่เปนของชุมชน และมีความสําคัญตอการพัฒนา หรือ การสรางระบบการดูแลโดยครอบครัวและชุมชน
เองในระยะยาว
สําหรับการวิเคราะหการเกิดขึ้นของปจจัยนําเขา (Inputs) ที่เปนของชุมชนนี้ จะเปนการนําเสนอใหเห็น
ภาพรวมของทุกตําบล ดังตอไปนี้คือ
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4.1.1 ปจจัยนําเขาดานแนวคิด-ความคิด-ความรู-ความเขาใจ-ทัศนคติทดี่ ีขึ้น-มากขึ้น
4.1.1.1 เกิดความเคลื่อนไหว ความสนใจ ความกระตือรือรนขึ้นในระดับตาง ๆ อยางมองเห็น
ไดชัดเจนตั้งแตระดับอําเภอ ระดับตําบล (โดยเฉพาะ เจาหนา ที่หรือบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบล) ระดับหมูบาน ระดับองคกร (เชน โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล และ/หรือ สถานีอนามัย และ สถาบันสงฆ/
วัด) ระดับกลุม ไปจนถึง ระดับปจเจกบุคคล
4.1.1.2 เกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง และ มีความสนใจเอาใจใสตอเรื่องคนพิการ ซึ่งแต
เดิม มีความรูและความเขาใจในเรื่องนี้ไมมากนัก หรือ อาจมีวิธีการจัดการปญหาที่ไม
ค อ ยถู ก ตอ ง ไม เ หมาะสมโดยครอบครั ว ยกตั ว อย า งเช น การดูแ ลผูพิ ก ารหรือ ผู มี
ปญหาทางจิต ที่ผานมานั้น บางครอบครัวใชวิธีการกักขัง การลามโซ (สวนหนึ่งเปน
เพราะอายที่มีคนสติไมดีอยูในบาน จึงไมตองการใหออกมา และ อีกสาเหตุหนึ่ง เปน
เพราะคนพิการมีลักษณะกาวราว รุนแรง เกรงวาจะไปทํารายคนอื่น และ ประกอบกับ
ไมมีคนดูแล หรือ พอแมเปนผูสูงอายุ ไมสามารถดูแลได เปนตน) และอีกเหตุผลหนึ่งที่
สําคัญ ก็คือ เปนเพราะครอบครัวไมทราบวาจะตองทําอยางไร แตเมื่อมีโครงการ ฯ นี้
เกิดขึ้น ทําใหคนพิการทั้งทางกายและทางจิตไดรับการดูแลอยางถูกตอง เหมาะสม
โดยครอบครัวมากขึ้น ทําใหคนพิการไดรับโอกาสที่ดีขึ้น ลดความรุนแรงตาง ๆ ใน
ครอบครัวลง ฯลฯ

4.1.2 ปจจัยนําเขาดานทีมงาน-บุคลากร หรือ ทรัพยากรมนุษยที่มศี ักยภาพมากขึ้น
จากการประเมิน ฯ พบวา การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยใชครอบครัวและชุมชนเปนฐาน มี
ผูเกี่ยวของหลายฝาย หลายระดับ หลายประเภท ตามที่กําหนดไวในแนวทางการทํางาน และ/หรือ แนวคิดหลัก
ของโครงการ ฯ สําหรับครอบครัวและญาติ ซึ่งเปนผูที่ใกลชิดคนพิการมากที่สุดนั้น พบวา แตเดิมในหลาย ๆ ตําบล
ครอบครัวและญาติของผูพิการ เปนผูมีบทบาทหลักในการดูแลคนพิการอยูแลว มีเพียงสวนนอยที่ครอบครัวและ
ญาติอาจจะไมสามารถดูแลไดมากเทาที่ควร เนื่องจากขอจํากัดตาง ๆ ของครอบครัว เชน ฐานะทางเศรษฐกิจ
ฝดเคือง ไมมีเวลาเพราะตองเดินทางไปทํางานนอกชุมชน ฯลฯ และ มีอยูจํานวนหนึ่งที่ไมไดรับการดูแล (เนื่องจากคน
ในครอบครัวไปทํางานตางถิ่น) หรือ มีการดูแลที่ไมคอยเหมาะสม (ดังกลาวแลวขางตน) สําหรับปจจัยนําเขาดาน
ทีมงาน-บุคลากรที่มองเห็นวาไดเกิดการกอตั้ง การจัดระบบขึ้นอยางชัดเจน มีดังนี้คือ
4.1.2.1 เกิดการจัดตั้งทีมงานในระดับตําบลตาง ๆ ทั้งตําบลนายายอาม ตําบลสนามไชย
ตําบลชางขาม ตําบลวังใหม ตําบลวังโตนด ยกเวนตําบลกระแจะ (ที่ยังประสบปญหา
ในดานการสื่อสารและความสัมพันธระหวางองคการบริหารสวนตําบล และ ทีมงาน
สาธารณสุข ทําใหยังไมไดรับรายชื่อทีมงานที่แนนอน แตเทาที่ทราบลาสุด พบวา มี
การทํางานรวมกันอยูในระดับหนึ่ง แตอาจจะยังไมเปนระบบเทาที่ควร) สําหรับตําบล
นายายอาม พบวา มีทีมงานที่ดําเนินการในรูปของกลุม-ชมรมจิตอาสา ซึ่งประกอบไป
ดวยบุคคลหลายประเภท หลายสถานะ/สถานภาพ มีทั้ง เทศบาล อบต. อสม. ครู

18 / 84

พระ และ ประชาชนอาชีพตาง ๆ ซึ่งถือวาไดกลายมาเปนหุนสวนกันในการดูแลคน
พิการรวมกัน และมีความเปนมิตรซึ่งกันและกัน
4.1.2.2 เกิดกลุมอาสาสมัคร กลุม/ชมรมจิตอาสา และ/หรือ มีการเชื่อมประสานกับ
ระบบอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่มีอยูเดิม ซึ่งพบวา บางตําบล สามารถ
จัดสรรหรือแบงภาระหนาที่-แบงงานกันทําในการดูแลคนพิการไดดี ยกตัวอยางเชน
ตํา บลสนามไชย ที่ มี คนพิก ารจํ า นวน 47 คน และ มี ผู ดูแ ลจํ า นวน 24 คน ทํา ให
สามารถดูแลไดอยางทั่วถึงและไมเปนภาระที่หนักเกินไป หรือ ตําบลวังใหม ที่แบงการ
ดูแลเปนคุม หรือ มีผูดูแลคุมละ 2-4 คน (ขึ้นอยูกับจํานวนคนพิการและขนาดพื้นที่
ของหมูบาน) เปนตน
4.1.2.3 ทีมงานอาสาสมัคร/ทีมจิตอาสา หรือ ผูดูแล (ทั้งที่เปนคนในครอบครัว และ
คนนอกครอบครัว) มีความรูและทักษะในการใหการดูแลมากขึ้น (จากเดิมที่ไม
มีความรูและทักษะดานนี้เลย) โดยเฉพาะความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคนพิการประเภท
ตาง ๆ ความรูและทักษะในการชวยเหลือเบื้องตน ความรูความสามารถในการจําแนก
ประเภทผูปวยหรือผูพิการทางจิต และ มีทักษะการดูแล/การใหการฟนฟูทางจิตได
มากขึ้น อาทิเชน การเขาหา การพูดคุย การใหกําลังใจ การใหคําปรึกษา การยอมรับ
สภาวะอารมณของผูพิการ ฯลฯ

4.1.3 ปจจัยนําเขาดานการระดมทรัพยากร (ทั้งเงินทุน สิ่งของ เครื่องใชอุปโภค-บริโภค
อุปกรณตาง ๆ)
4.1.3.1 บทบาทของหนวยงานดานการปกครอง กลุมจิตอาสา และประชาชน พบวา
ทางชุ ม ชนได มี ก ารระดมทรั พ ยากร ด ว ยรู ป แบบและวิ ธี ก ารต า ง ๆ ที่ ห ลากหลาย
ยกตัวอยางเชน ตําบลนายายอาม(โดยชมรมจิตอาสา) และ ตําบลชางขาม โดย
องคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบานและ กลุมจิตอาสาที่รับผิดชอบในการ
ทํางานดานนี้โดยตรง ไดใชวิธีการระดมของบริจาคจากทางชุมชน โดยเปดรับสิ่งของ
ทุกประเภท รวมทั้งเงินทุน และ ไดนําไปสงมอบใหกับคนพิการครบหมดทุกราย ซึ่ง
นับวาเปนความพยายามในการแสดงบทบาทตาง ๆ ของทางองคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น ซึ่ ง อั น ที่ จ ริ ง นั้ น ก็ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงต อ การดู แ ลคนพิ ก าร และ
ประชากรกลุ ม ต า ง ๆ แต ที่ ผ า นมาอาจจะไม ท ราบว า ต อ งทํ า อย า งไร เมื่ อ ที ม งาน
โครงการ ฯ เขามาสื่อสารเรื่องนี้ และ เกิดกระบวนการเคลื่อนไหวขึ้นในชุมชน นําไปสู
ความตระหนักตอปญหา นําไปสูการระดมพลังกันในดานตาง ๆ ทั้งแรงกาย แรงใจ
แรงสมอง และ การระดมทรั พ ยากร (เท า ที่ ส ามารถดํ า เนิ น การได ใ นเบื้ อ งต น )
นอกจากนี้ ยังพบวา มีความพยายามในการจัดสรร จัดหา ผลิตทรัพยากร หรือ วัสดุ
อุปกรณตาง ๆ เชน กายอุปกรณ เตียงนอน ราวจับ ฯลฯ ใหกับคนพิการดวย
4.1.3.2 บทบาทของวัดหรือสถาบันศาสนา พบวา ไดมีความพยายามในการแสดงบทบาท
ในเชิงสัญลักษณ การใหกําลังใจ การเปนศูนยรวมแหงความศรัทธา การใหทิศทาง
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ตาง ๆ รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ ในการชวยพัฒนาระบบเชนกัน แตที่ผานมา
พบวา ยังมีวัด-สถาบันสงฆ-สถาบันศาสนา หรือ พระสงฆ เขามารวมหรือมีบทบาทยัง
ไมมากนัก มีเพียงพระปลัดปรีชา วีรธมฺโม
แห ง วั ด ป า ธรรมสุ ข เท า นั้ น ซึ่ ง ในระยะ
ต อ ไปของการดํ า เนิ น การ ควรมี ก าร
สื่อสารกับพระสงฆ หรือ สถาบันศาสนา
ในชุมชนใหมากขึ้น หรือ สงเสริมบทบาท
ของวั ด และพระสงฆ ใ นการร ว มพั ฒ นา
ระบบการดูแล ฯ โดยเฉพาะบทบาทดาน
พระปลัดปรีชา วีรธมฺโม
การระดมทุ น และทรั พ ยากรต า ง ๆ จะ
สามารถแสดงบทบาทไดมาก เพราะอําเภอนายายอามมีวัดอยูเปนจํานวนมากนับสิบ
แหง ประกอบกับประชาชนสวนใหญยังคงใหความศรัทธาตอวัดและพระสงฆ รวมทั้ง
บทบาทในด า นการพั ฒ นาจิ ต ใจ ประกอบกั บ ที่ อํ า เภอนายายอามนี้ มี ป ญ หา
ความเครียด ที่เชื่อมโยงกับความยากลําบากทางเศรษฐกิจ และ ปญหาของวัยรุน ที่
เกี่ยวของกับเรื่องความรัก/การผิดหวังในความรัก ฯลฯ จนนําไปสูการพยายามฆาตัว
ตาย การทํารายตนเอง ดังนั้น บทบาทของวัดในการรวมสรางระบบการดูแล ฟนฟู
และ การปองกันปญหาความพิการที่จะมีเพิ่มขึ้นอีก จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
4.1.3.3 บทบาทของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา พบวา ครู 1 ทานจากโรงเรียนโพธิ์ลังกาได
เขามามีบทบาทในกระบวนการพัฒนาระบบการดูแ ลคนพิก าร โดยการสนั บสนุน
ทรัพยากร แตทั้งนี้เปนการใชทรัพยากรสวนตัว โดยการบริจาคทุนทรัพย ซึ่งนาจะเปน
จุ ด เริ่ ม ต น ที่ ดี ใ นการสานต อ เพื่ อ ให เ กิ ด การระดมทรั พ ยากรทั้ ง ทรั พ ยากรบุ ค คล
ความรู-ความสามารถ เงินทุน การสนับสนุนดานการศึกษา การรวมกันคิดคน “ระบบ
การศึกษาเพื่อคนพิการ” ที่พบวา มีความตองการดานนี้อยูแลวในชุมชน แตยังขาด
บริการดานนี้ ซึ่งจะตองคิดคนรวมกันตอไป

4.2 ปจจัยดานกระบวนการ (Process Factors) รายตําบล
สําหรับปจจัยดานกระบวนการ พบวา ทางชุมชนระดับตําบล ไดเกิดกระบวนการเคลื่อนไหว และ ความ
พยายามในการดําเนินการตาง ๆ ดวยตนเอง หลายประการดวยกัน โดยกระบวนการและวิธีการตาง ๆ ที่เกิดขึ้น/
ที่นํามาใชนั้น สามารถจําแนกรายละเอียดเปนรายตําบล ไดดังนี้คือ

4.2.1 ตําบลนายายอาม
ไดมีการสื่อสารพูดคุยกันอยางเขมขน สม่ําเสมอ จนนําไปสูการเกิดชมรมจิตอาสา ซึ่งประกอบไป
ดวยบุคลากรหลายฝาย ที่ไดเขามารับผิดชอบในการดูแล สงเสริม พัฒนา ฟนฟูคนพิการและ
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ครอบครัว รว มกั น ซึ่ ง มีสมาชิกในกลุมจิต อาสานี้จํา นวน 18 คน (ทั้ง นี้ ดัง ไดกลา วไปบา งแลว
ขางตน)
ทีมจิตอาสา ไดมีการออกเยี่ยมบานคนพิการและ
ครอบครัว โดยสามารถดําเนินการเยี่ยมบานได
ครบถวนทั้งหมด 100% หรือ ครบจํานวน 103
ราย แตสําหรับการไดรับความชวยเหลือดานตาง ๆ
นั้น พบวา ยังมีที่รอความชวยเหลืออยูอีกจํานวน
หนึ่ง
กลุ ม จิ ต อาสาและแกนนํ า ได ทํ า การสื่ อ สารกั บ
ผูนํา จนนําไปสูการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพ
เพื่อ เอื้ อ อํา นวยความสะดวกใหแ กค นพิการ
“ติดตามเยี่ยม/ตอบสนองตามความตองการ”
กลาวคือ องคการบริหารสวนตําบล ไดมีการ
(ภาพจาก ชมรมจิตอาสาฯ นายายอาม)
ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน หรือ เตรียมพรอมดาน
ลักษณะทางกายภาพ ที่จะเอื้ออํานวยความ
สะดวกในการเดินทาง การเคลื่อนยาย/เคลื่อนไหว การติดตอกับบุคคล องคกร สังคม ใหกับคน
พิการ โดยมีการจัดทําทางลาด มีราวจับ ที่สํานักงานขององคการบริหารสวนตําบลนายายอาม
หลังใหม เปนตน
ไดมีการจัดอบรมเพื่อเสริมศักยภาพดานตาง ๆ ใหแกคนพิการและครอบครัว โดยเฉพาะ การอบรมดาน
อาชีพ (แตพบวา ผลของการดําเนินการดานนี้ ยังไม
คอยประสบผลสําเร็จ และ ยังไมคอยไดมีการติดตาม
ผลมากเท า ใดนั ก ) แต ก็ นั บ ว า เป น การสะท อ น
กระบวนการในการคิดคนวิธีการ หรือ การแสวงหา
หนทางในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ ดวย
การส ง เสริ ม การประกอบอาชี พ เพื่ อ ให ค นพิ ก าร
สามารถเลี้ ย งตนเองได ซึ่ ง จะทํ า ให เ กิ ด ความ
ภาคภูมิใจที่สามารถพึ่งพาตนเองได ไมเปนภาระกับ
ครอบครัว ฯลฯ
ไดมีการผลิต การจัดทํา การจัดหา หรือ การประยุกตใช
วัสดุที่มีอ ยูแ ลวในชุมชน ในการผลิตอุปกรณตา ง ๆ
เชน ราวจับ ลูกรอก เตียงนอน เครื่องออกกําลังกาย
ต า ง ๆ หรื อ กระทั่ ง อุ ป กรณ ก ารลอยกระทงของคน
พิการ2 ฯลฯ

2

ใชตะแกรงยางปลาตอเขากับดามไมระกํายาวประมาณ 2 เมตร เพื่อใหคนพิการสามารถลอยกระทงไดดวยตัวเองจากบนตลิ่ง
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ไดมีการจัดระดมทุนโดยการจัดงาน เพื่อใหเกิดกระบวนการเคลื่อนไหว และความตื่นตัวในกลุม
ประชาชน หรือ ทําใหประชาชนทราบเกี่ยวกับเรื่องคนพิการมากยิ่งขึ้น และ ยังไดพยายามคืนชีวิต
คนพิการสูสังคม โดยการพามาเที่ยวงานลอยกระทง พาไปเที่ยวทะเล ฯลฯ
ไดมีความพยายามในการกอรูปหรือจัดตั้งศูนยการเรียนรู : ปจจุบันกําลังพูดคุยกันวา ศูนยการ
เรียนรูเกี่ยวกับคนพิการ ควรประกอบไปดวยอะไรบาง และ/หรือ ควรมีบทบาทดานใดบาง
ไดมีความคิดริเริ่มที่จะจัดทําศูนยฝกอาชีพ หรือ ศูนยสงเสริมเศรษฐกิจ-รายได-อาชีพ โดยการใช
ทรัพยากรที่มีอยูแลวของสมาชิกบางทานของชมรมจิตอาสา (คุณวินัย อยูเกิด ซึ่งมีตําแหนงเปน
รองประธานชมรมจิตอาสา และ มีที่ดิน 100 กวาไร) โดยอาจจะมีการทํานารวมกัน เพื่อนําขาวมา
ชวยเหลือคนพิการที่มีฐานะยากจน จะไดไมตองซื้อ และชวยลดคาใชจายไดอีกมาก ซึ่งนับวาเปน
ความคิดและความพยายามที่ดี เปนการเสียสละทรัพยากรสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวม ซึ่งคาด
วาความคิดริเริ่มดังกลาวจะสามารถแปรเปลี่ยนใหกลายเปนความจริงไดตอไปในไมชานี้

4.2.2 ตําบลชางขาม
ไดมีการออกเยี่ยมคนพิการและครอบครัว รวมกัน พรอม
ทั้งมีการเก็บขอมูล เพิ่มเติม ทําใหทีมงานไดมีโอกาสทํา
ความรูจักกับคนพิการและครอบครัว ครบหมดทุกคนและ
ทุกครอบครัว นําไปสูความเขาใจเกี่ยวกับชีวิตของคนพิการ
ในดานตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งไดทราบปญหาและความ
ต องการของคนพิ ก าร ซึ่ ง มี ค วามต อ งการที่ สํ า คั ญ 4-5
ประการดวยกัน คือ 1) การดูแลรักษาฟนฟูที่ดี 2)
อุปกรณชวยเหลือ/กายอุปกรณ 3) เงินทุนประกอบ
เยี่ยมคนพิการ
อาชีพ 4) พาหนะหรือรถรับ-สง และ สิ่งที่สําคัญยิ่งคือ
(ภาพจากทีมจิตอาสา ต.ชางขาม)
5) กําลังใจ
ตอ มาเมื่อไดมีการระดมทุ นและสิ่งของ เครื่องใช อุป โภค-บริ โภคจากคนในชุมชน เพื่อใหเกิด
กระบวนการเคลื่อนไหว ทําใหคนในชุมชนรับรู-รับทราบ เกิดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และ
ได นํ า สิ่ ง ของเหล า นั้ น ไปส ง มอบให กั บ คนพิ ก ารและ
ครอบครัวครบถวนทั้งหมด 100% หรือ จํานวน 82 ราย
ซึ่งถือวาเปนงานเชิงสังคมสงเคราะหกาวแรกของชุมชน
ป จ จุ บั น ชุ ม ชนกํ า ลั ง คิ ด ค น กั น ว า จะระดมทรั พ ยากร
อย า งไรต อ ไปในอนาคต และ ได เ สนอเรื่ อ งเข า ไปยั ง อบต. เพื่ อ พิ จ ารณาให ก ารสนั บ สนุ น
ทรัพยากร-งบประมาณอยางตอเนื่องตอไปแลว (เสนอเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 – ซึ่งทีมงาน ฯ
ควรจะมีการติดตามผลการพิจารณาตอไป)
ไดมีความพยายามในการสงเสริมการประกอบอาชีพ โดยการจัดหาทุนกูยืมมาใหคนพิการที่ตองการ
ประกอบอาชีพ ที่เคยทํามา แตตองมาหยุดไปชั่วคราวในชวงระหวางการพักรักษาตัว ทําใหปจจุบัน
ผูพิการทานนี้ (คุณสุริยา ดอกสรอย) ไดกลับมาใชชีวิตที่ปกติ สามารถทํามาหากินได เกิดความ
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ภาคภูมิ ใ จที่ ส ามารถทํ า งานหาเลี้ ย งตนเองได อี ก ครั้ ง
หนึ่ง (โปรดอานรายละเอียดเกี่ยวกับเสนทางชีวิตของ
คุณสุริยา ไดในหัวขอ 4.6 เสนทางชีวิตคนพิการ ของ
รายงานฉบับนี้)
มีเวทีประชุมสัญจรรวมกันของ อบต. กํานัน ผูใหญบาน
ไปตามหมู บ า นต า ง ๆ เดื อ นละครั้ ง ทํ า ให ส ามารถ
รับทราบปญหาและความตองการของประชาชนและคน
พิการไดอยางตอเนื่อง

4.2.3 ตําบลสนามไชย
พบวา เจาหนาที่ดานการพัฒนาชุมชน ขององคการบริหารสวนตําบล มีความสนใจ มีความ
พยายาม และมีศักยภาพในการเขาถึงแหลงขอมูล หรือ มีความพยายามในการสรางระบบขอมูล
เกี่ยวกับคนพิการดวยตนเอง
มีปลัดองคการบริหารสวนตําบล ที่สนใจเขารวมกระบวนการพัฒนาและกระบวนการเรียนรู
กํานันมีบทบาทในการสงเสริมกระบวนการเคลื่อนไหวในการดูแลคนพิการ โดย มีการสนับสนุน
อุปกรณใหกับคนพิการ และ เขารวมเรียนรูกระบวนการอยางสม่ําเสมอ
มี ค วามพยายามในการจั ด หาอุ ป กรณ เครื่ อ งอํ า นวยความสะดวกต า ง ๆ ให กั บ คนพิ ก าร
ยกตัวอยางเชน คุณประสิ ทธิ์ คุณเอนก
ได รั บ ความช ว ยเหลื อ ด า นกายอุ ป กรณ
ต า ง ๆ เช น เครื่ อ งนั่ ง โยกตั ว เพื่ อ ทํ า
กายภาพบําบัดไดดวยตนเอง และ วอค
เกอร
ได มี ก ารจั ด อบรมอาสาสมั ค รดู แ ล
ผูสูงอายุ และผูพิการ ไปเมื่อวันที่ 22-23
ธันวาคม 2552 และมีกําหนดจัดอบรม
อีกครั้งในเดือนเมษายน 2554 โดยของบประมาณจากกองทุนประกันสุขภาพตําบลสนามไชย การ
อบรมครั้งนี้ จะขยายฐานผูดูแลสูเยาวชนดวย
ทีมงานจิตอาสา และ/หรือ อสม. มีการเยี่ยมเยียนคนพิการคอนขางสม่ําเสมอ ซึ่งตําบลสนามไชย
มีคนพิการจํานวน 47 คน และ มีทีมงานจิตอาสาจํานวน 24 คน ซึ่งถือวาสัดสวน-ภาระการดูแล มี
ความเหมาะสม ไมหนักเกินไป กลาวคือ จิตอาสา-อาสาสมัคร 1 ทาน ดูแลคนพิการจํานวน 2 ราย
เทานั้น นอกจากนี้ ยังไดใหความชวยเหลือในสิ่งที่ผูพิการตองการ เชน การพาไปทําฟน หรือ การ
พาผูพิการไปเขารวมกิจกรรมวันคนพิการสากล เมื่อ18 พ.ย. 2551 ณ สนามกีฬากลาง จว.
จันทบุรี เปนตน

23 / 84

4.2.4 ตําบลวังใหม
มีผูนําที่มีวิสัยทัศน และ มีเครือขายกวางขวาง มีผลงานดานตาง ๆ เปนที่ยอมรับทางสังคม ทําให
เกิดกระบวนการเคลื่อนไหวและความพยายามตาง ๆ ที่จะรวมพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง หรือ มี
ความกาวหนาในเชิงระบบที่คอนขางชัดเจน
มีกระบวนการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลและชุมชน ที่มีศักยภาพ สามารถประสาน
เชื่อมโยงเขากับกระบวนการทํางานดานอื่น ๆ ทั้งการดูแลผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยโรคเรื้อรัง ฯลฯ
เปนทุนเดิมอยูแลว อยางเปนองครวม ไมทําแยกเปนเรื่อง ๆ
มีการอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อพส.) และรวมถึงการดูแลผูพิการที่บาน (Home Health
Care) จํานวน 12 คน เมื่อเดือนมิถุนายน 2553
มี เ วที ก ารประชุ ม ร ว มกั น อย า ง
สม่ํ า เสมอระหว า ง อบต. และ
ประชาชน ที่เรียกวา “การประชุม
แบบมีสว นรว มเพื่ อ รับ ฟง ป ญ หา
ของประชาชน” ทํ า ให มี ก ลไกใน
การช ว ยติ ด ตามงานและความ
เคลื่อนไหวตาง ๆ ภายในชุมชนได
ในระดับดี
มีการประชุมสัญจรไปตามหมูบานตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ ทําใหทราบปญหาและความตองการ
ของประชาชนทุกกลุม รวมทั้งปญหาและความตองการของคนพิการ ซึ่งสามารถใชกลไกดังกลาวนี้
ในการประเมินผลและติดตามงานไดดีอีกชองทางหนึ่ง
มีการบริหารจัดการกองทุนหลายประเภท ที่สามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการของ
สมาชิกไดหลากหลายประเภท-รูปแบบ อาทิเชน กองทุนวันละบาท กองทุนแผนดินแม/วันแม
กองทุนเงินออมผูสูงอายุ กองทุนสวัสดิการตําบล กองทุนสุขภาพตําบล (สปสช.) ทําใหสามารถ
พึ่งพาตนเองได ไมตองรอการพึ่งพิงจากหนวยงานตาง ๆ จากภายนอก สําหรับเบี้ยยังชีพของคน
พิการ ก็ไดมีการหักไวในกองทุน ฯ จํานวน 30 บาท (รวมกับเงินกองทุนผูสูงอายุ) เพื่อเปนเงินออม
สําหรับสวัสดิการคนพิการแตละคน ยกตัวอยางเชน ถาปวยเขานอนโรงพยาบาล ไดรับเงิน 50
บาทตอ คืน และ คนเฝาหรือญาติ/ผูดูแล ก็ไดรับจํานวน 50 บาทตอคืนเชนกัน และจากการที่
ทีมงานประเมินผล ไดมีโอกาสเขารวมประชุมเพื่อนําเสนอขอคิดเห็น/ความตองการดานการสนับสนุน
คาใชจายใหกับคนพิการเพิ่ม พบวา มีความเปนไปไดในการพิจารณาสนับสนุนคาใชจายเพิ่มใหกับ
คนพิการที่มีภ าระคาใชจา ยมากแตครอบครัวมีฐานะที่คอนขางลําบาก เชน การสนับ สนุนคา
อาหารเหลว เปนตน
สามารถสรรหา และประสานทรัพยากรจากหนวยงานตาง ๆ จากภายนอกเขามาเสริมไดมาก
เพราะมีเครือขายและมีศักยภาพสูง เชน การสรางถนน ก็สามารถประสานในการใชงบของกรม
ทางหลวงชนบทได ทําใหไมตองใชงบประมาณจํานวนมากไปกับการพัฒนาถนน แตสามารถ
นํามาใชในการพัฒนาเชิงสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตไดมากขึ้น เปนตน
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มีการตรวจคัดกรองโรคทางดวงตาใหกับประชาชน
โดยเฉพาะผูสูงอายุ โดยดําเนินการทุก 3 เดือน ทํา
ใหสามารถปองกันโรคที่เกี่ยวกับดวงตา หรือ ลด
การสูญเสียการมองเห็นใหกับประชากรกลุมตาง ๆ
โดยเฉพาะผู สู ง อายุ ไ ด เ ป น อย า งดี นั บ เป น การ
ทํ า งานเชิ ง ป อ งกั น และเชิ ง สร า งเสริ ม สุ ข ภาพที่ มี
ความสําคัญ และควรขยายผลวิธีปฏิบัติดังกลาวนี้
กิจกรรมคัดกรองโรคดวงตา
(ภาพจาก ทีมจิตอาสา ต.วังใหม
สูตําบลอื่น ๆ ตอไป
มีความคิดริเริ่ม หรือ มองเห็นความจําเปน-ความสําคัญ
ในการจัดทําศูนยการดูแลฟนฟูผูพิการในชวงเวลากลางวัน (Day Care Rehabilitation Center)
สําหรับคนพิการที่ตองไดรับการดูแลตอเนื่อง แตอาจจะไมมีทุนทรัพย (ทําใหอาการบานปลาย)
หรือ ญาติไมมีเวลาพาไปเขารับการรักษา ถาตองเดินทางไกล อาทิเชน ตองเดินทางไปรักษาที่ รพ.
พระปกเกลา หรือ กรณีที่ผูพิการไมมีครอบครัว หรือ ญาติในการดูแล เนื่องจากครอบครัวตองไป
ประกอบอาชีพในตางถิ่น ฯลฯ และ/หรือ เพื่อเปนการปองกันความพิการซ้ําซอน ความรุนแรงของ
โรค การสงเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนพิการ ฯลฯ ซึ่งผูประเมินมองวา เรื่องนี้เปนเรื่องที่
สําคัญมาก ควรมีการพูดคุยกัน เพื่อประเมินความตองการ ความเปนไปไดรวมกันของผูเกี่ยวของ
ทุก ๆ ฝาย

4.2.5 ตําบลวังโตนด
ไดมีความพยายามในการดูแลผูพิการทางจิต ใหไดมากขึ้น หรือ ใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งแตเดิมจะ
ใช วิ ธี วิ่ ง หนี หรื อ กั ก ขั ง (โดยล า สุ ด พบว า ผู ป ว ยทางจิ ต
จํานวน 4 ราย จากทั้งหมด 8 ราย มีอาการดีขึ้น เปนตน –
ขอมูลจากการรายงานของคุณวัชรี จัตุรัส ประธานกลุมจิต
อาสา ณ ที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางตําบล เมื่อวันที่
4 เมษายน 25543)
ไดรับการสนับสนุนทางวิชาการจากโครงการฯ ในการอบรม
ทักษะ/ความรูในการดูแลคนพิการ /ผูปวยจิตเวช และไดรับ
การแนะนํ า ให ใ ช คู มื อ การดู แ ลผู ป ว ยจิ ต เวชที่ บ า น ของ
โรงพยาบาลสวนสราญรมย จ.สุ ร าษฎร ธ านี ซึ่ ง เป น แนว
ทางการดูแล การสังเกตอาการ รวมถึงเกร็ดความรูการดูแล
ชวยเหลือผูปวยและครอบครัว ซึ่งเปนประโยชนสําหรับจิตอาสา ต.วังโตนด ในการดูแล และการ
คัดกรองผูปวยจิตเวชรายใหมดวย

3

การประชุมนําเสนอผลงานทางวิชาการ/นวัตกรรมการดูแลคนพิการแตละตําบล วันที่ 4 เมษายน 2554 ณ หองประชุม องคการบริหาร

สวนตําบลวังใหม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี)
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ที่ผานมา ไดมีความพยายามในการกอตั้ง/กอตัวทีมงาน หรือ ทีมจิตอาสา และ ปจจุบันไดเกิด
ทีมงานในการดูแลคนพิการ ประกอบไปดวย
สมาชิก อบต. อสม. กํานัน และผูใหญบาน ซึ่ง
พบว า ที ม งานมี ค วามเข ม แข็ ง ในระดั บ ปาน
กลาง ซึ่งถาไดรับการเสริมศักยภาพดานตาง ๆ
เพิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ ง มี ก ารจั ด เวที พู ด คุ ย กั น ให
บอยครั้งขึ้น และ ไดรับการสนับสนุนดานตาง ๆ
“เยี่ยมผูพิการ พรอมทีม อบต.”
ทั้งนโยบาย งบประมาณ ความคิด ฯลฯ จาก
(ภาพจากทีมจิตอาสาฯ ต.วังโตนด)
องคการบริหารสวนตําบลมากขึ้น จะสามารถ
ทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ไดอยางแนนอน
ในลําดับตอไป จะนําเสนอผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงในมิติตาง ๆ ที่สําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชุ ม ชน ซึ่ ง จะกลายเป น รากฐานที่ ดี ใ นการนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาระบบให มี ค วามชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น ในโอกาสต อ ไป
ดังตอไปนี้คือ

4.3 ผลผลิต-ผลลัพธ-ผลสําเร็จ-ผลกระทบ-การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
4.3.1 การมีขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคนพิการ ทําใหทราบวา ปจจุบันมีอยูทั้งหมดจํานวนเทาใด
และมีประเภทใดบาง อยูที่ไหน มีชีวิตความเปนอยูอยางไร ซึ่งขอมูลดังกลาวนี้ ควรจะมีการ
สรางระบบรองรับ เพื่อจัดเก็บ เขาถึงหรือใชประโยชนไดงาย มีความทันสมัย ทันการณอยู
เสมอในโอกาสตอไป (โปรดอานรายละเอียดในขอ 4.9.1 เรื่องการพัฒนาระบบในมิติตาง ๆ )

4.3.2 ความตระหนักตอการดูแลคนพิการ นําไปสูการแสดงบทบาทในดานตาง ๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลเกือบครบทุกแหง และ บางแหง พบวา เจาหนาที่ดานการ
พัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลสวนหนึ่ง (อบต. สนามไชย วังใหม และ นายาย
อาม) และ เทศบาลตําบลนายายอามอีกจํานวน 1 แหง มีศักยภาพในการทํางานดานนี้
โดยเฉพาะการรับทราบถึงปญหา-ความตองการ หรือ ทุกขสุข หรือ ชีวิตความเปนอยูของคน
พิการ รวมทั้งการแยกประเภทคนพิการ แตทั้งนี้ เจาหนาที่ดานการพัฒนาชุมชน/พัฒนากร
และ ทีมงานก็ยังคงมีความจําเปนหรือตองการไดรับการเสริมความรูและทักษะดานอื่น ๆ
เพิ่มเติมอีก อาทิเชน ดานการเคลื่อนยายผูปวยหรือผูประสบอุบัติเหตุ ดานกายภาพบําบัด
ดานกายอุปกรณและวิธีการใช ดานการกระตุนพัฒนาการเด็ก (ที่มีพัฒนาการชา) ดานการ
ดูแลผูปวยทางจิต ดานการนวดแผนไทย ดานการตรวจสภาพรางกายขั้นตน เชน เรื่องขอติด
และ ด า นการส ง เสริ ม อาชี พ เป น ต น (ข อ มู ล เหล า นี้ ที ม ประเมิ น ฯ ได รั บ มาจากการ
ประมวลผลขอมูลดานความตองการในการเสริมศักยภาพดานตาง ๆ ของทีมงานผูดูแล จาก
การลงไปเก็บขอมูลภาคสนามชวงระหวางวันที่ 1-6 มีนาคม 2554 และ วันที่ 4-5 เมษายน ที่
ผานมา)
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4.3.3 การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล โดย
การผนวกเรื่องการดูแลคนพิการ และ/หรือ การจัดสรรงบประมาณดานการดูแลคนพิการเขา
ไปในแผนและนโยบาย โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลวังใหม มีความชัดเจนมากที่สุด
(แตพบวา อบต. บางแหงยังไมมีความชัดเจนดานนี้เทาที่ควร ทีมงานโครงการพัฒนาระบบ ฯ
จึงควรมีการติดตามประเมินผลเรื่องนี้ตอไป)

4.3.4 จํ า นวนผู ดู แ ลคนพิ ก าร ทั้ ง ที่ เ ป น จิ ต อาสา อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข (อสม.)
เจาหนาที่หนวยงานในชุมชน ซึ่งบางสวนเปนคนในครอบครัว-ญาติของคนพิการ
(ที่มีความกระตือรือรน/มีศักยภาพ) มีจํานวนรวมทั้งหมดประมาณ 76 คน โดย
สามารถจํ า แนกเป น รายตํ า บลได ดั ง นี้ คื อ ตํ า บลนายายอามมี 15 คน ตํ า บลช า งข า มมี
ประมาณ 16 คน ตําบลวังโตนดมี 12 คน ตําบลสนามไชยมี 15 คน และตําบลวังใหมมี 18
คน (โปรดดูรายชื่อทั้งหมดในภาคผนวก 6.1) สําหรับตําบลกระแจะ ยังไมมีตัวเลขที่แนนอน
(แตในทางปฏิบัติจริงนั้น ตําบลนี้ก็มีคนสนใจดานการดูแลคนพิการ หรือ ไดดําเนินการตาง ๆ
ไปบางแลว เชน การแนะนํา การดูแลความเปนอยู การจายเบี้ยยังชีพ ซึ่งผูสนใจ/ผูมีบทบาท
นั้น มีทั้ง กลุมญาติ กลุมสตรี กํานัน ผูใหญบาน โดยเฉพาะในหมู 7 และ หมู 4 ฯลฯ รวม
ทั้งหมดประมาณ 12 คน และ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ที่ผานมา ทีมงานดังกลาวของตําบล
กระแจะก็ไดเขามารวมประชุมกับทีมงานโครงการ ฯ ซึ่งจัดขึ้น ณ หองประชุม อบต. วังใหม
ดวย)

4.3.5 การจัดระบบบริการดานการขนสง/รถรับ-สง หรือ การอํานวยความสะดวกดานพาหนะ
ในการเดินทาง-การขนสงผูปวย ผูพิการ โดยการจัดรถรับ-สงโดยไมคิดคาบริการ โดยเฉพาะ
องคการบริหารสวนตําบลวังใหม (มีรถบริการถึงจํานวน 4 คัน ผูปวยหรือผูพิการ สามารถเบิก
ได 350 บาทตอครั้ง) องคการบริหารสวนตําบลสนามไชย องคการบริหารสวนตําบลชางขาม
และ เทศบาลตําบลนายายอาม ก็มีบริการดานนี้เชนกัน

4.3.6 องคการบริหารสวนตําบลวังใหม มีระบบบริการฉุกเฉิน (EMS) ที่สามารถติดตอ
ไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง มีคนรับสาย (เบอรโทร. 039-491-634) นอกจากนี้ อบต.วังใหม
ยั ง มี น โยบายด า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ชั ด เจน ทั้ ง นี้ การจั ด สรรงบประมาณได ใ ห
ความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต 60% และ เรื่องการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
(เชน ถนน แหลงน้ํา ไฟฟา ประปา) 25% และเรื่องอื่น ๆ อีก 15% ดังนั้น จุดแข็งดังกลาวของ
อบต.วังใหม ควรไดรับการเผยแพรขยายผลสูตําบลอื่น ๆ จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพชีวิตของคนพิการไดมากขึ้น เพราะมีการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนขึ้นมาใหมที่เปน
การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ซึ่งนาจะมีความยั่งยืนมากกวาการระดมทรัพยากรโดยการรับ
บริจาคเทานั้น

4.3.7 การระดม และ/หรื อ ร ว มกั น ประดิ ษ ฐ คิ ด ค น ประยุ ก ต ใ ช ท รั พ ยากร เพื่ อ การ
พัฒนา-ผลิตอุ ปกรณตาง ๆ และ/หรือ เครื่องออกกํ าลัง กาย เครื่องอํานวยความ
สะดวกตา ง ๆ ที่จํา เปน บางประเภทไดใ นระดั บ หนึ่ ง อาทิ เชน เตี ย งนอนแบบปรับ เอนได
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เครื่องชวยเดิน ราวจับ ลูกรอก รถเข็น ฯลฯ ซึ่งสวนใหญเปนการประยุกตใชทรัพยากร หรือ
สิ่งที่มีอยูแลวในหมูบาน ตําบล หรือ ในพื้นที่ หรือ อาจเรียกวา เปนนวัตกรรม หรือ เทคโนโลยี
พื้นบานที่ชวยลดคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณสมัยใหมที่แพง ๆ

4.3.8 โรงพยาบาลนายายอามมีบุคลากรรับผิดชอบดูแลดานคนพิการโดยตรง ถึงแมจะ
ยังมีจํานวนนอย หรือ ยังมีปริมาณไมเพียงพอ เมื่อเทียบกับปริมาณงาน จํานวนคนพิการ
และ/หรื อ ป ญ หา-ความต อ งการของคนพิ ก ารและครอบครั ว และล า สุ ด ได ท ราบว า
โรงพยาบาลนายายอามได มี ก ารบรรจุ นั ก กายภาพบํ า บั ด ได สํ า เร็ จ จํ า นวน 1 ตํ า แหน ง
หลังจากที่ไดประกาศรับสมัครมานานพอสมควร

4.3.9 เจ า หน า ที่ ข องหน ว ยบริ ก ารสาธารณสุ ข หรื อ หน ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ รวมทั้ ง
เจาหนา ที่ข ององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ กลุมจิ ตอาสา ไดรับการเสริม
ศักยภาพดานความรู -ความเขาใจเกี่ยวกับคนพิการ ดวยการอบรมและดูงาน ทั้ง
ความรูเกี่ยวกับการพิการทางกาย การพิการทางจิต ทําใหสามารถใหความชวยเหลือหรือดูแล
คนพิการไดมากขึ้น แตในเรื่องนี้ ก็จําเปนจะตองมีการติดตามประเมินผล และมีการเสริม
ความรูอยูเสมอ ๆ เพื่อใหสามารถใชการไดจริง-นํามาปฏิบัติไดจริง ดังที่พยาบาลทานหนึ่งได
กลาววา..“เคยไปอบรมครั้งเดียว นานแลว ถาไมไดใช ก็ลืม ควรมีการเสริมความรูดานตาง ๆ
อยูเสมอ ๆ เนนการปฏิบัติ จะไดนํามาใชได”

4.3.10 บานหรือที่อยูอาศัยของคนพิการและครอบครัวไดรับการปรับสภาพ/ลักษณะทาง
กายภาพใหเหมาะสมขึ้น พบวา มีครอบครัว/ครัวเรือนจํานวนหนึ่ง ไดรับการปรับลักษณะ
ทางกายภาพภายในบานใหมีความเหมาะสม เพื่อเอื้อใหคนพิการทางกาย หรือ ทางการ
เคลื่อนไหว ไดมีการเคลื่อนไหว/เคลื่อนยายไดสะดวกงายดายขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น เขาถึงสิ่ง
ตาง ๆ ที่จําเปน-ตองการในชีวิตประจําวันไดดีขึ้น เร็วขึ้น มากขึ้น เชน การเขาหองน้ํา การหา
อาหารทานไดเอง การออกนอกบาน การไปซื้อของ ฯลฯ

4.3.11 คนพิการและครอบครัวจํานวนหนึ่งไดรับการดูแลชวยเหลือดานที่พักอาศัย (โดย
ทางกลุมจิตอาสาไดรวมกันสรางให ซึ่งมีทั้งการรวมแรง รวมใจ รวมกําลังทุนทรัพย รวมวัสดุ
อุปกรณ) ทําใหคนพิการและครอบครัวที่มีฐานะคอนขางลําบาก มีความมั่นคงในเรื่องที่อยู
อาศัย ซึ่ ง เป น ความจํ า เป น ขั้ น พื้ น ฐานที่ สํา คัญ ที่สุ ด ของมนุษ ย การที่ค นพิ การ ไดรั บ การ
ตอบสนองความจําเปนขั้นพื้นฐานดังกลาว ทําใหพวกเขามีความเปนอยูที่ดีขึ้น สบายใจขึ้น
และมีกําลังใจในการมีชีวิตอยู

4.3.12 คนพิการและครอบครัวเกือบครบทั้งหมดทุกคนในทุกตําบลไดรับการเยี่ยมบาน
และไดรับความชวยเหลือในดานตาง ๆ ยกเวน เพียงบางสวน/บางกรณีที่อาจจะยังไมได
รั บ ในสิ่ ง ที่ ต อ งการ ยกตั ว อย า งเช น การช ว ยเหลื อ ด า นค า ใช จ า ยในการดู แ ลคนพิ ก าร
โดยเฉพาะดานอาหารเหลวและผาออม (pampers) ที่มีราคาแพง ทําใหคาใชจายครัวเรือน
เพิ่มสูงขึ้นมาก ในขณะที่ฐานะทางเศรษฐกิจไมคอยดี รายไดไมแนนอน เพราะมีอาชีพรับจาง
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ซึ่ ง บางวั น ก็ ไ ม มี ง านทํ า ทํ า ให ต อ งไปกู ยื ม เงิ น มาใช จ า ยในการดู แ ลคนพิ ก าร ทํ า ให เ กิ ด
ความเครียด ฯลฯ

4.3.13 คนพิการไดรับการเสริมศักยภาพหรือฟนฟูทั้งดานกาย ใจ อารมณ และ สังคม
หรือ ครอบคลุมทั้งดานอาชีพ เศรษฐกิจ ความเปนอยู การชวยเหลือตาง ๆ เชน การทานยา
การอาบน้ํา การซื้อของ การพาไปหาหมอ (โปรดอานรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทในการดูแล
คนพิ ก าร และ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ กรณี ศึ ก ษาต า ง ๆ ได ใ นหั ว ข อ ที่ 4.5.8 และ 4.6
ประกอบดวย) สําหรับ ณ ที่นี้ ขอยกตัวอยางสั้น ๆ ไดแก คุณดํารง กลีบแกว (ต.นายายอาม)
ไดรับโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยการรับจางขับรถพวงมอเตอรไซด คุณสุริยา ดอกสรอย
(ต.ชางขาม) ไดรับการชวยเหลือดานเงินทุนประกอบอาชีพ ทําใหปจจุบันมีความภูมิใจที่
สามารถกลับมาทํามาหาเลี้ยงชีพไดอีกครั้งหนึ่ง ไมเปนภาระแกครอบครัว หรือ คุณประสิทธิ์
คุณเอนก (ต.สนามไชย) ที่ไดรับการเสริมศักยภาพดานรางกาย โดยไดรับเครื่องชวยในการ
ออกกําลัง หรือ เครื่องชวยยืดแขนขาจากกํานัน (ซึ่งเปนญาติกันดวย) โดยที่เขาพยายามทํา
กายภาพดวยตนเอง หรือ ชวยเหลือตนเอง ไมยอมจํานน และการไดรับกําลังใจ มีคนมาเยี่ยม
เยียนอยูเสมอ ๆ ทําใหสามารถเคลื่อนไหวรางกายไดมากขึ้น และปจจุบันสามารถออกไปซื้อ
ของกินที่รานคาหนาบาน และ เดินดวยเครื่องชวย (walker) ไดในระดับหนึ่งแลว ถึงแมจะยัง
ไมคลอง แตก็ดีกวาเดิมมาก เปนตน

4.3.14 การเกิดขึ้นของความรวมมือและการชวยเหลือซึ่งกันและกันของเครือขายทั้งใน
ระดับตําบลและระดับอําเภอ โดยเฉพาะการชวยเหลือเกื้อกูลกันดานขาวสารขอมูล การ
เยี่ยมบานคนพิการและครอบครัว การชวยเหลือดานเครื่องใช-อุปกรณที่มีอยูในชุมชน อาทิ
เชน การใหยืมเตียงแกผูปวย ผูพิการ หรือ ผูประสบอุบัติเหตุ ที่ตองไดรับการดูแลบนเตียง
เพราะไมสามารถชวยเหลือตนเองได เปนตน
ในลําดับตอไป จะเปนการนําเสนอปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ขึ้นในอําเภอนายายอาม

4.4 ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง4
สําหรับปจจัย-องคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ขึ้นในชุมชนอําเภอนายายอามได
นั้น พบวา มีทั้งปจจัยภายใน (Internal Factors) และปจจัยการสนับสนุนจากภายนอก (External Factors)
ดังตอไปนี้คือ

4.4.1 ปจจัยภายในชุมชน (Internal Factors) จากผลการประเมิน พบวา มีปจจัยภายในที่
เกี่ยวของหลายระดับดวยกันทั้งระดับปจเจกบุคคล ระดับครอบครัว-ครัวเรือน ระดับกลุมองคกร ระดับชุมชน-หมูบาน-ตําบล ดังตอไปนี้คือ
4

โปรดดูผลการประเมินความพึงพอใจในขอ 4.5 ประกอบดวย
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4.4.1.1 ปจจัยภายในระดับตัวบุคคล/ปจเจกบุคคล ซึ่ งพบวา ปจเจกบุคคลเหลานี้มี
สถานภาพตาง ๆ กัน แตพบวา มีปจจัยรวมที่สําคัญ ที่ทําใหบุคคลเหลานี้เขามา
เกี่ยวของกับกระบวนการดูแลคนพิการของครอบครัวและชุมชนได ดังตอไปนี้คือ
 ความต อ งการของจิตใจ เช น ความรูสึก ภาคภู มิใ จ ความรู สึก เป น สุ ข ดัง ที่
คุณโกศล โมมา ซึ่งเปนประธานชมรมจิตอาสา ตําบลนายายอาม ไดกลาววา
“ทําแลวทําใหจิตใจของพวกเราสูงขึ้น”
 มีความสนใจ ใจรัก ชอบชวยเหลือคน สงสาร อยากทําบุญ ฯลฯ
 อยากเห็นคนพิการมีชีวิตที่มีความสุข มีสุขภาพจิตดี มีกําลังใจ มีรอยยิ้ม มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไดรับโอกาสจากสังคม สามารถชวยเหลือตัวเองได อยู
รวมกับผูอื่นได
 ความตองการที่จะมีความรูเกี่ยวกับเรื่องคนพิการ
 มีความตองการที่จะแบงเบาภาระของเพื่อน หรือ อสม.ที่เปนเพื่อนกัน/สนิทกัน/
รักใครชอบพอกันในฐานะเพื่อน
 เขามารวมกระบวนการดวยจิตสํานึกของความเปนผูนํา
4.4.1.2 ปจจัยระดับครอบครัว/ครัวเรือนที่เชื่อมกับชุมชน
 มีคนในครอบครัวหรือญาติเปนผูพิการ ทําใหจําเปนตองมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ เลยเขามารวมกระบวนการดวย เพื่อจะไดนําไปใชประโยชนกับ
คนในครอบครัวของตนเองตอไป
 เป น ลู ก หลานของคนในชุ ม ชน หรื อ เป น ถิ่ น กํา เนิ ด ของตนเอง ทํ า ให อ ยาก
พัฒนาหรือทําใหระบบการดูแลดีขึ้น สามารถเปนตัวอยางของพื้นที่อื่น ๆ ได
ตอไป
4.4.1.3

ปจจัยระดับกลุม-องคกร/สถาบัน-ชุมชน
 เนื่องจากเกิดกระบวนการเคลื่อนไหวในระดับชุมชน จึงทําใหเกิดบรรยากาศ
ของการทํางานรวมกัน และเกิดสิ่งแวดลอมใหมที่เกื้อกูลกัน จึงทําใหอยากเขา
มารวม เพราะเกิดกําลังใจ ที่ไดเห็นทางออกของปญหา ที่เกิดขึ้นจากพลังของ
ชุมชน (ปจจัยดังกลาวนี้ ไดมาจากการประเมิน วิเคราะห และการสังเกตของผู
ประเมิน)
 มีบทบาทหนาที่เกี่ยวของโดยตรง เพราะเปนสวนหนึ่งของโครงการตําบลสุขภาวะ
 มี บ ทบาทหน า ที่ เ กี่ ย วข อ งโดยตรง เพราะเป น ผู นํ า และ/หรื อ เป น อบต.
ผู ใ หญ บ า น กํ า นั น พยาบาล ผู ช ว ยพยาบาล เจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข
ผูอํานวยการโรงพยาบาล นายอําเภอ ฯลฯ
 มีบทบาทหนาที่เกี่ยวของโดยตรง เพราะเปนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
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 นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล หรื อ ผู นํ า ท อ งถิ่ น มี ค วามสนใจในเรื่ อ ง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เปนทุนเดิมอยูแลว (โดยเฉพาะตําบล
นายายอาม และ ตําบลวังใหม)

4.4.2 ปจจัยภายนอกชุมชน (External Factors) ไดแก
4.4.2.1

4.4.2.2

การที่มีทีมงานโครงการ ฯ มาใหขอมูล ขาวสาร ความรู มากระตุน มาสรางแรง
บั น ดาลใจ มาชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการดู แ ลคนพิ ก าร จึ ง ทํ า ให เ กิ ด
กระบวนการเคลื่อนไหว นําไปสูการกอตัว กอรูปรางของทีมงาน และกลุม-องคกร
ตาง ๆ
การมีทรัพยากรเขามาสนับสนุน ทําใหเกิดการพบปะ-ประชุม-พูดคุยกันไดอยาง
สะดวก ง า ยดาย นํ า ไปสู แ นวทางการทํ า งานร ว มกั น ได และ/หรื อ ก อ เกิ ด
กระบวนการ และ การกอรูปของระบบการดูแล ฯ ที่จะตองมีการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
ตอไป

4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจ
4.5.1 ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ลักษณะทั่วไปดานเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดใน 5 ตําบล จํานวน
64 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือรอยละ 67.2 เปนผูหญิง และรอยละ 32.8 เปนผูชาย ทางดานอายุ
พบวา สวนใหญ คือประมาณรอยละ 95 มีอายุระหวาง 30-60 ป โดยกระจายไปในแตละชวงอายุในจํานวนที่ไม
คอยแตกตางกัน นัก สวนที่เหลืออีกประมาณรอยละ 5 มีอายุระหวาง 61-70 ป ทั้ง นี้ พบวา จํานวนผูตอบ
แบบสอบถามมีแนวโนมลดนอยลงตามชวงอายุที่สูงขึ้น ทางดานการศึกษา พบวา ประมาณครึ่งหนึ่ง หรือรอย
ละ 51.7 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมา รอยละ 28.1 และ 15.5 มีการศึกษาระดับประถม/ปวช./ปวส.
และระดับปริญญาตรี ตามลําดับ สวนที่เหลือ ประมาณรอยละ 5 จบการศึกษาระดับปริญญาโทและอื่นๆ ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ

จํานวน

รอยละ
21
43
64

จํานวน

31-40
41-50
51-60
61-70

รวม
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยม/ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ ระบุ ประกาศนียบัตรนวดแผนไทย
รวม

32.8
67.2
100.00

รอยละ
22
21
18
3
64

จํานวน

34.4
32.8
28.1
4.7
100.00

รอยละ
33
18
10
2
1
64

51.7
28.1
15.5
3.1
1.6
100

ทางดานการประกอบอาชีพ พบวา อาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รอยละ 68.7 คือ
อาชีพเกษตรกรรม รองลงมา รอยละ 14.1 และ 11.0 ประกอบอาชีพรับราชการ และรับจางทั่วไป ตามลําดับ สวน
ที่เ หลือประมาณรอยละ 6 เปนนักการเมือ งทอ งถิ่นหรือนักธุรกิจ สว นอาชีพรอง ซึ่งมี ผูตอบแบบสอบถาม
ประมาณครึ่งหนึ่ง นั้น พบวา มีผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจา ง และทํา ธุรกิจอิสระในจํานวนที่ พอๆกัน
นอกจากนั้น ประกอบอาชีพรองอื่นๆ เชน แพทยแผนไทย นักวิชาการอิสระ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : อาชีพหลักและอาชีพรอง
อาชีพหลัก
เกษตรกรรม ไดแก ทําสวน ประมง ทํานา

จํานวน

รอยละ

44

68.7

รับราชการ
นักการเมืองทองถิ่น/นักปกครองทองถิ่น
นักธุรกิจอิสระ ไดแก ขายตรงกิฟฟารีน ผจก.ไทยสมุทรประกันภัย

9

14.1

2

3.1

2

3.1

รับจางทั่วไป
รวม

7

11.0

64

100
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อาชีพรอง
ธุรกิจอิสระ ไดแก ขายตรง คาขาย ทําดอกไมจันทน ขายลอตเตอรี่
เกษตรกรรมอื่นๆ ไดแก สวนกลวยไข ประมง เลี้ยงสัตว ปลูกผักสวนครัว

จํานวน

รับจาง เชน รับจางทั่วไป กรีดยาง
อื่นๆ เชน แพทยแผนไทย อบต. นักวิชาการอิสระ ทําไฟฟา
ไมระบุ
รวม

รอยละ

9

14.1

10

15.6

10

15.6

4

6.3

31
64

48.4
100

4.5.2 ประเภทของความพิการ
สําหรับคําถามเกี่ยวกับความพิการของผูตอบแบบสอบถาม หรือคนที่ผูตอบแบบสอบถามดูแลอยู
พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามไมไดระบุคําตอบ โดยมีผูระบุคําตอบ จํานวน 20 คน ในจํานวนนั้น พบวา
สวนใหญเปนผูพิการทางกาย และที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ การพิการทางการมองเห็น ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : ประเภทความพิการ
ประเภทความพิการ
ทางกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
ทางการมองเห็น
ทางการไดยินและสื่อความหมาย
ทางสติปญญาหรือการเรียนรู
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม
ไมระบุ
รวม

จํานวน รอยละ
12

18.8

1

1.6

2

3.1

3

4.7

2

3.1

44
64

68.7
100.00

4.5.3 ความสัมพันธกับผูพกิ าร
สําหรับความสัมพันธของผูตอบแบบสอบถามกับผูพิการ พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามไมไดระบุ
คําตอบ โดยมีผูระบุคําตอบ จํานวน 38 คน ในจํานวนนั้น พบวา สวนใหญเปนเพื่อนบาน รองลงมาคือเปนคนใน
ครอบครัวหรือเปนญาติ อันดับตอมาคือ เปน อสม. และสุดทายคือ เปนผูพิการเอง ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 : ความสัมพันธกับผูพิการ
ความสัมพันธกับผูพิการ
เปนผูพิการเอง
คนในครอบครัว / ญาติ
เพื่อนบาน
อสม.ดูแลผูพิการ
ไมระบุ
รวม

จํานวน
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รอยละ

1

1.6

13

20.3

15

23.4

9

14.1

26
64

40.6
100.00

4.5.4 ความพึงพอใจตอโครงการในดานตางๆ
มีการประเมินความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม ตอโครงการในดานตางๆ รวม 7 ดาน ดังนี้
1. ภาพรวมการดําเนินงานของโครงการ
2. ประโยชนที่มีตอครอบครัว-ชุมชน
3. ประโยชนที่มีตอคนพิการ/คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน
4. ความครอบคลุมของโครงการ
5. การเขาถึงระบบบริการตางๆของคนพิการ
6. การเสริมศักยภาพดานตางๆใหครอบครัว ชุมชน ผูดูแล และคนพิการ
7. ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถชวยลดภาระผูดูแล
ทั้งนี้ โดยมีเกณฑระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ตั้งแตนอยที่สุด (คะแนน 1.00-1.49) ไปจนถึงมากที่สุด
(คะแนน 4.50-5.00) ดังนี้
1.00-1.49
1.50-2.49
2.50-3.49
3.50-4.49
4.50-5.00
คะแนน
ระดับความพึงพอใจ
นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ผลการประเมิน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโครงการอยูในระดับมากทุกดาน โดยดาน
ที่ผูตอบแบบสอบถามพึงพอใจมากที่สุด คือ ประโยชนตอตัวผูพิการ และประโยชนตอครอบครัว ชุมชน โดยมี
คะแนนความพอใจใกลเคียงกันคือ 4.09 และ 4.02 ตามลําดับ รองลงมาอีก 4 อันดับซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจ
ใกลเคียงกัน คือ การลดภาระผูดูแล ภาพรวมของโครงการ การเสริมศักยภาพ และความครอบคลุมของโครงการ
ซึ่งมีคะแนน 3.81 3.78 3.73 และ 3.7 ตามลําดับ สวนที่ไดคะแนนความพึงพอใจนอยที่สุดคือ การเขาถึงระบบ
บริการ มีคะแนน 3.63 ขณะเดียวกัน ถาพิจารณาเปนรายตําบล พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก ยกเวนวังโตนดที่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ดังรายละเอียดในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 : ระดับความพึงพอใจตอโครงการ

ตําบล

สนามไชย
ชางขาม
นายายอาม
วังใหม
วังโตนด
เฉลี่ยแต
ละหัวขอ

หัวขอการประเมินความพึงพอใจ
การ การเสริม
เขาถึง ศักยภาพ
ภาพรวม
ของ
ปย.ตอ ปย.ตอ
ความ ระบบ
ให
โครงการ ครอบครัว ผูพิการ ครอบคลุม บริการ ผูเกี่ยวของ

การลด
ภาระ
ผูดูแล

4.05
3.71
4.33
3.92
3.33

4.51
3.57
4.67
4.15
3.50

4.81
3.79
4.25
4.08
3.83

4.12
3.43
4.17
3.85
3.50

4.07
3.36
4.00
3.92
3.17

4.43
3.29
3.92
3.92
3.50

4.38
3.43
4.25
3.92
3.50

3.78

4.02

4.09

3.7

3.63

3.73

3.81

34 / 84

4.5.5 ขอสังเกตของผูประเมิน ตอผลการประเมินความพึงพอใจที่พบ
จากตารางจะเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพอใจดานประโยชนตอครอบครัว / ประโยชนตอผู
พิการมากกวาความพึงพอใจดานอื่น โดยเฉพาะที่สนามไชย และนายายอาม ซึ่งจากการสัมภาษณ พูดคุยกับทีม
จิตอาสา พบวา มีผูพิการที่ไดรับการชวยเหลือ ดูแล ฟนฟู จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นอยางเห็นได
ชัดหลายกรณี เชน กรณีคุณดํารง กลีบแกว (นายายอาม) คุณประสิทธิ์ คุณเอนก (สนามไชย) และยังมีอีก
จํานวนไมนอย ที่ รพ.สต. / อบต. แตละแหง ไดเก็บบันทึกขอมูลไวโดยตลอด (ดูเพิ่มเติม ในภาคผนวกที่ 6.2
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนพิการ)
สําหรับการเสริมศักยภาพใหผูเกี่ยวของ ซึ่งผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจรองลงมาในลําดับ
ที่ 3 พบวา ถึงกระนั้น ผูที่เกี่ยวของ ทั้งเจาหนาที่และกลุมจิตอาสาดูแลผูพิการ ก็ยังมีความตองการที่จะไดรับการ
อบรมเพิ่มพูนความรูเพิ่มเติม ทั้งที่เกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพคนพิการ และที่เกี่ยวกับการเขาถึงผูพิการ รวมทั้ง
การดู แ ลฟ น ฟู ส มรรถภาพผู พิ ก ารแต ล ะประเภท (เช น การดู แ ลผู พิ ก ารที่ มี ลั ก ษณะเกร็ ง ) หลั ก และวิ ธี ก าร
เคลื่อนยายผูพิการขึ้นลงจากเตียง และการใชกายอุปกรณเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพรางกาย เปนตน จิตอาสา
ดูแ ลผู พิการบางคน มองไกลไปถึ ง ว า การมีค วามรูจะทํา ใหเ ขาพึ่ง ตนเองได แ ละเปน การแบง เบาภาระของ
เจาหนาที่ดานการแพทยและสาธารณสุขไปในตัว และสําหรับเจาหนาที่เกี่ยวของ ก็ยังตองการความรูเพิ่มเติม
ทั้งในระดับที่กวางและลึกยิ่งขึ้น เพื่อใหสามารถวางแผน และบริหารจัดการ และใหการสนับสนุนระบบการดูแล
ผูพิการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวยเชนเดียวกัน ดังเสียงสะทอนตางๆ ที่วา....
“ทีมยังขาดความรูเรื่องการดูแล ฟนฟูคนพิการ เขานาจะ

ไดเรียนใหลึกกวานี้ แตยังหาคอรสไปอบรมหรือเรียน
เพิ่ ม เติ ม ไม ไ ด ” (ปวิ ต รา สุ ท ธิ ธ รรม หน.กลุ ม งานเวช
ปฏิบัติครอบครับและชุมชน รพ.นายายอาม 1 มี.ค. 54)
“ตอไปในอนาคต ถาพอแมเราแก เราก็ตองดูแลพอแม

และอุบัติเหตุก็เกิดไดทุกเมื่อ ความพิการก็มาไดเสมอ
หนูก็เลยคิดวา ถาเราเปน เราจะทําเองได แลวก็ชวยแบง
เบาภาระจากหมอ จาก อสม. จากญาติพี่นอง ถาเรามี
ความรูมากขึ้น จะดีกับเรา และดีกับครอบครัวของเรา
ดวย” (จิตอาสาดูแลผูพิการ ต.วังโตนด 6 มี.ค. 54)
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….“คิ ด ว า ตั ว เองน า จะมี ค วามรู ม ากกว า นี้ ถึ ง จะไป

ชวยเหลือเขาได ความรูเรายังอัดไมแนน ยังชวยเขาไดไม
เต็มที่ เชนความรูเกี่ยวกับอาชีพเสริม เกี่ยวกับอุปกรณ
การชวยเหลือตางๆ ที่รูอยูบางแลว เชน การนวด การใช
กะลา แตไมแนใจวาเรารักษาเขาตรงจุดไหม” (จิตอาสา
ดูแลผูพิการ/อสม. ต.ชางขาม 3 มี.ค. 54)

“แ ต ถ า ถ า ม ว า อ ย า ก ไ ด อ ะ ไ ร ก็ อ ย า ก ไ ด ก า ร

กายภาพบําบัด วิธีการเอาลงจากเตียงก็ไมรูวาเราทําถูก
หรือเปลา การเอาลงรถเข็นนี่อีก ทุกวันนี้ ก็ยังไมรูวาจะ
ทําแบบไหนดี แลวที่ทํากันอยูนี่มันถูกหลักหรือเปลา จะ
ทําใหกระดูกเคลื่อนหรือเปลา ก็คือ ถึงจะทําอยูแลวแต
ก็ยังไมรูจริง” (ผูดูแลผูพิการ ต.วังใหม 4 มี.ค. 54)
เปนที่นาสังเกตวา ในดานการเสริมศักยภาพใหผูที่เกี่ยวของนี้ โครงการฯ ก็ตระหนักถึงความสําคัญของ
ประเด็ น นี้ ม าตั้ ง แต ต น และได ดํ า เนิ น การจั ด อบรมไปบ า งแล ว แต ก็ ยั ง ไม เ พี ย งพอ และน า จะจํ า เป น ต อ ง
ดําเนินการในประเด็นนี้ตอไปอยางตอเนื่องในทุกระดับ ทั้งเจาหนาที่สาธารณสุข อสม. จิตอาสาดูแลผูพิการ และ
ญาติผูดูแลคนพิการ เพื่อใหแตละคนมีความมั่นใจ และเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอคนพิการเอง รูปแบบการ
เสริ ม ศั ก ยภาพผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง อาจรวมถึ ง การจั ด การความรู ที่ มี อ ยู แ ล ว ในพื้ น ที่ หรื อ การแลกเปลี่ ย น
ประสบการณระหวางผูดูแลผูปวยดวยกันเองดวย ซึ่งอาจเปนบทบาทอีกอยางหนึ่งของ “ศูนยเรียนรู” ที่ทีม
จิตอาสาทุกแหงตองการจะตั้งขึ้นในอนาคต
ทางดานภาพรวมของโครงการ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในลําดับที่ 4 โดยทีมจิตอาสา
ดูแลผูพิการตําบลนายายอาม มีความพึงพอใจมากที่สุด และทีมวังโตนดมีความพึงพอใจนอยที่สุด โดยทีม
วังโตนดสะทอนวา “ยังดูแลผูพิการไดไมทั่วถึงและไมครอบคลุมผูพิการทั้งหมด” ขณะเดียวกันทีมจิตอาสาเองก็
อาจจะยังไมมีความพรอมมากนัก ทําใหยังดําเนินการไดไมตอเนื่องเทาที่ควร ดังเสียงสะทอนวา “...ความเขาใจ
ของหนูคือ ความเขาใจคนพิการยังนอย แลวหนูเองยังไมพรอม ไมเขาใจอาจารย ไมเขาใจคนปวย แลวบางทีหนู
ก็มีเวลาใหตรงนี้นอยดวย ตางคนตางนอย กลุมเรายังทําไดไมตอเนื่องเทาไร และยังคิดกันหลายทิศหลายทาง”
(ทีมจิตอาสาฯ ต.วังโตนด 6 มี.ค. 54) สวนทีมนายายอาม เปนทีมที่เริ่มตนทํามากอน การดําเนินงานตางๆจึงมี
ความคืบหนาไปมากทุกดาน
ความพึงพอใจในลําดับรองลงมา อันดับที่ 5 คือ ดานการลดภาระผูดูแล “ผูดูแล” ในที่นี้ รวมตั้งแต
ผูดูแลในครอบครัว จิตอาสาผูดูแลผูพิการ และหนวยบริการ ซึ่งพบวา การดําเนินงานของโครงการ ไดชวยลด
ภาระของผูดูแลไดในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในกรณีที่ผูพิการไดรับการดูแลฟนฟูจนสามารถชวยเหลือตัวเองได
แลว หรือทีมจิตอาสาที่ไดรับการอบรมและสามารถออกเยี่ยม/ใหการดูแลผูพิการและญาติไดดวยตัวเอง โดยไม
ตองรอเจาหนาที่สาธารณสุข ขณะเดียวกัน การบริหารจัดการภายในทีมจิตอาสา ก็ยังมีประเด็นที่ละเอียดออน
โดยเฉพาะทีมจิตอาสาที่เปน อสม. ซึ่งมีภารกิจที่ไดรับมอบหมายคอนขางมากอยูแลว การทํางาน/การบริหาร
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จัดการของทีมจิตอาสา จึงตองระมัดระวังดวยวา จะไมเปนการไปเพิ่มภาระใหบางกลุม บางคน มากเกินไปดวย
ทั้งนี้ อาจใชหลักการงายๆของทีมจิตอาสาดูแลผูพิการตําบลนายายอาม ที่ถือคติ “ใครวางก็มา ใครไมวางไมวากัน”
สําหรับความครอบคลุม และการเขาถึงบริการ ซึ่งผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ
อยูในลําดับที่ 6 – 7 นั้น ทีมจิตอาสาบางแหงสะทอนวา เนื่องจากเปนงานที่เพิ่งเริ่มตน การชวยเหลือผูพิการจึง
อาจยังทําไดไมทั่วถึง หรือไมสามารถชวยไดทุกปญหา โดยเฉพาะการซื้ออุปกรณที่มีราคาสูงเชนเครื่องชวยฟง
เปนตน นอกจากนี้ พบวา ยังมีกลุมคนพิการที่จําเปนตองไดรับการดูแลเพิ่มเติม โดยเฉพาะสําหรับผูพิการที่ไม
สามารถชวยเหลือตัวเองไดและตองอยูบานคนเดียวในชวงกลางวัน จากขอมูลพบวา มีผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองบางรายเมื่อกลับจากโรงพยาบาล ก็ไมมีคนดูแล และเสียชีวิตลงเพราะเสนเลือดในสมองแตกซ้ํา หรือ
บางรายเมื่อทีมจิตอาสาเขาไปพบอีกที ก็เกิดอาการขอติดไปแลว หรือบางราย “เปนโรคหัวใจ เปนเบาหวาน
ความดัน เดินไมได พูดไมได ตอนนี้นอนกลิ้งอยูบาน วันนั้นไปเยี่ยมก็อึไวอยูขางๆ ....” เปนตน ซึ่งจากกรณีตางๆ
เหลานี้ เปนโจทยที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งสําหรับการพัฒนาระบบการดูแลผูพิการฯ ตอไปในอนาคต ทั้งนี้
อาจตอยอดความคิดจาก อบต.วังใหม และทีมจิตอาสาดูแลผูพิการตําบลนายายอาม ซึ่งมีความคิดเรื่อง “day
care” สําหรับผูพิการกลุมนี้อยูบางแลว
นอกจากนี้ ยัง มีก ลุม คนพิ การทางสติ ปญ ญา ซึ่ ง ผู รั บ ผิ ด ชอบโครงการฯ คิ ด วา ต อ งทํา ตอ เนื่ อ งให
สมบูรณกวานี้ในระยะตอไป (ขอมูลจากการพูดคุยกับ รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ 1 มี.ค. 54)

4.5.6 เหตุผลในการเขารวมดูแลคนพิการ
สําหรับเหตุผลในการเขารวมดูแลคนพิการ พบวา นอกจากเปนเพราะมีความเกี่ยวของโดยตรงกับผู
พิการ คือมีคนในครอบครัว/ญาติเปนผูพิการ หรือเปนความรับผิดชอบในหนาที่การงานแลว ผูตอบแบบสอบถาม
ยังมีเหตุผลที่สําคัญอื่นๆ เชน ทําใหมีความปติสุขที่ไดชวยเหลือผูอื่น อยากใหผูพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มี
เครือขายที่จะดูแลผูพิการไดอยางทั่วถึงและยั่งยืน รวมทั้งอยากชวยแบงเบาภาระ อสม.คนอื่นๆ ดวย เปนตน
ดังรายละเอียดในตารางบันทึกขอมูล ตารางที่ 1
ตารางบันทึกขอมูลเชิงคุณภาพ
ตารางที่ 1 เหตุผลในการเขารวมดูแลคนพิการ
เหตุผลที่ทานเขารวมในการดูแลคนพิการ
ทําดวยใจ มีความสุข อยากใหผูพิการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
ใจรัก สงสาร อยากชวยเหลือดวยความเต็มใจ / สมัครใจ / อยากมีสวนรวมชวยเหลือสังคม-ครอบครัว
คนพิการตามกําลังที่มี /เสียสละเพื่อสวนรวม เพื่อประชาชน / อยากจะทําบุญกับคนดอยโอกาส
มีความสุข - ภูมิใจกับการชวยเหลือ
ตองการใหคนพิการ ชวยเหลือตัวเองได มีกําลังใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไดรับโอกาสทางสังคมใหมาก
ขึ้นเชนเดียวกับคนปกติ อยูรวมกับผูอื่นไดดี และอยูในสังคมโดยไมดอยกวาผูอื่น
ชวยเหลือผูพิการใหมีสุขภาพจิตดีมีรอยยิ้มในสังคมได
ตองการชวยเหลือไมใหเขาคิดสั้น(เขาเคยกินยาฆาตัวตาย)
ตองการใหเกิดเครือขายดูแลผูพิการอยางทั่วถึงและยั่งยืน
ทําดวยใจ ชวยแบงเบาภาระ อสม. คนอื่นๆ
ปรารถนาเห็นคนพิการมีชีวิตอยางเปนสุข และเปนงานในหนาที่ดวย
อยากใหผูพิการทางจิตปรับตัวใหเขากับทุกคนในชุมชนได
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เกี่ยวของกับผูพิการโดยตรง และอยากมีความรู
คนในครอบครัวเปนผูพิการ / สามีเปนผูพิการเหมือนกัน จึงอยากจะชวยเหลือใหกําลังใจผูพิการทาน
อื่นๆดวย
อยากไดความรูเอาไปปฏิบัติการดูแล
อยากชวยเหลือสังคมและอยากมีความรูในการดูแลแมของตนเอง
อยากชวยเหลือหมูบานก็อยากรูวาเขาทํากันอยางไร
จิตสํานึกในการเปนผูนํา / เปนตัวแทนของชาวบาน
เนื่องจากเปน อสม. ตามหนาที่อยูแลว เมื่อไดรับหนาที่นี้ดวยก็ยิ่งดี
เปนบทบาทหนาที่เพราะเปนหนึ่งในโครงการตําบลสุขภาวะ
หนาที่และอยากใหคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สนใจและเปนงานที่รับผิดชอบ

4.5.7 สิ่งที่ไดรับจากการเปนผูดูแลผูพิการ หรือในฐานะที่เปนผูพ
 ิการเอง
สํา หรับ สิ่ง ที่ไ ด รับจากการเขา มารว มดูแ ลผูพิก าร หรือ สิ่ง ที่ไดรับในฐานะเปน ผู พิ การเอง พบว า มี
แตกตางหลากหลาย แตอาจสรุปไดเปน 3-4 ประเด็น คือ (1) ไดความสุขใจ ความภูมิใจที่มีโอกาสไดชวยเหลือผู
พิการ เปนการพัฒนายกระดับจิตใจของตัวเอง รูสึกวาตัวเองมีคุณคา มีสาระ (2) สําหรับผูพิการเองก็ไดรับความ
ชวยเหลือดานตางๆมากขึ้น รวมทั้งไดรับกําลัง และทําใหรูสึกปลอดภัยที่สังคมไมทอดทิ้งกัน (3) ไดรับความรูจาก
การฝ ก อบรม และฝ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง นอกจากนี้ สิ่ ง ที่ ไ ด รั บ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ ได เ พื่ อ น ได พ บปะกั บ เพื่ อ นที่ มี
ประสบการณเหมือนๆกัน ดังรายละเอียดในตารางบันทึกขอมูล ตารางที่ 2
ตารางบันทึกขอมูลเชิงคุณภาพ
ตารางที่ 2 : สิ่งที่ไดรับจากการดูแลผูพิการ
สิ่งทีไดรับจากการดูแลผูพิการ
ความสุข ความภูมิใจที่ไดชวยเหลือ
เกิดความปติ สุขใจ ดีใจ ภาคภูมิใจ สบายใจ ที่ไดชวยเหลือ และเมื่อเห็นผูพิการ-ผูมีทุกข-ผูเดือดรอน กลับมี
กําลังใจ มีความสุข ดูแลตัวเองได / มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ไดรับความภูมิใจไดทําบุญ ไดทําบุญตามกําลังความสามารถ
ไดรับความสุขที่ไดชวยเหลือกัน
รูสึกวาชีวิตตัวเองมีสาระมีคุณคา
มีความสุขที่ไดดูแลผูพิการทางจิต เพราะวาไดมีความรูในการดูแลผูปวยทางจิตบาง
ไดชวยเหลือคนพิการใหมีอารมณดี
เห็นคนไขมีความสุขไดเมื่อเราเขาไปดูแล / เห็นรอยยิ้มและการเกิดกําลังใจของผูพิการรวมถึงผูดูแลดวย
ไดบริจาคเงิน
ไดบุญกุศล
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ไดรับความชวยเหลือดานตางๆ / มีชองทางขอความชวยเหลือมากขึ้น
กายอุปกรณเพื่อฟนตัวไดเร็วขึ้น / กายภาพบําบัด
การไดรับการแนะนําดูแลในการพัฒนาตนเอง และไดรับการดูแลเอาใจใสมากขึ้น จากจิตอาสา อบต. อสม.
การสงตัวรักษาพยาบาล
ครอบครัวลดภาระการดูแล
ไดรับเบี้ยยังชีพ
บิดาไดรับความชวยเหลือดีมาก
ชองทางในการติดตอขอรับความชวยเหลือมากขึ้น
รูจักเครือขายคนพิการ
ไดกินยาตามที่ฉลาก
ไดรับขาวสาร
กําลังใจจากครอบครัวและสังคม
กําลังใจในการตอสูกับสภาพปจจุบัน คนพิการสวนมากใจนอย
กําลังใจในการตอสู ฝกกายภาพตัวเอง และกําลังใจที่จะมีชีวิตอยู
ความพยายามในการลดภาระคนอื่น และพยายามชวยเหลือตนเองมากขึ้น
ความรูสึกปลอดภัยกับสังคมไมทอดทิ้งกัน
ดีใจที่มีคนดูแลมากขึ้น สุขภาพจิตดี
รูสึกมีความสุขความภาคภูมิใจอบอุนเมื่อเราไปเยี่ยมเยียน
ไดรับความรู ไดฝกปฏิบัติ
เขารับการอบรม / ความรูที่ไดรับจากการอบรม
ความรู ความสุข และความภูมิใจ
ไดรับความรูเกี่ยวกับคนพิการ การพูด การดูแลคนพิการที่เราไมเคยรูมากอน
ไดรับความรูจากโครงการ และการอบรมตางๆ เชน ประเภทของการพิการ
ไดรับความรูเรื่อง AIC, CBR
ไดรับความรูเรื่องการฟนฟูสมรรถภาพ
ไดรับความรูและนํามาปฏิบัติในครอบครัว และในการดูแลคนพิการ
ไดเขารับการอบรม ไดมีความสุขในการไดดูแลผูพิการ
ไดฝกปฏิบัติ เพิ่มพูนทักษะการทํางานกับชุมชน
ไดมีเพื่อน ไดรวมกิจกรรมกับเพื่อน / ความรวมมือรวมใจ
ไดรวมกิจกรรมกับเพื่อนๆ
ความรวมมือรวมใจของชุมชน
มีการพบปะกับผูมีประสบการณเหมือนกัน
มีเพื่อนจากทีมงานจิตอาสา

39 / 84

อื่นๆ
ความไววางใจจากผูพิการจากการทํากิจกรรมรวมกัน ผูพิการมีความดีใจ ตัวเราก็ไดเรียนรูจากกลุมและผูพิการ
ไดเขาใจคนในชุมชนมากขึ้น
ความไววางใจจากผูพิการจากการทํากิจกรรมรวมกัน ผูพิการมีความดีใจ ตัวเราก็ไดเรียนรูจากกลุมและผูพิการ
ไดเขาใจคนในชุมชนมากขึ้น
ไดรับการตอบรับจากผูพิการไดเปนอยางดี
ไดรับทราบปญหา ความเปนอยูของผูพิการที่มีความลําบาก / รับทราบสภาพความเปนอยูของผูพิการรายอื่น
ทําใหมีความอารีกับคนพิการและบุคคลทั่วไป
เมื่อไดลงพื้นที่รูสึกวาคนพิการมีกําลังใจและดีขึ้น
รูสึกถึงความใกลชิดระหวางครอบครัว
สามารถทําใหโครงการดําเนินการไดสําเร็จ

4.5.8 บทบาทการดูแลผูพิการ
สําหรับบทบาทในการดูแลผูพิการของผูตอบแบบสอบถาม จากคําถามปลายเปด “ทานทําอะไรบาง/
บทบาทของทานในการดูแลคนพิการ ถาทานเปนคนพิการที่ชวยทํางาน กรุณาระบุดวยเชนกัน” พบวา คําตอบ
สวนใหญเกี่ยวเนื่องกับบทบาทในการเปนแรงสนับสนุนทางสังคม (social support) ในดานตางๆ ทั้งการดูแล
ทางดานสุขภาพกาย (เชน กระตุน แนะนํา ชวยเหลือในการทํากายภาพบําบัด) ดานการใหกําลังใจ (เชน การชื่น
ชม ชวนคุย ใหกําลังใจ ทําใหผูพิการไมรูสึกวาถูกทอดทิ้ง) และการใหความชวยเหลือทรัพย สิ่งของ หรือปจจัยที่
ผูพิการตองการ (เชน การระดมของบริจาค การสรางบานให การบริการยานพาหนะไปโรงพยาบาล) นอกจากนี้
ก็เปนการปฏิบัติภารกิจตามหนาที่ในดานตางๆ เกี่ยวกับคนพิการ รวมทั้งบทบาทในมิติการชวยเสริมพลังกลุม
(empowerment) ดวย ดังรายละเอียดในตารางบันทึกขอมูล ตารางที่ 3
ตารางบันทึกขอมูลเชิงคุณภาพ
ตารางที่ 3 : บทบาทในการดูแลผูพิการ
บทบาทในการดูแลผูพิการ
Social support: ดานสุขภาพกาย (เชน กระตุน แนะนํา ชวยเหลือในการทํากายภาพบําบัด)
กายภาพอยางงายเชน ยกแขนยกขาออกกําลังกาย
เขาไปแนะนําการดูแล ฟนฟูสุขภาพรางกาย แนะนําสาธิตการทํากายภาพบําบัด แนะนําใหเขาพลิก
ตัวเองบอยๆ แนะนําใหออกกําลังกายใหเสมอ
เขาไปเยี่ยมที่บานแนะนําการปฏิบัติ
แนะนําใหกินยา และติดตามประเมิน
ไปแนะนําเรื่องการรักษาความสะอาด
เยี่ยมใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพ
ใหคําแนะนํา คําปรึกษาของชมรม และการดูแลคนพิการ
ใหคําปรึกษา แนะนํา ดูแลแนวทางการออกกําลังกาย
ใหคําแนะนําในการกินยา
อาบน้ํา ดูแล ปอนขาว ชวยออกกําลังกาย
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Social support: ดานกําลังใจ

เขาไปพูดคุยดูแลคนไขทุกเดือน
คุยสนุกหาเรื่องขําๆ ชวยผอนคลายความเครียด
ชวยแนะนําในการดํารงชีวิต
ชวยประสานงานใหผูพิการไดรับความรู
ชวยเหลือทําในสิ่งที่เขาตองการ
ชื่นชมผูพิการเวลาที่ทํางานชวยงานบานได
ดูแลและไปเยี่ยมเพื่อสอบถามความตองการ ใหชวยเหลืออะไร
ทําใหคนพิการไดมีคนมาดูแลใกลชิด
ทําใหผูพิการทางจิตไดคิดวาไมมีใครทอดทิ้ง
ไปเยี่ยมเยียน ซื้อของไปให ใหกําลังใจ ถามไถสารทุกขสุกดิบ รับฟงปญหา และใหคําแนะนําปรึกษา
ลงไปเยี่ยมและมอบของ พรอมใหกําลังใจ รวมทั้งบอกใหคนในครอบครัวไดรวมรับรูวามีชมรมจิตอาสา
มาหา
Social support: สิ่งของ ปจจัยที่จําเปน
กายอุปกรณเครื่องออกกําลังกายใหคนพิการ ทําอุปกรณเสริม
เขาเยี่ยม ใหกําลังใจ ใหความชวยเหลือแนะนํา หรือเงินและสิ่งของ
จัดหา ขอบริจาควัสดุกอสราง รวมสรางอาคาร / บานผูพิการ
ชวยดูแลโดยการพาไปหาหมอ ไปเยี่ยม ซื้อสิ่งของเครื่องใชไปฝาก และนําพวกกายอุปกรณไปให
ชวยพาไปหาหมอ พาไปสง รพ. และพูดคุยเปนเพื่อน
ชวยสนับสนุนเรื่องสิ่งของที่ผูพิการตองการ / ชวยเหลือดานปจจัย ซื้อของไปฝาก
แนะนําแนวทางการประกอบอาชีพ
ไปเยี่ยม พูดคุย และซื้อสิ่งของไปฝาก แจงขาวสารภายในหมูบาน
ระดมทรัพยากร บริจาคเงิน
สนับสนุนเงินในการชวยเหลือเพื่อซื้อสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตประจําวัน / สนับสนุน
ชวยเหลือสิ่งที่คนพิการและครอบครัวตองการ
สนับสนุนรถปคอัพ
เสริมพลังกลุม
กระตุนชุมชนพยายามสรางเครือขายมากขึ้น
ผลักดันกลุมจิตอาสาในชุมชนใหมีความเขมแข็งเกิดขึ้นในกลุม
สนับสนุนการทํางานเปนทีม
ชวยสงเสริมใหผูพิการสามารถชวยเหลือตัวเองได เขาสังคมได
งานตามภารกิจ
เก็บขอมูลคนพิการในพื้นที่รับผิดชอบ
ขอกายอุปกรณเสริม
เขียนโครงการ จัดการโครงการดูแลผูพิการและการดูแลอยางตอเนื่อง
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จายเบี้ยยังชีพที่รัฐมอบให
แจงขาวสารตางๆจาก ผญ. และ อบต.
ชวยเปนกรรมการเบิกจายเงินจากผูบริจาค
ชวยสํารวจและคัดกรอง
ชวยหมอประสานงานกอนลงพื้นที่ ดําเนินการประสานงานในดานตางๆ/
ดูแลสวัสดิการชุมชน
ตรวจเยี่ยมทุกสามเดือน
ประสานงานในเรื่องตางๆ และเปนที่ปรึกษา
ประสานงานระหวางตัวผูดูแลคนพิการกับหนวยงาน/ ชวยสงรายชื่อใหกับทางอบต.
ประสานงานโรงพยาบาลและโรงพยาบาลศูนยเรื่องอาการและการสงตอ
เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําปรึกษาและชวยเหลือเบื้องตนเชิงนโยบายทองถิ่น
เยี่ยมบานใหความรูดานสุขภาพและตรวจสุขภาพที่บาน
รวมมือกับทีมสุขภาพลงพื้นที่เยี่ยมบานใหกําลังใจ
รับทราบและอนุญาตใหมีกิจกรรมตางๆที่ลื่นไหล
ลงเยี่ยม วางแผน จัดหาความชวยเหลือตามความตองการของผูพิการ
สงเสริมความรูใหกลุมจิตอาสาและผูดูแลผูพิการเกี่ยวกับการดูแลที่ตนเองรับผิดชอบ
สํารวจผูพิการในชุมชน ความตองการของผูพิการ
ใหขอมูล/ใหคําแนะนําการดูแลแกสมาชิกทีม ผูดูแล รวมทั้งญาติมิตรผูพิการ
ใหความชวยเหลือสนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับการดูแลผูพิการ
ออกตรวจเยี่ยมกับเจาหนาที่
ทั่วไป
ดูแลลูก คนในครอบครัว ญาติ
แนะนําใหไปพบแพทย
แนะนําใหออกกําลังกาย
รวมมือกับทีมสุขภาพลงชุมชน
แรงงานในการชวยเหลือ(ผูดูแล)
หมั่นดูแลตนเอง

4.5.9 บทบาทในอนาคตในการดูแลผูพิการ
สํ า หรั บ บทบาทในการดู แ ลผู พิ ก ารในอนาคตของผู ต อบแบบสอบถาม จากคํ า ถามปลายเป ด
“บทบาทของทานในการดูแลคนพิการในอนาคต หรือถาทานเปนคนพิการ ทานจะทําอยางไรใหมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น” นั้น อาจแบงกลุมคําตอบออกไดเปน 2-3 กลุมใหญ คือ กลุมแรก จะดูแลคนพิการตอไปอยางตอเนื่องและ
จะพยายามทําใหดีขึ้นกวาเดิม เพื่อใหผูพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและไดรับการดูแลอยางทั่วถึง กลุมที่สอง ระบุ
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ชัดเจนลงไปวา จะพยายามดูแลชวยเหลือเพื่อใหผูพิการ/ผูดูแลมีความสุข และสามารถอยูไดดวยตนเอง และ
กลุมที่สาม มองในแงการพัฒนาระบบการดูแลฯ ใหมีความเดนชัด และตอเนื่อง และทําใหผูพิการเขาถึงระบบ
บริการไดงายและสะดวกขึ้น อยางไรก็ตาม มีคําตอบที่นาสนใจดวยวา อาจไมสามารถดูแลผูพิการตอไปไดอยาง
ตอเนื่อง เพราะมีหนาที่ตองดูแลครอบครัวของตัวเองดวย ดังรายละเอียดคําตอบในตารางบันทึกขอมูล ตารางที่ 4
ตารางบันทึกขอมูลเชิงคุณภาพ
ตารางที่ 4 : บทบาทในอนาคตในการดูแลผูพิการ
บทบาทในอนาคต
ดูแลคนพิการตอเนื่อง และทําใหดีขึ้น
คนพิการทางจิตอยากใหผูดูแลเขาใจและเปนเพื่อนพูดคุย
จะดูแลคนไขโรคจิตใหดีขึ้น / จะดูแลผูพิการใหดีเทาที่จะทําได
ชวยดูแลและเปนกําลังใจ ชวยเหลือคนพิการ และพัฒนาใหดีขึ้นตอไป
ดูแลตอเนื่องตอไป และเขารวมตลอด เทาที่ทําได จนกวาจะทําไมไหว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ดูแลพอตลอดไปและเปนกําลังใจ
ไปเยี่ยมและใหการดูแล / มีการดูแลอยางทั่วถึง
ยืนหยัดเปนผูดูแลตอไปใหดีที่สุด
อยากใหโครงการนี้ทําขึ้นไปเรื่อยๆ จนกวาคนพิการจะไมมีในชุมชน
ใหกําลังใจไปเรื่อยๆ และชวยใหคําปรึกษา รับฟงปญหาของเขา
อยากใหมีโครงการดูแลคนพิการตอเนื่อง
ออกไปใหกําลังใจ พาผูพิการออกสังคม
ใหกําลังใจ และจัดกิจกรรมใหคนพิการ รวมทั้งสรางบาน หรือชวยเหลือดานอื่นๆใหกับผูพิการ
สนับสนุนดูแลดานสาธารณสุขประจําวัน เชน สุขอนามัยตางๆ สภาพแวดลอมการเปนอยู รวมถึงกระตุนใหผู
พิการดูแลเพื่อฟนฟูสภาพรางกายตนเอง
อยากใหคนพิการพึ่งตนเองได
ดูแลคนพิการรายเกาที่เริ่มดูแลตนเองได และคนพิการใหมใหรูจักชวยตนเองไดตอไป
ทําใหผูพิการและผูดูแลอยูไดดวยตัวเอง และมีความสุข
รวมกลุมกันชวยเหลือคนพิการ
สรางกลุมผูพิการใหสามารถดูแลสมาชิกไดดวยตนเอง
มีจุดประสงคในการใหชีวิตและอาชีพที่ดีตอผูพิการ
เปดใจยอมรับความพิการ ฝกฝนตนเองใหมีชีวิตอยูใหไดแมจะพิการ
สงเสริมตามศักยภาพ / สงเสริมอาชีพใหมีรายไดตามความสามารถของผูพิการและผูดูแล
อยากใหมีอาชีพเสริมเพื่อลดภาระของครอบครัว
สอนใหเปนผูรับและผูใหและตอสูดวยตนเอง
พัฒนางาน พัฒนาระบบ
ประสานเครือขายใหมีการดําเนินงานอยางเขมแข็งและตอเนื่อง
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พัฒนาระบบใหเกิดความเดนชัดและตอเนื่องจนกวาชีวิตของผูพิการจะดีขึ้น
ผูดูแลประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกเขารวมชมรมจิตอาสา
อยากมีความรูความเขาใจในผูปวยมากขึ้น
ใหผูพิการมีความเปนอยูที่ดีขึ้น เขาถึงการบริการไดงายและสะดวกขึ้น
แนะนําบุคคลในครอบครัวใหเห็นความสําคัญของผูพิการ ไมทอดทิ้งกัน (เชื่อมระหวางครอบครัวและองคกร)
ใหแรงกายแรงใจ เพื่อเรียกรองใหคนพิการไดในสิ่งที่ควรได
บทบาทจะดีขึ้นเมื่อไดรับความรูเกี่ยวกับการดูแลและตระหนักความสําคัญของคนพิการ
อื่นๆ
ตองการเบี้ยยังชีพที่สูงขึ้น
ไดรับการดูแลจากหนวยงาน
หนาที่จะดีขึ้นเพราะมีหนวยงานตางๆมาชวยเหลือ
อาจไมไดดูแลตลอดไปเพราะตองดูแลครอบครัวตนเองดวยเชนกัน

4.5.10 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม
สําหรับ “ขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการของชุมชน” พบวา สิ่งที่
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดเสนอมา มีประเด็นที่สําคัญ คือ (1) การจัดอบรม / ศึกษาดูงานเพิ่มเติม เชน การ
อบรมใหความรูเกี่ยวกับคนพิการประเภทตางๆ และการดูแล การทํากายภาพบําบัด การอบรมการดูแลผูพิการ
ใหเยาวชน (เพื่อขยายฐานผูดูแลสูเยาวชน) การไปศึกษาดูงานเพื่อใหเห็นตัวอยางรูปธรรม เปนตน (2) การ
สนั บ สนุ น ด า นงบประมาณ ผู ต อบแบบสอบถามเห็ น วา หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งควรให ก ารสนั บ สนุ น ด า น
งบประมาณ เพื่อใหงานมีความคลองตัว สามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง และสามารถสงเสริมอาชีพใหคน
พิการและครอบครัวได (3) ขอเสนอเกี่ยวกับระบบการดูแลคนพิการ เชน การพัฒนาระบบการดูแล ตองการ
ใหหมอ/จิตแพทย ไปเยี่ยมบ านใหมากขึ้ น เชน เดือนละครั้ง รวมทั้งขอเสนอเกี่ยวกับการขยายฐานผูดูแ ลสู
เยาวชน (ซึ่งทีมจิตอาสาฯบางแหงเริ่มดึงเยาวชนเขารวมรับการอบรมแลว เชนที่สนามไชย) และเสนอใหผูพิการ/ผู
พิการทางจิตมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนดวย เปนตน ดังรายละเอียดในตารางบันทึกขอมูล ตารางที่ 5
ตารางบันทึกขอมูลเชิงคุณภาพ
ตารางที่ 5 : ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
การจัดอบรม ศึกษาดูงานเพิ่มเติม
จัดการอบรมและศึกษาดูงานซึ่งเปนรูปธรรม เพื่อนํามาพัฒนาในสวนที่ขาด
จุดเริ่มแรกในการเขาไปดูแล อยาเพิ่งสรางเงื่อนไขวาจะเอาอะไรไปใหเขา เพราะสิ่งสําคัญที่สุดคือ การไดรับการ
ดูแลดานจิตใจ
ตองการประเมินความตองการที่แทจริงของผูพิการ วิธีปรับแกวิธคี ิดของผูพิการใหดีขึ้น
ตองการใหภาครัฐเขามาชวยเหลือดานการใหความรูเกี่ยวกับการดูแลชวยเหลือผูพิการ
ตองการใหหนวยงานมาเปนพี่เลี้ยงคอยสนับสนุน ชวยเหลือ และใหความรู
44 / 84

ถาหนวยงาน อยาง อบต.หรือ อสม.ทําเรื่องเสนอแนะเมื่อผูพิการตองการความชวยเหลือ
เสนอแนะทําโครงการ ทํางบประมาณ
อยากไดนักกายภาพมาฝกอบรม มีการอบรมของ อบต.วังใหม 28 ก.พ.1 มี.ค. 54 แตไมไดมาอบรม
อยากใหการอบรมเกี่ยวกับผูพิการในตําบลเพิ่มขึ้น
อยากใหมีการอบรมความรูเพิ่มมากขึ้นและยังชวยเหลือชุมชนเราเอง (พึ่งตนเอง)
อยากใหมีการอบรมเยาวชนเพื่อมาชวยดูแลผูพิการ
อยากใหมีคนมาสอนวิธีการกายภาพบําบัดเพิ่มเติม
การสนับสนุนดานงบประมาณ
ขอใหหนวยงานจัดสรรงบประมาณมาชวยเหลืออีก
ความตอเนื่องการดําเนินการ / ตองพัฒนาตอยอดอยางตอเนื่อง
ชมรมใดที่ดูแลคนพิการ ควรจะไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาง
ตองการงบประมาณมาชวยเหลือใหความเปนอยูของผูพิการดีขึ้น / เพื่อสรางประโยชนใหกับผูพิการ / เพื่อ
ชวยเหลือผูพิการใหไดรับการดูแลที่ดีขึ้น
ถามีงบประมาณจากหนวยงานภาครัฐเขามาสนับสนุนในการดําเนินงานจะทํางานไดดีขึ้นมาก
ในปจจุบันชมรม-องคกรตางๆ ที่ไมไดขึ้นทะเบียนกับทางราชการจะของบประมาณจากทางทองถิ่นไมไดเลย ทํา
ใหชมรมจิตอาสาตองแสวงหางบประมาณโดยการทํากิจกรรมตางๆ เอง
ประสานงานติดตามการทํางานของกลุมจิตอาสาใหเกิดความยั่งยืน
ภาครัฐตองสนับสนุนใหทุนงบประมาณเพื่อพัฒนาคน สถานที่ใหเหมาะสมในการดูแลคนพิการ ผูสูงอายุ ผูปวย
เรื้อรัง
มีกองทุนชวยสนับสนุนการดูแลผูพิการ
สงเสริมอาชีพ / เสริมรายไดใหคนพิการ / ใหมีการฝกอาชีพที่สามารถทําไดที่บานใหผูพิการและญาติ
ใหเงินเดือนคนพิการ / ใหเบี้ยคนพิการยังชีพเพิ่มมากขึ้น
การสนับสนุนดานอื่นๆ
ตองการใหหนวยงานราชการหรือองคกรอื่นๆเขารวมและเล็งเห็นความสําคัญของการมีชมรมจิตอาสาเพื่อผู
พิการ
ตองใหทางหนวยงานที่เกี่ยวของกับคนพิการชวยตอบสนองดวย
ใหหนวยงานตางๆเขามาชวยเหลืออยางจริงจัง เพราะที่ผานมาไมคอยมีบุคลากรมาดูแล
อยากใหหนวยงานตางๆมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการใหดีขึ้น
ระบบการดูแลคนพิการ
ขยายฐานเครือขายผูดูแลสูเยาวชน
ควรมีบุคลากรที่มีความรูในดานนี้เพื่อบริการผูพิการ
ตองการใหเกิด IL หรือชวยเหลือตัวเองไดในระดับหนึ่ง
ทางกลุมหรือชมรมใหผูปวยทางจิตไดมารวมกิจกรรมในชุมชน
เปนการดูแลในภาพรวม เราตองทําหรือพัฒนาตอไป
พัฒนาระบบการดูแลผูพิการใหมากขึ้น
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อยากใหผูพิการมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนทุกครั้ง
มีการดูแลอยางใกลชิด / มีการแนะนําอยางทั่วถึง
ใหมีจิตแพทยลงมาดูแลสุขภาพจิตคนพิการและญาติบาง
อยากใหโครงการฯ มาชวยชุมชนและคนพิการ และผูดูแลใหมากขึ้น
อยากใหมีหมอเยี่ยมคนพิการเดือนละ 1 ครั้ง หรือ 2 เดือน 1 ครั้ง
อยากใหหนวยงานสาธารณสุขลงเยี่ยมบอยๆ
อยากใหหมอไปดูแลคนพิการถึงบานในบางครั้งเทาที่ทําได เดือนละครั้งก็ยังดี
อื่นๆ
คุณภาพชีวิตผูพิการจะดีขึ้นถาทุกคนชวยกันดูแล
งานประจําหนาที่ของ อสม.ตองดูแลเต็มรอย
ดีอยูแลว ขอใหโครงการดีๆเกี่ยวกับผูพิการมีอยูไปตลอดเสมอๆ
ถามีประชุมอยากใหแจงทุกครั้ง อยากมาเขารวมกิจกรรม อยากไดความรู
เปน อสม.หนาที่ดูแลละแวกบานและเปนกําลังใจ ชวยเหลือคนพิการ
เพิ่มการประชาสัมพันธ
วัตถุประสงคชมรมจิตอาสาไมตองการระเบียบของทางราชการ ตองการทําจากจิตใจที่อาสาชวยเหลือ
สงเสริมสุขภาพจิตและกําลังใจของผูพิการและผูดูแล
อยากจะใหลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
อยากไดอุปกรณชวยเหลือผูพิการ
อยากใหคนในสังคมมีความเปนธรรม จะไดไมมีผูพิการอีก
อยากใหพาไปเที่ยวอีก
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4.6 กรณีศึกษา: เสนทางชีวิตคนพิการ
4.6.1 กรณีศกึ ษาที่ 1

...

ปองกันได กอนจะสายเกินการณ

วากันวา การฆาตัวตาย ไมไดเกิดขึ้นโดยไมมีจุดมุงหมาย นักจิตวิทยาเชื่อวา เปาหมายของการฆาตัว
ตาย ไมใชเพื่อตาย หากแตเพื่อจะไดไมตองรับรูตอความปวดราวในชีวิตอีกตอไป และตองการหนีไปจากความ
ทุกขทรมานใจตางๆ ซึ่งหากความตองการเหลานั้นไดรับการตอบสนอง การฆาตัวตายก็จะไมเกิด5 โดยนัยนี้ การ
ฆาตัวตายจึงเปนเรื่องที่ปองกันได6 โดยเฉพาะหากเปนการกระทําที่มีการวางแผนลวงหนา หรือมีการบงบอกกับ
ผูอื่นถึงเจตนาที่จะสิ้นสุดชีวิตลวงหนา แตทั้งนี้ ผูที่อยูใกลชิดตองมีความรูและรูจักสังเกตพฤติกรรมที่เปนขอบงชี้
วา จะเสี่ยงตอการฆาตัวตาย ดังเชน กรณีของสาวนอยวัย 14 ป ที่ตําบลวังใหม นองมีพฤติกรรมเสี่ยงที่สังเกตได
คือ จากที่เปนคนพูดนอยอยูแลว ก็ยิ่งพูดนอยจนถึงกับไมพูดอะไรเลยแมแตคําเดียว ดังที่คุณแมเลาวา “กอนนั้น
เขาเฉยๆ ไมพูดสักคํามา 2-3 วันแลว” หรือที่คุณแมทราบจากเพื่อนๆตอนหลังวา “เขาใหเพื่อนๆเซ็นชื่อที่เสื้อ แลว
บอกเพื่อนๆวา วันจันทรจะไมมาโรงเรียนอีกแลวนะ” หากแตเมื่อ “สาร” ที่เขาพยายามสื่อออกมาไมไดรับการ
ตอบสนองอยางที่ควรจะเปน อยางทันทวงที เรื่องเศราที่ไมมีใครอยากใหเกิด จึงเกิดขึ้น...
...นองกินยาฆามดฆาแมลงที่มีอยูที่บาน7 หลังกลับจากโรงเรียนในชวงเย็นวันศุกร หรือวันที่นองให
เพื่อนเซ็นชื่อบนเสื้อนั่นเอง วันจันทรเธอจึงไมไดไปโรงเรียนอีกเลยตามที่ไดสั่งเสียไว ….
ในกรณีนี้ นองมีพฤติกรรมเสี่ยงคอนขางชัดเจน จากการที่เดิมมีปญหาเรื่องเพื่อนผูชายอยูแลว “พอเขารู
พฤติ ก รรมดั ง ที่ ก ล า วมา ซึ่ ง ถ า หาก
วามีแฟน จึงหามคุย หามคบ” ประกอบกับมี
บุ ค คลใกล ชิ ด ทั้ ง เพื่ อ น คุ ณ ครู พ อ แม มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
เสี่ยงเหลานี้ และที่สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวา
กันคือ รูวิธีที่จะหาหนทางชวยคลี่คลาย
ไมเลวรายอยางที่ผานมาก็เปนได ใน
ปมปญหาที่บีบคั้นนองอยู สถานการณก็อาจ
กรณีนี้ อันที่จริงคุณแมก็สังเกตเห็น และเฝาระวังอยางใกลชิดอยูแลว “ชวง 3-4 วันกอนนั้น หนูก็อยูกับเขาตลอด
ถาตัวเองไมอยู ก็ไปตามใหญาติมาชวยอยู” แตก็นั่นแหละ การเฝาระวังเพียงอยางเดียว ไมไดเปนการ
ตอบสนองความตองการของลูกสาวที่อยากจะหลุดพนไปจากความบีบคั้นที่เกิดขึ้นได และที่สําคัญคือ
การเฝ า ระวั ง ย อ มมี ช อ งโหว ดั ง ที่ คุ ณ แม เ ล า ว า ในขณะที่ น อ งกิ น ยา คุ ณ แม ก็ อ ยู ที่ บ า น “เย็ น วั น ศุ ก ร ที่ 20
5

Schneidman ใน http://www.ra.mahidol.ac.th/mental/suicide/understand.html

6

ดูเพิ่มเติมใน มาโนช หลอตระกูล, รศ.นพ. มาตรการในการแกไขปญหาการฆาตัวตาย ใน
http://www.ra.mahidol.ac.th/mental/suicide/chapter%203.pdf

7

คุณแมเลาวา เปนยาฆามด/แมลงที่มีความเขมขน 60%
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พฤศจิกายน 2552 หนูก็อยูที่บาน เขากลับจากโรงเรียน กินสับปะรดไป 2-3 ชิ้น แลวเขาหองไปไดสักพัก เห็นเขา
วิ่งไปอวกที่หองน้ํา เห็นลูกน้ําลายฟูมปาก ก็รีบพาไปโรงพยาบาล เขาไปหมดสติกลางทาง แขนขาหอย...”
ชีวิตของนองไมไดดับสูญ หลังจากโรงพยาบาลนายายอามลางทองให และสงตอไปยังโรงพยาบาล
พระปกเกลา 2 เดือนผานไป นองก็ไดกลับบานมาในสภาพที่แขนขาเกร็งไปทั้งตัว สื่อสารไมได และตองให
อาหารทางสายยาง ... มาจนถึงทุกวันนี้...
ภาระหนัก จึงมาตกอยูที่คุณแม ที่ตองดูแลเลี้ยงดูลูกสาวพิการแตเพียงลําพัง เพราะสามีก็ไมไดชวย
อะไรมากนัก ลูกสาวคนเล็กก็ยังตองเรียนหนังสือ ภาระคาใชจายในบานประมาณเดือนละ 10000 บาทนั้น ไม
นอยเลยสําหรับผูหญิงอาชีพรับจางทั่วไป ที่มีรายไดวันละประมาณ 200 บาท อยางคุณแมคนนี้
ถึงกระนั้น คุณแมวัย 38 ป คนนี้ ก็ยังมีกําลังใจเขมแข็ง ในการดูแล เช็ดตัว เปลี่ยนแพมเพิส พลิกตัว
และปอนอาหารใหนอง โดยตองเช็ดตัววันละ 2 ครั้ง ปอนทั้งอาหารหลักและอาหารเสริมตามเวลา ตั้งแตหกโมง
เชา จนถึง ตีสามของเชา
วันใหม รวมวันละ 8 ครั้ง “ไมทอ ดูแลเขาทุกอยาง เช็ดตัว ใหอาหาร
พลิกตัว เปลี่ยนแพมเพิส
ทิ้งไปบาง ทํางานไปบาง ถาไมมีเงินก็เครียด ปกติทํางานรับจางทั่วไป
ในสวน อย า งมั ด ยอด
พริก หรือไปรับหมูมาเสียบไมที่บาน รายไดเกินบางขาดบาง เฉลี่ยๆก็
วันละประมาณ 200 บาท
ถาไมพอก็ยืมจากญาติๆบาง ... พอเขาไมคอยอยูบาน เขาไปเรื่อยๆ
ตามเรื่องของผูชาย ของ
ในสวน 10 ไรนี่ เขาก็ทําใชของเขาคนเดียว... ”
แตถึงแมพอจะไมไยดีลูกเมีย แตคุณยาซึ่งบานอยูใกลๆกัน ก็ยังมาเยี่ยมเยียนและใหการชวยเหลือ ซื้อ
นมใหบาง รวมทั้งเพื่อนที่เปน อสม. ก็มาเยี่ยมมาพูดคุย มาชวยบีบชวยนวดกันอยูเสมอ และลูกสาวคนเล็ก ซึ่ง
เปนคนราเริงแจมใส กลับจากโรงเรียนก็คอยมาชวยดูแลปอนอาหารใหพี่สาวอีกแรงหนึ่ง
สําหรับเตียงคนไขชนิดปรับเอนไดที่ใชอยู ญาติซึ่งทํางานอยูที่โรงพยาบาลแกงหางแมว อ.แกงนางแมว
เปนผูดําเนินการยืมมาใหจากโรงพยาบาล
สิ่งที่คุณแมเปนกังวลมากที่สุดคือเรื่องคาใชจาย โดยเฉพาะคาใชจายสําหรับนองคนเดียวที่ตกเดือนละ
5000 บาท สําหรับคาอาหารสําเร็จรูปทางสายยาง อาหารเสริม และผาออมผูใหญ ซึ่งเคยกรอกแบบฟอรมขอ
ความชวยเหลือ (เรื่องอาหารและแพมเพิส) จาก อบต. ผานไปทาง อสม. ไวแลวเมื่อประมาณสองเดือนกอน แต
ยังไมไดรับคําตอบ8
ดานการดูแลรักษา โรงพยาบาลพระปกเกลา มอบหมายใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพคลองลาว
ต.วังใหม มาติดตามดูแลตอ ซึ่งที่ผานมา รพ.สต.คลองลาว ก็ไดมาดูแลเปลี่ยนสายยางใหอาหารอยางสม่ําเสมอ
ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง โดยคุณแมเปนผูโทรศัพทติดตอประสานไป โดยลาสุด (5 เมษายน 54) คุณแมสามารถ
เปลี่ยนสายยางใหอาหารเองได
เมื่อมีผูพิการเพิ่มขึ้นหนึ่งคน ยอมกระทบ/กลายเปนภาระของอีกหลายคนไปอีกยาวนาน ก็ขอใหชีวิต
ของสาวนอยวัยเยาวคนนี้ ที่ผลการเรียนอยูในเกณฑใชได ชอบวิ่ง
จนได เ หรี ย ญรางวั ล มา
ประดับบานแลวหลายเหรียญ ไดเปนบทเรียนสําคัญสําหรับการ
พั ฒ นาระบบการดู แ ลคน
ไดรับการพัฒนาตอยอดให
พิการโดยใชครอบครัวและชุมชนเปนฐาน ที่ไดเริ่มตนขึ้นแลวนี้ ให
เข ม แข็ ง กระทั่ ง ให มี ส มรรถนะในการเฝ า ระวั ง และคลายปม
ป ญ หาในใจของเด็ ก วั ย
เรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการฆาตัวตายไดอยางตรงจุดและทัน
การณ กอนที่จะสายเกินไป
เชนกรณีนี้....

8

ขอมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2554
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ชีวิตของคนเรา บางครั้งดูราวกับวาไดถูกลิขิตมาแลว เหมือนชีวิตของคุณปญญา ทวีวงศ วัย 51 ป
แหงตําบลวังใหม ที่ลมปวยและไดรับการรักษาจากโรงพยาบาลหลายแหง ทั้งที่จันทบุรี และกรุงเทพมหานคร แต
สุดทาย เขาก็ตองกลายเปนคนพิการทางการเคลื่อนไหว ระดับ 5 มีอาการชาตั้งแตตนคอจรดปลายเทา ตองใช
ชีวิตทั้งหมดอยูบนเตียงมาตั้งแต ป 2545 หรือเปนเวลารวมสิบปมาแลว
ชะตาชีวิตที่ผกผัน
เดิมคุณปญญา มีอาชีพทําสวน เลี้ยงดูครอบครัว ซึ่งมีภรรยา และลูกสาว 1 คน เปนคนคุยเกง จิตใจดี
ชอบชวยเหลือคนอื่นอยูเสมอ ดังที่นองกิ๊ฟท9เขียนถึงคุณพอของเธอไววา “คุณพอเปนคนดีมาตลอดชีวิต ทํางาน
ด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มี น้ํ า ใจช ว ยเหลื อ บุ ค คลรอบข า ง
และดูแลพวกเรามาอยางดีอยูเสมอกอนที่คุณพอจะลมปวยลง”
(ชมภิรมณ โอไบรอัน, 9 พ.ค. 54) จุดเปลี่ยนในชีวิตเริ่มตน
เมื่อประมาณป 2543 ที่เขาเริ่มรูสึกมีอาการผิดปกติ คือแขน
ขาออนแรง และไดไปรักษากับหมอที่คลินิกอยูระยะหนึ่ง แต
อาการไม ดี ขึ้ น จึ ง ตั ด สิ น ใจไปหาหมอที่ โ รงพยาบาล
พระปกเกลา หมอวินิจฉัยวา หมอนรองกระดูกสันหลังกดทับ
เสนประสาทที่บริเวณเอว หมอจึงฉีดสี เอกซเรย และผาตัดให
ทันที
ดวยเหตุนี้ จึงอยาวาแตจะตองมี “second opinion” ประกอบการตัดสินใจเลย แมแตเวลาที่จะไตรตรอง
หรือปรึกษาหารือกันในครอบครัวเองก็แทบจะไมมี “หมอมายืนขางเตียง ถามวา คุณจะผาหรือไมผา ถาไมผา ผม
จะไปแลวนะ มีคนไขอื่นรอผมอยู ... เขาฉีดสี เอ็กซเรย อีกวันก็ผาเลย” มิหนําซ้ํา ผลจากการผาตัดครั้งนั้นก็
ไมไดชวยใหอะไรดีขึ้นเลย “ผาเสร็จ อยู รพ. 1 อาทิตย ออกมาขาชาเหมือนเดิม แตก็ยังเกาะวอคเกอรเดินได ”
กลับมาอยูบานไดระยะหนึ่ง ก็รูสึกออนแรงลงไปอีก ในป 2544 เพื่อนจึงพาไปหาหมอที่โรงพยาบาล
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ กรมแพทยทหารเรือ สัตหีบ หลังจากหมอตรวจวินิจฉัยและสงไปทํา MRI แลวกลับพบวา
เขาไมไดเปนหมอนรองกระดูกไขสันหลังกดทับเสนประสาทที่บริเวณเอว แตมีเนื้องอกในระบบประสาทไขสันหลัง
บริเวณกระดูกสันหลังขอที่ 4-7 ซึ่งอยูบริเวณคอ เขาจึงถูกสงตัวกลับมาที่ รพ.พระปกเกลา และ รพ.พระปกเกลา
สงตอไปยังสถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร

9

นางชมภิรมณ โอไบรอัน (กิ๊ฟท) ลูกสาวคนเดียวของคุณปญญา ทวีวงศ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี เพิ่ง

แตงงานกับชาวอังกฤษเมื่อปลายป 2553 ที่ผานมา ปจจุบันเปนอาจารยสอนภาษาอังกฤษที่สถาบันสอนภาษา ที่หวยสะทอน อ.ทาใหม จ.
จันทบุรี
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จึงเทากับวา การวินิจฉัยและการผาตัดแบบเรงรีบของเขาในครั้งแรกนั้น เปนการ “ผาฟรี” เหมือนกับที่
หมอที่ รพ.สิริกิติ์ แจงวา “โรคไมไดอยูที่เอว แตอยูที่คอ คุณโดนผาฟรีแลว”
เมื่อถูกสงตัวมาที่สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพฯ ชะตาชีวิตก็ยังคงเลนตลกกับเขาอยูตอไป หมอที่นี่ใช
วิธีการผาตัดถาง เพื่อกันไมใหเนื้องอกไปกดทับเสนประสาท กอนสงตอไปฉายแสงที่สถาบันมะเร็งแหงชาติ เพื่อ
ทําใหกอนเนื้อเล็กลง หลังจากนั้นหมอใหกลับไปพักฟนที่บานระยะหนึ่ง กอนจะนัดมาเขารับการผาตัดอีกครั้ง ที่
สถาบันประสาทวิทยา ในป 2545 และดวยการผาตัดครั้งที่ 3นี่เอง ที่ทําใหเขาตองใชชีวิตทั้งหมดอยูแตบนเตียง
นอนมาจนปจจุบัน...
ชีวิตบนเตียงนอน
หลังจากการผาตัดครั้งที่ 3 คุณปญญาก็ไดแตนอนอยูบนเตียง เพราะมีอาการชาตั้งแตตนคอจรดปลาย
เทา แตรูสึกปวดหลังตลอด 24 ชั่วโมง ยิ่งเคลื่อนไหวยิ่งปวด กํามือไมได ทรงตัวนั่งไมได การขับถายจะไมมีแรง
เบง ตองชวยโดยการเหยียบหนาทอง
แตถึงกระนั้น เขาก็ไมเคยสูญเสียกําลังใจ และพยายามชวยเหลือตัวเองเทาที่จะเปนไปได เชน การ
คลองมือเขากับเชือกที่ผูกติดอยูขางเตียงทั้งสองดาน เพื่อชวยดึงตัวใหพลิกไปพลิกมาได หรือการพยายามใช
โทรศัพทและรีโมทคอนโทรลโทรทัศน ดวยตัวเอง เปนตน “จิตใจผม 100 x 100 ไมเคยคิดทํารายตัวเอง คนที่ทํา
รายตัวเองคือคนโง แลวก็ไมเคยดูดวง เพราะคิดวาเราตองรูตัวของเราเอง” ทุกวันนี้ชีวิตบนเตียงของเขาในแตละ
วัน หมดไปกับการดูโทรทัศน สวดมนต และฟงธรรม โดยมีคุณพรภินันท พิริยวรานันท ภรรยาคูทุกขคูยาก คอย
ดูแลอยางใกลชิด และพานั่งรถเข็นออกไปขางนอกบาง10
เสียงของคนพิการ
สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการดูแลคนพิการ คุณปญญาเห็นวา เมื่อมีการจัดแบงความพิการ
ออกเปนระดับตางๆอยูแลว ก็ควรจายเบี้ยยังชีพในจํานวนที่แตกตางกันดวย เชน สําหรับคนที่พิการทางการ
เคลื่อนไหวในระดับ 5 ซึ่งไมสามารถชวยเหลือตัวเองได และตกอยูในฐานะที่ “ตองเบียดเบียนหรือเปนภาระของ
คนอื่น” อยางเขา ก็ควรไดรับเงินเบี้ยยังชีพมากกวาคนมีความพิการอยูในระดับ 1 เชนควรไดรับถึงเดือนละ 3000
บาท เปนตน
ความหวังยังไมสิ้น
ดังที่กลาวมาแลววา คุณปญญาไมเคยสูญสิ้นกําลังใจ และเขาก็ยังมีความหวังอยูเสมอที่จะไดรับการ
รักษาจากแพทยที่มีความสามารถ โดยเฉพาะแพทยจากโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเขาเคยเห็นในโทรทัศนวา เคยให
การรักษาคนที่เปนโรคเดียวกับเขาจนหายเปนปกติ ในเวลาเพียงแค 3 เดือน พรอมกันนั้น หากมีโอกาสไดไปรับ
การรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช สิ่งที่เขาตองการอีกอยางในชีวิตคือการบริจาครางกายใหโรงพยาบาล “สิ่งสุดทาย
ในชีวิตที่ตองการทํา คืออยากทําบุญใหญ ดวยการบริจาครางกายใหโรงพยาบาล”
ในขณะที่นองกิ๊ฟท ก็หวังวา สักวันหนึ่งคุณพอของเธอจะไดสมหวังในสิ่งที่รอคอย “...ดิฉันรักคุณพอ
มาก ปรารถนามาโดยตลอดใหทานไดสมหวังในสิ่งที่ทานรอคอยมาแสนนาน คือการลุกขึ้นยืนไดอีกครั้งหนึ่ง...”
(ชมภิรมณ โอไบรอัน, 9 พ.ค. 54)
ขอใหเราชวยกันภาวนา ใหความหวังของครอบครัวนี้ จงกลายเปนจริงขึ้นมาสักวัน....
“
10

อบต.วังใหม บริจากรถเข็นให 1 คัน เปนชนิดพนักสูงถึงศีรษะ และปรับเอนได
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แทบไมนา เชื่อ วา คนพิการที่ค รั้ง หนึ่ง ได แ ตน อนราบ
แบ็บอยูกับที่ ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได แมแตอยากจะปด
มดปดยุงที่มากัดก็ทําไมได จึงไดแตนอนปดกั้นตัวเองอยูกับบาน
มานานกวา 5 ป แตทุกวันนี้ เขาสามารถยืนหยัดขึ้นมาขับรถ
พ ว งรั บ จ า งเพื่ อ หารายได ม าจุ น เจื อ ครอบครั ว และเข า ร ว ม
กิจกรรมของกลุมจิตอาสาดูแลคนพิการฯอยางสม่ําเสมอ....
เขาคื อ คุณ ดํา รง กลีบ แกว แหง ตํา บลนายายอาม
ปจจุบันอายุ 46 ป ใชชีวิตอยางมีความสุขตามอัตภาพ กับภรรยา และลูกชายคนเล็ก ที่บานเลขที่ 23/2 หมู 14
ต.นายายอาม สวนลูกชายคนโต กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณดํารงประสบอุบัติเหตุขณะทํางาน11 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2545 เขาถูกแบบเหล็กกอสรางขนาด 3x3 เมตร
ลมทับทอนหลัง กระดูกสันหลังหัก 3-4 ทอน จนเปนอัมพฤกษครึ่งทอนมาตั้งแตบัดนั้น “เพื่อนคนงานชวยงัดเหล็ก
ออก และลากผมออกมา .... ผมไมไดสลบ ไมมีแผล แตชวงลางไมรูสึกอะไรเลย... เพื่อนอุมขึ้นมอเตอรไซดไป
โรงพยาบาล ผมนั่งกลาง เพื่อนอีกคนนั่งครอมขางหลังผมไว ก็นั่งขาลากไป เพราะยกขึ้นไมได... ไปถึง รพ.นายายอาม
ประมาณ 11 โมง ...ตอนลงจากรถรูสึกเจ็บแปล็บๆเหมือนไฟฟาซ็อตไปทั้งตัว เจ็บมากเกินบรรยาย เหงื่อออก
ทวมตัว และตัวสั่นไปหมด”
เปนที่นาสังเกตวา “การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ” ซึ่งถือเปนเรื่องที่สําคัญมากนั้น ทํากัน
แบบทุลักทุเล ตามมีตามเกิด เชนการลาก/อุมผูบาดเจ็บออกจากที่เกิดเหตุก็ดี การพาซอนมอเตอรไซดปุเลงๆไป
ก็ดี ลวนสงผลกระทบตออาการบาดเจ็บ และเพิ่มโอกาสเสี่ยงที่ผูบาดเจ็บจะพิการเพิ่มขึ้นดวยไมมากก็นอย
อย า งไรก็ ต าม หลั ง จากโรงพยาบาลนายายอามให ก ารดู แ ลรั ก ษาเบื้ อ งต น แล ว ก็ ส ง ตั ว ต อ ไปที่
โรงพยาบาลพระปกเกลาทันที แตตองมารอคิว รออุปกรณ(เหล็กดาม) และติดวันหยุดปใหม กวาที่คุณดํารงจะ
ไดรับการผาตัด เวลาก็ลวงเลยไปรวมครึ่งเดือนแลว หลังจากนั้นตองนอนรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาลอีกประมาณ
1 เดือน
แตการผาตัดก็ไมไดชวยเรื่องความเจ็บปวด “รูสึกเจ็บมาก หายใจแรงๆ ไอแรงๆก็ไมได เจ็บเหมือนไฟฟา
ซ็อต ยิ่งตอนพยาบาลมาเปลี่ยนผาปูที่นอน หรือตองมาจับตัวเราในตอนเชา มันปวดไปหมด จนคิดไมอยากให
ถึงตอนเชา....” ขณะที่อาการชาก็ยังคงอยู “รูสึกเหมือนขามันลอยออกไปจากตัวเรา เรามองสวนลางไมเห็น
เพราะไดแตนอนราบ พลิกตัวก็ไมได บอกแฟนวาชวยจับขาไวหนอย รูสึกเหมือนขามันลอยๆขึ้นไป...” นอกจากมี
อาการชาและเจ็บปวดมากแลว สภาพโดยรวมของรางกายหลังการผาตัดคือ มีปญหาเรื่องการเคลื่อนไหวรางกาย
11

คนงานกอสราง ขณะนั้นเปนงานกอสรางบอหมักน้ําปลา ของบริษัทสินวารีพฒ
ั นา จํากัด ต.ชางขาม อ.นายายอาม ผูผลิตน้าํ ปลายี่หอ

เมกาเชฟ
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ซึ่งสงผลถึงสภาพจิตใจดวย “ผาตัดใสเหล็กแลว ตัวแข็งไปหมด หันไดแคคอ กับยกแขนได บอกตรงๆวารูสึก
อยากตาย มันอึดอัด ทําอะไรไมไดเลย”
ความรับผิดชอบของผูรับเหมา และคาชดเชย
การที่ ค นงานก อ สร า งจะได รั บ เงิ น ค า ชดเชยจากผู รั บ เหมาเมื่ อ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ นั้ น ดู เ ป น เรื่ อ งยาก
เชนเดียวกับกรณีของคุณดํารง ซึ่งผูรับเหมาไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเพียงเพื่อจะขอรองไมใหเขาไปแจงความ โดย
สัญญา(ดวยลมปาก)วา หากเดินไมไดจริงๆจะจายคาชดเชยให “เขามาตกลงกับทั้งพอแม ลูกเมียผม เขามาขอ
วาอยาไปแจงความ บอกวาใหรอดูไปกอน ถาเดินไมไดจริงๆ เขาจะหาเงินใหสี่-หาแสน... ผมนึกวาผมตายแลว
ผมอยูสภาพแบบนี้ไมอยากอยูแลว ก็แลวแตพอแมพี่นอง จะเอายังไงก็เอา... ตอนหลังเมื่อหมอบอกวาเดินไมได
แนแลว ก็ไปขอเขา แตเขาบอกวาไมมี ก็ไดแค 5000 ที่เขาใหตอนไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล”
คุณดํารงจึงตองไปจัดการเดินเรื่องเพื่อขอคาชดเชยจากสํานักงานประกันสังคมดวยตัวเอง “พอมีความ
รูอยูบางตอนที่อยูโรงงานวีรับเบอรแลวเกิดอุบัติเหตุแขนหัก ตอนนั้นเขาประเมินวาไมสูญเสียอวัยวะ ก็ไดเงิน
ชดเชยที่ไมไดทํางาน ไดเปนวิกอยูหลายเดือน” สําหรับครั้งนี้ ในที่สุดเขาก็ไดรับคาชดเชย เดือนละ 2,808 บาท
เปนเวลา 15 ป
วัด / หมอพื้นบาน ที่พึ่งยามยาก
เมื่อวันที่ตองออกจากโรงพยาบาล ครอบครัวและญาติๆ ตัดสินใจใหคุณดํารงไปพักฟนรักษาตัวตอที่วัด
วัดเขานอย ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งตามปกติจะมีเฉพาะผูปวยที่มารับยาไปกินเองที่บาน แตสําหรับคุณ
ดํารงถือเปนกรณีพิเศษ เพราะแมเปนญาติกับพระอาจารย ชีวิตที่วัด จึงพรอมพรักทั้งอาหาร หยูกยา ตลอดจน
ญาติโยม ที่แวะมาเยี่ยมกันอยูเสมอ และที่สําคัญคือ คุณบุญไทย กลีบแกว ภรรยาคูชีวิต ที่มาเฝาดูแลอยูไมหาง
ตลอดทั้ง 8 เดือน ที่คุณดํารงพักรักษาตัวอยูที่วัดนี้ “ไปนอนกินยาตม นวดน้ํามัน12กับอาจารยทมอยู 8 เดือน
แฟนก็ตองมาอยูชวยดูแล และเอาลูกคนเล็กมาอยูดวย สวนลูกคนโตฝากญาติไวที่บานเพราะเขาตองเรียน
หนังสือ” ชวงนั้นสลักเหล็กหลุด ทําใหเกิดการอักเสบ ปสสาวะเปนหนอง หมอที่โรงพยาบาลพระปกเกลาจึงตอง
ผาตัดเอาเหล็กออกกอนกําหนด
ออกจากโรงพยาบาลคราวนี้ คุณดํารงจึงไดกลับมาพักฟนตอที่บาน ดวยสภาพรางกายที่ยังไมกระเตื้อง
ขึ้นสักเทาไรนัก แมวาจะปสสาวะไดเองโดยไมตองใสสายแลว แตยังไมสามารถลุกนั่งได ตองนอนอยูกับที่
เหมือนเดิม ญาติพี่นองจึงยังไมละความพยายามที่จะพาไปรักษากับหมอพื้นบานตามที่ตางๆ แตสุดทายเมื่อดูวา
ไมถูกกับโรค จึงตองเลิกรากันไป “หมอไหนดัง พี่สาวเขาอยากใหเราหายก็พาไป หมอนวด หมอน้ํามัน ที่ไหนก็
ไป ไปเปนสิบ หมอจีนนวดน้ํามันที่วังจันทร หมอเหยียบน้ํามันที่แกลง สุดทาย ไมไหว ผมไมไปแลว พอไปนวด
ครั้งสองครั้ง ก็รูแลววาไมใช ทําไปแลวไมทรุดลง แตก็ไมดีขึ้น แตใครถาม ผมก็บอกวาดี แตในใจเรารูแลววา
ไมใช ตอนหลังจึงเลิกไป”

12

น้ํามันมะพราว เคี่ยวกับสมุนไพร นํามาเสก แลวเอามานวด
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กําลังใจจากครอบครัวและชมรมจิตอาสาฯ
ตลอดระยะเวลาที่คุณดํารงลมเจ็บจนแทบไมสามารถทําอะไรไดเองเลยนั้น คุณบุญไทย กลีบแกว
ภรรยาคูชีวิต ไดคอยดูแลทุกอยางอยางใกลชิด ทั้งเรื่องอาหารการกิน สุขอนามัย และที่สําคัญคือ การชวยทํา
กายภาพบําบัดดวยวิธีการตางๆ รวมทั้งพยายามหาวิธีทําที่จะชวยผอนแรงตัวเองใหมากที่สุดดวย ดังที่เธอเลา
วา...13
ดูแลตั้งแตอยูโรงพยาบาลยันปจจุบัน ออกจากโรงพยาบาลไปอยูวัด 8 เดือน ก็ดูแลเขา ดูแล
ความสะอาด อึ ฉี่ ทุกอยาง ตองดูแลยิ่งกวาเด็กออน ทุก 2 ชั่วโมงตองตื่นมาพลิกตัวให ถาไม
ตื่นก็สะกิด...
ปแรกนั่งไมได นอนอยางเดียว ตอมาฝกนั่งโดยใชเสาพิง พอฝกนั่งได ก็นั่งหางตนเสามา
เรื่อยๆ พอนั่งไดก็อาบน้ํา แทนที่จะเช็ดตัวแบบเมื่อกอน
เมื่อกอนเขาขยับขาไมไดเลย ชวยทํากายภาพใหเขาตามที่หมอสอน นั่งทําจนตัวเองตาตุม
ดานมาจนทุกวันนี้ จนปกวา สองป เขาจึงเริ่มขยับขาไดนิดๆ
เรานั่งโยกก็ไมไหว ก็ใช(ผา)แขวนกับขื่อ แลวใหเขาเอาแขนคลองผาแกวงของเขาเอง เราจะ
ไดเบาแรงลงหนอย แลวมือเขาไมคอยแข็งแรง ก็ใชถุงน้ําเกลือใสทรายมาใหเขาทํากายภาพ
เวลาจะขึ้นรถเข็น หรือขึ้นตียง เราผูหญิง อุมไมไหว ก็เลยใชวิธีเอาเชือกแขวนกับขื่อ แลวให
เขาโหนตัวขึ้น เราก็เข็นรถเขาไป มันก็เบาแรงอีก
ก็ทําแบบนี้มาตลอด จนปที่ 3 เขาก็เริ่มคว่ําได ตอนนี้เขาขยับเองได ทําไดเองหมด เมียไม
ตองอุม ทุกอยางดีหมด 9 ปนี้แลว แตยังเดินไมได
เราทํามาเหนื่อยตลอด แลวตอนนี้เขาสามารถชวยทําอาชีพหาเงินใหเราไดอีก ก็รูสึกภูมิใจ
จะเห็นวา การฟนฟูสมรรถภาพรางกายของคนพิการเชนคุณดํารง เปนเรื่องที่ทั้งผูดูแลและผูพิการเอง
ตองใชกําลังใจ ความมุมานะ ความเพียรพยายามเปนอยางยิ่ง เพราะตองทําอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ และตอง
ใชเวลานานนับป เชน กวาจะขยับขาได ก็ใชเวลาปกวา สองปแลว และกวาจะ “หัดคว่ํา” ก็ยางเขาปที่ 3 แลวเปน
ตน ซึ่งในระหวางที่ยังไมรูวา อนาคตขางหนาจะเปนอยางไร คุณดํารงก็ตองตอสูกับความรูสึกของตัวเองเปน
อยางมากเชนกัน “มันเครียด ไมอยากอยู คิดวาจะอยูทําไม ถึงเวลาเขาก็เอามาวางมาปอน ทุกอยาง ตัวเองทํา
อะไรไมไดสักอยาง ยุงกัด มดกัด ก็ปดเองไมได คิดดูแลวกัน แลวจะอยูไปทําไม เห็นหนาลูกหนาเมียก็สงสาร ถา
เราตายไปคงจะดี จะไดไมทลุ ักทุเลแบบนี้ คิดไมอยากอยูเลย”
และแมเมื่อสมรรถภาพทางรา งกายจะไดรับการฟนฟูจนพอจะชวยเหลือตัวเองไดบ างแลว แตการ
ปรับตัวปรับใจใหสามารถกลับเขาไปอยูในสังคมไดอีกครั้งหนึ่ง ก็เปนเรื่องที่ยากไมยิ่งหยอนไปกวากัน ดังที่
คุณดํารงเลาวา “เมื่อกอนใครมาบานเรามีความอาย ความกลัว อยากอยูคนเดียวมากกวา ปดตัวเอง ไมอยาก
ออกไปไหน” จนกระทั่งเมื่อมีชมรมจิตอาสาดูแลคนพิการนายายอามขึ้น เมื่อปลายป 2551 จากเดิมที่มี “หมอ
ปู” (คุณปทมา รัตนาธรรม ฝายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.นายายอาม และฝายวิชาการ ชมรมจิตอาสาฯ)
13

บุญไทย กลีบแกว, 4 มีนาคม 2554, ณ หองประชุมอเนกประสงค โรงพยาบาลนายายอาม
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มาเยี่ยมคนเดียว ก็มีสมาชิกชมรมฯ แวะเวียนมาเยี่ยม มาพูดคุย และที่สําคัญคือ มาชวนไปเยี่ยมคนพิการคน
อื่นๆ และชวนทํากิจกรรมตางๆของชมรม ทําใหคุณดํารงมีกําลังใจมากขึ้นเปนลําดับ จนสามารถกลับไปใชชีวิต
ในสังคมไดดังเดิม “มาดีใจตอนที่เขาทําจิตอาสากัน พวกหมอ พวกจิตอาสา มาเยี่ยม กําลังใจดีขึ้น เริ่มดีขึ้นๆ
เราก็เริ่มเปดตัว ไปออกสังคม เห็นโนนเห็นนี่ ทําโนนทํานี่ก็สบายใจ จิตอาสาเขาใหโอกาส ใหสิ่งแวดลอมดีๆกับ
เรา ...หมอปูเขามาบานผมเปนบานแรก พอไปบานอื่นก็เอาผมไปดวย จะใหเปนแรงบันดาลใจใหคนพิการ
ทั้งหมดในนายายอาม”
การดูแลเอาใจใสอยางดีเยี่ยมของครอบครัว และการทํางานของชมรมจิตอาสาฯ เชนการแวะมาเยี่ยม
เยียน พูดคุย โดยเฉพาะการชวนไปรวมกิจกรรมตางๆ ทั้งการไปเยี่ยมคนพิการดวยกันเอง และกิจกรรมอื่นๆของ
ชมรมนั้น เปนกระบวนการเสริมพลังที่ทรงพลังยิ่ง จนทําใหคนที่ปดตัวเองอยูกับบานมานานกวา 5 ปเชนคุณ
ดํารง กลีบแกว สามารถกลับมาใชชีวิตปกติในสังคม และลุกขึ้นมาประกอบอาชีพชวยจุนเจือครอบครัวไดอีกครั้ง
หนึ่ง ซึ่ง เปน เรื่อ งที่ นา ชื่นชมอยา งยิ่ ง และคงเปนแรงบันดาลใจใหกับ ทั้งคนพิการเอง และคนอื่น ๆที่ทํา งาน
เกี่ยวของกับคนพิการตอไป
อย า งไรก็ ต าม สํ า หรั บ
คุณดํารงเองแลว เขาก็ยังมีความหวังวา
สักวั น หนึ่ ง เขาจะตอ งลุก ขึ้น เดิ น
ได ถาไดทํากายภาพบําบัดที่ถูกตองและ
ตอ เนื่ อ ง แต เนื่ อ งจากที่ ผา นมา
โรงพยาบาลนายายอามยั ง ไม มี นั ก
โรงพยาบาลพระ ปกเกล า ก็ อ ยู ไ กล
กายภาพบําบัดโดยตรง14 ขณะที่
ประกอบกับครอบครัวยังมีคาใชจายสูง เพราะลูกยังเรียนไมจบ จึงทําใหคุณดํารงยังไมสามารถปลีกตัวไปทํา
กายภาพบําบัดอยางจริงจังและตอเนื่องได
ระบบการดูแลคนพิการจึงตองไดรับการพัฒนาใหเขมแข็ง มีการทํางานเชิงรุกดานการปองกัน และ
สามารถใหการดูแลคนพิการครอบคลุมทุกมิติที่จําเปนตอไป

14

รพ.นายายอาม เพิง่ มีนักภายภาพฯ เมื่อเดือนเมษายน 2554 หลังจากที่เปดรับสมัครมาเปนเวลานาน
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4.6.4 กรณีศึกษาที่ 4

“ผมไมไดรูสึกวาเปนคนพิการ ผมไมเปนภาระใคร มีแตคนอื่นมาเปนภาระผม” เปนความคิด
ความรูสึกที่ออกมาจากใจของ คุณสุริยา ดอกสรอย 15
ชายหนุมวัย 27 ป แหง หมู 1 ตําบลชางขาม ที่ไมไดเปน
เพียง “ลมปาก” หากแตเปนสิ่งที่สะทอนตัวตนผานวิถีการ
ดํารงชี วิต และการทํามาหากิน ที่ดํา เนินไปไดอยางเปน
อิสระ ดวยตัวของเขาเอง
ภาพหนุมพิการแขนซายลีบ ที่เปน “สิงหมอเตอร
ไซด” ขี่มอเตอรไซดไปมา ไปเลนกีฬา ไปทํามาหากินเฉก
เชนคนอื่นๆทั่วไป จึงเปนภาพที่ชินตาของคนยานนี้
ชีวิตที่เลือกได
สุริยา เปนคนพูดจาฉะฉาน ตรงไปตรงมา เขาชื่นชอบกีฬาเปตอง ที่เริ่มเลนมา 3-4 ปแลว เปนสิ่งที่ทําให
เขามีความสุข เพราะเปนโอกาสใหไดสังสรรคกับเพื่อนๆมากหนาหลายตา และยังไดไปแขงเปตองระดับตําบลที่
จัดขึ้นเปนประจําทุกปดวย สําหรับกิจกรรมอื่นๆ เชน การปฏิบัติภาวนา ศิลปะบําบัด สุริยาสะทอนวา “มันก็ดี ดี
สําหรับคนอื่น แตไมดีสําหรับผม ผมชอบเลนกีฬา มันทําใหไดเจอคนเยอะแยะ” (สุริยา ดอกสรอย, 5 เมษายน
2554, ณ บานเลขที่ 27 หมู 1 ต.ชางขาม) ดวยเหตุนี้ เขาจึงเลือกที่ทําตามสิ่งที่ถูกกับจริตของตัวเอง ซึ่งแตละคน
ไมจําเปนตองชอบหรือทําสิ่งเดียวกันทั้งหมด แตตองขึ้นอยูกับจริตและความชอบของแตละคนเปนหลัก
การเกื้อหนุนจากระบบการดูแลคนพิการฯ
ในดานการทํามาหากิน ผูใหญหลง แซตั๋น ผูใหญบานหมู 1 สะทอนวา สุริยา ดอกสรอย เปนคนที่
“ลงคลอง จับ ปูแ สมเกง”16 ดว ยเหตุนี้ เมื่อ เกิดระบบการดูแ ลคนพิการฯตําบลชางขา มขึ้ น อบต. จึ งแนะนํา
ชวยเหลือ และชวยค้ําประกัน ในการขอกูเงินจากสํานักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัด
จันทบุรี เพื่อนํามาซื้อเรือพรอมอุปกรณ เพื่อใหสามารถไป “ออกคลอง หาปูแสม” ไดสะดวกขึ้น

15

ชีวิตของ คุณสุริยา ดอกสรอย อายุ 27 ป พิการแขนซายลีบจากอุบัติเหตุ อยูบา นเลขที่ 27 หมู 1 ต.ชางขาม ขอมูลสวนใหญมาจากการ

สัมภาษณพูดคุยกับคุณสุรยิ า ดอกสรอย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ณ บานพักของคุณสุริยา โดยมี ผญ.หลง แซตั๋น ผญ.หมู 1 คุณกิรยิ า
บําบัดโศรก ประธาน อสม.หมู 4 และพีส่ ะใภของคุณสุริยา รวมพูดคุยดวย
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ในแงนี้ จึงกลาวไดวา บทบาทของระบบการดูแลสุขภาพคนพิการฯ เปนการสนับสนุนเพื่อตอยอดอาชีพ
เดิมของผูพิการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนชองทางใหผูพิการสามารถพัฒนาการทํามาหากิน ใหเลี้ยงตัวเอง
และครอบครัวไดดียิ่งขึ้น
หลังจากที่ อบต. ชวยเดินเรื่องขอกูเงินไป 9 เดือน ก็เพิ่งไดรับเงินกูมาเมื่อ 2 เดือนที่แลว17 ซึ่งสุริยา เลา
เพิ่มเติมวา ไดนําเงินกูทั้งหมด จํานวน 12,000 บาท ไปซื้อเรือ เครื่องยนต และแบตเตอรี่ “...จะไดมีเรือของ
ตัวเองไปออกคลองหาปูแสมอีกลําหนึ่ง นอกเหนือจากเรือของพอ ดีกวาอยูบานเฉยๆ ... จับปูมายังไมถึง 10 ป
ยังไมเกงเทาไร (เสียงพี่สะใภแทรกวา “เขาหาเกง”) ... ไปหาตามปาโกงกางในคลอง ไปทั่ว คลองบางราก คลอง
กลวย คลองตะกง ฯลฯ หาไดทั้งป แลวแตน้ําจะขึ้น ถาหนาฝน น้ําโต ปูจะลอยแพออกเกาะตามตนไมเยอะ จับ
งาย แตก็ตองใสถุงมือ ถาเปนชวงน้ําลง ลุยเลนไมไหว…”
ปูที่ได ตองเอาไปสงที่ประแสร กก.ละ 60 บาท ชวงหนาฝนอาจจะไดครั้งละ 3,000-10,000 บาท แต
ไมใชไดทุกวัน ต่ําสุดไดประมาณ 1,000 บาท เงินที่ไดก็เอามาใชในครอบครัว
สุริยา เปนลูกคนรองสุดทอง จากพี่นองทั้งหมด 6 คน ปจจุบันเขายังไมมีครอบครัว จึงยังคงอาศัยอยูกับ
พอแม พี่และหลาน รวม 6 คน และเนื่องจากพอแมไมมีที่ดินทํากิน “การออกคลอง” จึงเปนอาชีพที่ทํารายได
หลักใหกับครอบครัว ซึ่งนอกจากพอแลว สุริยา ก็เปนกําลังหลักคนหนึ่งในการทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวนี้
ชีวิตวัยรุน ไมมีเครียด มีแตคึกคะนอง จนนําไปสูอุบัติเหตุ
แตหากมองยอนหลังไป กวาที่ชีวิต/ความคิดของสุริยาจะดู “มั่นคง” เชนปจจุบันนี้ เขาก็ผานชีวิตวัยรุน
ที่เอาแตเที่ยวเตร สนุกคึกคะนองไปวันๆ มาแลว ดังที่เขาเลาวา “วัยรุนไมมีเครียด มีแตคึกคะนอง สนุกอยาง
เดียว ไปเที่ยว เมา แทบทุกคืน” และดวยความสนุกประสาวัยรุนนี่เอง ที่นําเขาใหไปประสบอุบัติเหตุ ขับรถ
มอเตอรไซด(ดวยความมึนเมา)ไปเฉี่ยวรถกระบะ ทําใหถูกลากครูดไปกับถนน อันเปนสาเหตุใหเสนประสาท
เสียหาย สงผลให แขนซายชา ไรความรูสึก ลีบเล็ก และใชการไมไดมาตั้งแตป 2547 ขณะมีอายุเพียง 20 ป
อันที่จริงกอนหนาที่จะประสบอุบัติเหตุ เขาก็มีอาชีพรับจางเฝาบอกุง ซึ่งแมจะไดเงินเดือนประจําเดือน
ละ 5000 บาท แตดวยความที่เปนวัยรุน งานที่ตองอยูติดที่ลักษณะนี้ จึงเปนเรื่องนาเบื่อ เขาจึงลาออกไปรับจาง
ตัดยาง มีรายไดคืนละ 300 บาท แตก็อีกนั่นแหละ ชีวิตวัยรุน ความสนุกคึกคะนองตองมากอน เขาจึงไปวาจาง
เพื่อนตอในราคา 200 บาท เพื่อตัวเองจะไดมีเงิน (100 บาท) โดยไมตองทํางาน และยังมีเวลาไปเที่ยวเตรตาม
ประสาไดดวย
ขณะเกิดเหตุก็ไปเที่ยว เมา แลวขับมอเตอรไซดมาเฉี่ยวรถกระบะที่สี่แยกวังจันทร
อุบัติเหตุและวิธีการรักษาที่เลือกได
“เหตุเกิดประมาณ สองทุม หนวยกูภัยพาไปสงโรงพยาบาลพระปกเกลา สภาพตอนแรก สลบ ไปนอน
รพ.ไดคืนหนึ่งแลว พอไปเยี่ยมก็ยังไมรูสึกตัว มารูตัวอีกทีตอนเชาอีกวัน แตก็แลเหมือนคนตาย ลุกได แตตา
มองไมเห็น เออๆ เบลอๆ”
ขณะที่ไปเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระปกเกลา พอแมไดใชสิทธิของผูปวยในการเลือกวิธีการ
รักษา โดยตัดสินใจที่จะไมรักษาโดยการผาตัดตามที่แพทยแนะนํา เพราะไมแนใจวาผลการผาตัดจะเปน
17

สุริยา ดอกสรอย, 5 เมษายน 2554

56 / 84

อยางไร? และหลังจากพักรักษาตัวอยู 1 อาทิตย หมอก็อนุญาตใหกลับไปพักฟนที่บานได พอประมาณหนึ่ง
อาทิ ต ย ผ า นไป ก็ รู สึ ก ว า “มั น เอ อ ๆ ทํ า อะไรไม ไ ด กิ น ข า วไม ไ ด ” จึ ง กลั บ ไปหาหมออี ก ครั้ ง แต ค ราวนี้ ไ ปที่
โรงพยาบาลนายายอาม ไปนอนใหน้ําเกลือ อีก 4 คืน จนลุกขึ้นเดินได
แตปญหาก็ไมไดสิ้นสุดเพียงเทานั้น เพราะแมจะลุกขึ้นเดินได กินขาวไดแลว แตยังมีอาการปวดแขนอยู
อีกนานนับป “ออกจากโรงพยาบาลมายังรูสึกปวดแขน ปวดอยูทุกวันทุกคืน ทุกวันทุกคืนอยูปเศษ” ชวงนั้น แม
จะทํากายภาพบําบัดตามที่โรงพยาบาลสอนให แตก็ไมดีขึ้น ญาติพี่นองจึงพาไปหาหมอโบราณตออีกประมาณ 6
เดือน “ใครบอกมีหมอดีที่ไหนก็ไปทั่ว เปนหมอกระดูก หมอเสน ไปหาราวๆ 7-8 แหง ในเขตจันทบุรีและระยอง”
แตในที่สุดเมื่อพบวา ไมวาจะไปหาหมอที่ไหนๆ อาการก็ยังคงเหมือนเดิม หลังจาก 6 เดือนผานไป เขาจึงปลอย
เลยตามเลย “ไปรักษาแลว แตมันก็เหมือนเดิม ก็เลยปลอยเลยตามเลย” หลังจากนั้น ผานไปอีกกวา 6 เดือน
อาการปวดแขนก็คอยๆบรรเทา และหายไปเองในที่สุด เหลือไวเพียงแตแขนลีบๆ ที่ “ชา ดุกดิกไมได ไรความรูสึก”
มาจนปจจุบัน
กวาจะมาเปนคนพิการที่ไม(รูสึกวาเปนคน)พิการ
ระยะแรกที่ตองเผชิญกับความเจ็บปวด และความพิการ ในวัยเพียง 20 ป นับเปนเรื่องที่ยากจะทําใจ
“ตอนนั้นคือไมมีกะจิตกะใจจะทําอะไร คนเคยทํางาน ก็คิดกันไปใหญ... ” สภาพจิตใจที่ทอแท หมดหวังในตอน
นั้น ไมรวมอาการปวดแขนที่ “ปวดบรรยายไมถูก ปวดมาก ทนไมไหวก็รองไห ยาแกปวดก็เอาไมอยู(แตไมเคยฉีด
มอรฟน)...” จนทําใหเขารูสึกวาชีวิตคนพิการก็มีแตจะถอยหลังลง “เคยเห็นคนพิการคนอื่นทอแท ก็คิดวาทําไม
เขาทอแท พอมาเจอกับตัวเอง กลับคิดตรงกันขาม.... วันดีมันไมมีหรอกสําหรับคนพิการ จริงๆ มันชาชิน ความ
เปนอยูมีแตจะถอยหลังลง...”
แตเมื่อเวลาผานไป เขาก็เริ่มรับสภาพตัวเองได “…ตอนนี้ ไมรูสึกเปนปมดอย ไมรูจะคิดทําไม ยอมรับ
สภาพ มันเปนไปแลว ก็เราทําตัวของเราเอง...” แถมยังพูดติดตลกวา “ไมรูจะคิดทําไม คิดแลวเสียดายแขน”
และกับชีวิตหนุมโสดเชนปจจุบัน เขาคิดวามันก็ดีอยูแลว “อยูคนเดียวก็สบาย เอาตัวรอดคนเดียวได”
จากบทเรียนในอดีต ทําใหเขาใชชีวิตระวังมากขึ้น แมจะยังกินเหลาอยูบาง ยังขี่มอเตอรไซด แตก็
พยายามขี่แบบมีสติ ไมประมาท และไมขับเร็ว “ตอนนี้ก็ยังไปเที่ยวคาราโอเกะที่ถนนนอกอยูบาง กินเหลาบาง
เมาก็ยังขี่มอเตอรไซด แตความเร็วลดลงมาเยอะ ความประมาทไมมี ถามีเรื่องอะไร ภาพเกาๆมันยังขึ้นมาที่
สมอง” และเหนือสิ่งอื่นใดคือ ณ ปจจุบัน เขาไมไดคิดวาตัวเองเปนคนพิการ สามารถดําเนินชีวิต ทํามาหากิน
เลี้ยงตัวเองและครอบครัว และมีความสุขตามอัตภาพ เฉกเชน(หรืออาจจะดีกวา)คนอื่นๆทั่วๆไป

พอและหลานๆของคุณสุริยา
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4.6.5 กรณีศึกษาที่ 5

ตําบลกระแจะ เปนเพียงตําบลเดียวจากทั้งหมด 6 ตําบลของอําเภอนายายอาม ที่ยังไมไดเขารวม
โครงการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยใชครอบครัวและชุมชนเปนฐาน อําเภอนายายอาม
ขณะที่ตําบลกระแจะ ก็มีคนปวยเรื้อรัง/คนพิการเชนเดียวกับตําบลอื่นๆ ดังเชนกรณีของ คุณวิชิต
ศรีเคลือบ18 อยูบานเลขที่ 26 หมู 2 ปจจุบันอายุ 43 ป ยังไมมีครอบครัว19 อยูอาศัยกับแม นองสาว และหลาน
โดยเขาเปนคนหารายไดหลักของครอบครัว จากอาชีพชางกอสรางรับจาง มีรายไดวันละประมาณ 350 บาท
อยูมาวันหนึ่ง ขณะขับมอเตอรไซดกลับบานหลังเลิกงานชางกอสรางที่วัดยางระหง ซึ่งอยูไมไกลจาก
บาน ระบบเบรกเกิดขัดของจนมอเตอรไซดลมคว่ํา ทําใหคุณ
วิชิตไหปลาราหักและสมองไดรับความกระทบกระเทือน ไป
เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระปกเกลานาน 1 เดือน และ
ไดกลับบานเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2554 ดวยสภาพที่ยังตองใส
เฝอกที่ไหปลารา เจาะคอ ใสสายปสสาวะ และใหอาหารทาง
สายยาง ตอนแรกที่กลับจากโรงพยาบาล แขนขาขยับไมได
ไมพูด ไมลืมตา แตเมื่อ 3 มี.ค. ลืมตาไดแลว แตตายังลอย
ไมเอะอะ ไมรองขยับแขนขาได แรงดี จนญาติตองมัดมือทั้ง
คุณปทมา รัตนาธรรม (ขวา) รวมเยี่ยม 3 มี.ค. 54
สองขางไวกับเตียง กันไมใหเขาดึงสายยาง/ที่เจาะคอออก
ตอมาเมื่อวันที่ 5 เม.ย. คุณวิชิตดึงสายยางใหอาหารออกเอง ญาติใหลองกินขาวทางปากก็สามารถลุกขึ้นนั่งและ
กินขาวได พยักหนาได แตยังไมพูด คุณนงเยาว (นองสาว) เลาวา ครั้งตอไปที่จะไปหาหมอ (20 เมษายน 2554)
จะปรึกษาหมอเรื่องการเอาสายปสสาวะ และที่เจาะคอออกดวย
การดูแลที่บานหลังกลับจากโรงพยาบาล มีแมและ
น อ งสาว (คุ ณ นงเยาว ) ซึ่ ง อยู บ า นเดี ย วกั น คอยดู แ ลช ว ง
กลางวั น ส ว นช ว งกลางคื น มี พี่ ส าว (คุ ณ ทองยิ้ ม ) ซึ่ ง แยก
ครอบครัวไปแลวมาชวยเฝาอีกแรงหนึ่ง รวมทั้งมีญาติหางๆ
เปนเด็กผูหญิงอายุประมาณ 13-14 ป ลิ้นไกสั้น แตเฉลียวฉลาด
คลองแคลว และอัธยาศัยดีมาก20 ก็มาชวยดูแลดวยเชนเดียวกัน

18

ขอมูลจากการพูดคุยกับคุณแม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 และนองสาว (คุณนงเยาว) เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2554

19

เคยมีภรรยา แตเลิกรากันไปแลว

20

นองไมไดเรียนตอหลังจบ ป.6 ฐานะยากจน อบต.สรางบานให แตยังไมมีไฟฟา ปกตินองจึงมาดูโทรทัศนที่บานนี้เปนประจําอยูแลว
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และดังที่กลาวมาแลววา ตําบลกระแจะยังไมไดเริ่มโครงการระบบการดูแลคนพิการฯ จึงพบวา ญาติๆ
ตองชวยเหลือดูแลกันเองเปนหลัก เครื่องใชจําเปนเชนเตียงคนไข (ปรับเอนได แตไมมีลอ) อดีตแมยายก็ไปหยิบ
ยืมมามาใหจากวัดหนองสีงา ต.วังใหม ขณะที่อดีตภรรยาก็ซื้อแพมเพิสใหตอนไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล และมี
เครื่องดูดเสมหะที่ขอยืมมาจากสถานีอนามัย การเดินทางไปพบแพทยตามนัด ก็ตองหารถรับจางไปกันเองหรือ
ชวยเหลือกันเอง เชน เมื่อกลับจากโรงพยาบาลครั้งแรก แมชีที่วัดยางระหงก็อนุเคราะหเอารถไปรับ สวนวันที่ไป
หาหมอตามนัดเมื่อวันที่ 14 มี.ค. ใหรถของสมาชิกสภา อบต.ไปสง แตตองจายคาน้ํามันเอง จํานวน 300 บาท
เปนตน ขณะที่ในตําบลอื่นๆ ทีมจิตอาสา/อบต. จะมีบริการพาคนพิการ/คนปวย ไปหาหมอ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ
นอกจากนี้ ยังพบดวยวา ผูดูแลผูปวย ไมเคยไดรับการอบรมใดๆเพิ่มเติม ขณะที่ อสม. / อบต. ก็ไม
ไดมาเยี่ยมเยียนใหคําแนะนํา มีแต อสม.ที่มาสํารวจลูกน้ํายุงลาย ฯลฯ ตามภารกิจของเขาเอง21
สําหรับครอบครัวนี้ แมจะยังไมมีระบบการดูแลคนพิการฯ ก็ยังนับวาโชคดีที่แมและพี่ๆนองๆ สามารถ
ใหการดูแลผูปวยไดเต็มที่พอสมควร ทําใหผูปวยฟนตัวไดเร็ว
แต สํ า หรั บ ผู ป ว ย/ผู พิ ก ารที่ ญ าติ ต อ งทํ า มาหากิ น และไม มี ใ ครคอยดู แ ลล ะ ชี วิ ต พวกเขาจะเป น
อยางไร???

21

ยกเวนคุณปทมา รัตนาธรรม รพ.นายายอาม ซึ่งเขาไปเยี่ยมพรอมกับทีมประเมินฯ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554
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4.7 ปญหา-อุปสรรคสําคัญในการพัฒนาระบบ
4.7.1 ปญหา-อุปสรรคที่เกิดจากความไมรู/วิธีคิด/ทัศนคติ สําหรับเรื่องความไมรู/วิธี
คิด/ทัศนคตินี้ พบวา มีความเกี่ยวของกับทั้งครอบครัว-ญาติ เจาหนาที่ ผูดูแล ชุมชน และ
ทีมงานโครงการ ฯ สําหรับฝายครอบครัว-ญาติ พบวา มีหลาย ๆ กรณีที่การปฏิบัติตอคนพิการ
โดยคนในครอบครัวของคนพิการเองนั้น สวนหนึ่งเกิดจากความไมรูและทัศนคติที่ไมถูกตอง ทํา
ใหมีหลายสิ่งหลายอยางที่ดําเนินการไปดวยความไมรู สงผลใหอาการ/โรคลุกลาม เรื้อรัง บาน
ปลาย และบางรายถึงขั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะกรณีคนไขหรือผูพิการทางจิตเวชนั้นเปนเรื่องที่
ซับซอน และ ตองการวิธีคิดใหม ๆ
นอกจากนี้ บุคลากร/ทีมงานของโครงการพัฒนาระบบการดูแล ฯ ก็เชนเดียวกัน ที่พบวา ยังมี
ประเด็นที่จะตองเรียนรูเพิ่มเติมอีก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเสริมความรูความเขาใจในการ
ทํางานเชิงเสริมพลัง หรือ การจัดกระบวนการเพื่อเสริมพลังอํานาจของชุมชน นาจะเปนเรื่อง
ที่สําคัญมาก เพราะจะชวยทําใหเกิดการขยายตัวของระบบการดูแลไดมากขึ้น รวดเร็วขึ้น ดี
ขึ้น ดังนั้น ถามีสิ่งใดที่ชุมชนดําเนินการไดดี มีจุดแข็ง กอผลเชิงบวก ควรจะมีการสงเสริมให
เกิดการขยายผล การตอยอด การเผยแพร การนําไปใชในที่อื่น ๆ ในตําบล-อําเภอเดียวกัน
ดังนั้น การวิเคราะหสถานการณ ความเคลื่อนไหว หรือ ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู
เสมอวา ไดเกิดอะไรขึ้นบาง เกิดขึ้นไดอยางไร หมายถึงอะไร และ เราควรจะทําอะไรตอไปใน
ฐานะผูสนับสนุนจากภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดกระบวนการในการเสริมพลังชุมชน
ใหเกิดแรงกระเพื่อมมากยิ่งขึ้นนั้นจะทําไดอยางไร (community empowerment) ทีมงาน
โครงการพัฒนาระบบ ฯ ควรทําความเขาใจและใหความสําคัญกับเรื่องนี้ใหมากขึ้น
4.7.2 ปญหา-อุปสรรคเกี่ยวกับคนพิการ พบวา คนพิการมีหลายประเภท หลายระดับมาก
โดยเฉพาะผูพิการที่มีภาวะหลาย ๆ อยางทับซอนกัน อาทิเชน เปนทั้งผูสูงอายุ และเปนผู
พิการ พรอมทั้งเปนผูปวยเรื้อรัง ซึ่งในกรณีเชนนี้ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีผูดูแลตลอดเวลา
เพราะไมสามารถชวยเหลือตนเองไดเลย ดังนั้น การพัฒนาระบบ ฯ จําเปนจะตองคํานึงถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดวย นอกจากนี้ ก็ยังมีคนพิการอีกจํานวนหนึ่ง ที่มีภาวะอารมณ
แปร ปรวน ทําใหผูดูแลไมคอยกลาเขาใกล จึงไมไดรับการบริการ ทําใหปญหาสะสมพอกพูน
แกไขไดยาก เปนตน
4.7.3 ปญหา-อุปสรรคเกี่ยวกับครอบครัว-ญาติ พบวา บางครอบครัวไมตองการเขามา
เกี่ยวของกับระบบของชุมชน หรือ ไมอนุญาตใหเขาไปในบาน โดยบอกวาสามารถดูแลตนเอง
ได ไมตองการใหใครหรือคนนอกเขามายุงเกี่ยว เปนตน นอกจากนี้ ก็ยังมีประเด็นปญหาที่
เกี่ยวของกับการทํามาหากิน หรือ การที่ตองเดินทางไกล เพื่อไปประกอบอาชีพ ทําใหไมมี
เวลาดูแลผูพิการที่ชวยเหลือตนเองไมได หรือ มีเวลาแตไมมากนัก ทําใหคนพิการเหงา นอยใจ
นําไปสูปญหาสุขภาพจิตตามมาได
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4.7.4 ปญหา-อุปสรรคเกี่ยวกับทีมงาน/ทีมดูแล ที่ยังขาดทักษะ ขาดความมั่นใจ ทั้ง
เจาหนาที่ฝายตาง ๆ/ผูดูแล/จิตอาสา พบวา การขาดความรูความเขาใจในรายละเอียดตาง ๆ
เกี่ย วกับ คนพิก าร ซึ่ง มีอ ยูหลายประเภท ซึ่ง แตล ะประเภทมีรายละเอียดตา ง ๆ มากมาย
รวมทั้งขาดความรูในการชวยเหลือ รักษา บําบัด ฟนฟู ทําใหไมสามารถดําเนินการตาง ๆ ได
อยางเต็มที่ หรือ ยังขาดความมั่นใจ ดังที่ผูดูแลสตรีทานหนึ่งของตําบลชางขาม ไดพูดสะทอน
ไวอยางนาสนใจวา.. “คิดวาตัวเองนาจะมีความรูมากกวานี้ถึงจะไปชวยเหลือเขาได ความรู
เรายังอัดไมแนน ยังชวยเขาไดไมเต็มที่ เชนความรูเกี่ยวกับอาชีพเสริม เกี่ยวกับอุปกรณการ
ชวยเหลือตางๆ ที่รูอยูบางแลว เชน การนวด การใชกะลา ก็รูบาง แตไมแนใจวาเรารักษาเขา
ตรงจุดไหม” หรือ ดังที่ผูนําอีกทานหนึ่งไดกลาววา “ตอนนี้ผมมองวาการทํางานยังไมสมบูรณ
เท า ที่ ค วร อยากให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ได ม าเป น พี่ เ ลี้ ย ง มาให ค วามรู ขั้ น ตอนในการ
ดําเนินงาน ความรูเกี่ยวกับการชวยเหลือเบื้องตน องคความรูตางๆที่เกี่ยวของกับคนพิการ
อยากใหลงไปเยี่ยมพื้นที่ดวยกัน” (กํานันตําบลชางขาม, 3 มีนาคม 2554)
4.7.5 ปญหา-อุปสรรคเกี่ยวกับบริบทของหนวยบริการปฐมภูมิ ซึ่งพบวา หนว ย
บริการปฐมภูมิมีเจาหนาที่จํานวนนอย แตมีภารกิจมาก ประกอบกับภารกิจดานการดูแล
ชวยเหลือ ฟนฟูคนพิการนั้น เปนภารกิจที่คอนขางหนัก ตองการความละเอียดรอบคอบ ทําให
ใชเวลาคอนขางมาก ประกอบกับเจาหนาที่ยังมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคนพิการ หรือ
ความพิการประเภทตาง ๆ พรอมทั้งความรูในการชวยเหลือ ฟนฟู ยังมีนอยมาก
4.7.6 ปญหา-อุปสรรคเกี่ยวกับบริบททางภูมิศาสตรของพื้นที่ เนื่องจาก อําเภอนา
ยายอาม จังหวัดจันทบุรี เปนอําเภอที่มีอาณาเขตกวางไกล บานเรือนจํานวนมากตั้งอยูใน
สวน ค อนขา งลึก และบางสวนอยูติดภูเขา มีพื้ นที่สวนลอมรอบ เขา ถึงไดย าก ทํา ใหก าร
เดินทางไปเยี่ยมทําไดคอนขางลําบาก หรือใชเวลานาน หรือ ถาเกิดปญหาใด ๆ ขึ้นในบาน
เชน ความเจ็ บ ปว ยอย า งกะทั น หัน จะตอ งเดิน ทางคอ นขา งไกล ถา ไมมี ย านพาหนะก็จ ะ
ลําบาก ทําใหการเขาถึงบริการเปนไปไดชา ไมทันการณ ถามีอาการรุนแรง ก็อาจทําใหรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น ยากตอการรักษา หรือ ถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้น การคํานึงถึงการกระจายบริการ หรือ
การเพิ่มจุดบริการฉุกเฉิน หรือ การพัฒนาศักยภาพผูที่มีความสนใจในการปฐมพยาบาลเบื้องตน
หรือ การกูชีพ หรือ การให know how ตาง ๆ กับครอบครัวที่อยูในเขตพื้นที่หางไกล เพื่อให
สามารถชวยเหลือพึ่งพาตนเองได ฯลฯ สิ่งเหลานี้อาจจะมีความสําคัญที่อยูในลําดับตน ๆ ของ
การพัฒนาระบบรองรับในโอกาสตอไปดวยเชนกัน
4.7.7 ปญหา-อุปสรรคดานความสัมพันธระหวางหนวยงานในพื้นที่ ที่อาจจะมี
ความไมลงรอยกันในบางดานมาเปนเวลานาน หรือ เปนสิ่งที่มีมากอนหนาที่โครงการพัฒนา
ระบบ ฯ จะเขามาดํ าเนินการ ทําใหไมสามารถทํางานรวมกันได สงผลใหประชาชนขาด
โอกาสที่ดี หรือ ไดรับโอกาสที่ไมเทาเทียมกับประชาชน หรือคนพิการในอีกหลาย ๆ ตําบล ซึ่ง
เปนสิ่งที่นาเสียดายมาก

4.7.8 ปญหา-อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการขาดการสนับสนุนที่พอเพียงจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พบวา ผูนําหรือผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลบางแหง
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ยังใหการสนับสนุนในการทํางาน หรือ การดูแลคนพิการไดไมมากเทาที่ควร ทําใหกระบวนการ
และการชวยเหลือตาง ๆ ดําเนินไปไดคอนขางชากวาตําบลอื่น ๆ ที่ไดรับการสนับสนุนอยาง
เต็มกําลัง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสนับสนุนทั้งในเชิงนโยบาย และงบประมาณ ก็ยังไมชัดเจน
เทาที่ควร
4.7.9 ปญหาดานเงินทุนในการจัดซื้ออุปกรณที่จําเปน อาทิเชน การจัดซื้อเครื่องชวยฟง
หรือ หูฟง สําหรับผูพิการทางหู ที่มีอยูเปนจํานวนมากในบางตําบล เชน ตําบลกระแจะ แตยัง
ขาดเงินทุนในการจัดซื้อมาบริการ เพราะมีราคาคอนขางแพง ทําใหผูพิการทางการไดยิน
จํานวนมาก ยังไมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะยังสื่อสารไมได
4.7.10 ปญหาจากการขาดระบบการติดตามและประเมินผล และ การบันทึก-วิเคราะห
ขอมูลตาง ๆ โดยเฉพาะขอมูลเชิงคุณภาพ ที่เปนลักษณะขอมูลเชิงลึก ขอมูลเชิงกระบวนการ
ขอมูลเชิงประสบการณ ขอมูลเชิงการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ซึ่งเปนเรื่องที่มีความเชื่อมโยงกับ
กระบวนทัศน-วิธีคิดในการทําความเขาใจขอมูลชีวิตประจําวันหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในแตละวัน แต
ละเดือน ฯลฯ จึงทําใหยังมีชองวางในการเขาถึงความเปนจริงตาง ๆ อยูอีกมากพอสมควร
4.7.11 ปญหาและอุปสรรคที่เชื่อมโยงกับความเปนพลวัตของชุมชน กลาวคือ ทุก
ชุมชนมีลักษณะพลวัต เคลื่อนไหว ไมหยุดนิ่งอยูกับที่ เพราะเปนสิ่งมีชีวิต ยกตัวอยางเชน
อาจจะมีคนอีกจํานวนหนึ่งที่เพิ่งทราบเกี่ยวกับการทํางาน-การดูแลคนพิการ และ เขามารวม
ใหม ขณะที่คนเกาอาจจะโยกยายไปอยูที่อื่น หรือ อาจเลิกทํา เนื่องดวยเงื่อนไขความจําเปน
ตาง ๆ หรือ บางทานอาจจะเขามารวมโดยยังไมเคยทราบที่มาของโครงการ ฯ ตั้งแตตน จึงทํา
ใหเกิดชองวางของขาวสารขอมูล การรับรู-รับทราบประกอบกับชุมชนมีคนจํานวนมาก ทําให
การสื่อสารอยางทั่วถึง เทา เทียม ครบถวน ไมบิดเบี้ยว เปน สิ่งที่ทําไดยาก และ ชุมชนจะ
เปนอยูเชนนี้ตลอดไป ไมมีวันหยุดนิ่งได ดังนั้น การสื่อสาร และการถายทอดเพื่อใหเกิดความ
ตอเนื่อง ความสม่ําเสมอ ความยั่งยืน จึงเปนประเด็นที่มีความสําคัญในลําดับตน ๆ เชนกัน
วาจะทําไดอ ยางไร จะทํ าใหชองวางของการสื่อสาร และการถายทอดสิ่งที่ดําเนิน การอยู
รวมกันนั้นใหมีนอยที่สุด เทาที่จะสามารถทําได

4.8 การบรรลุผลของโครงการตามกรอบแนวคิดหลักและวัตถุประสงค
จากการพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บระหว า งแนวคิ ด หลั ก การ เป า หมาย ลั ก ษณะ กลยุ ท ธ ป จ จั ย แห ง
ความสําเร็จ ของโครงการ ฯ กับ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่ประเมินได ดังที่ไดนําเสนอไปแลวขางตนนั้น พบวา โครงการ ฯ นี้บรรลุผลตาม
กรอบแนวคิด หลักการ เปาหมาย ลักษณะกิจกรรม กลยุทธ และปจจัยแหงความสําเร็จในการฟนฟูคนพิการดวย
การใชแนวคิดชุมชนเปนฐาน (CBR) ตามขอบงชี้ขององคการอนามัยโลกแลวเปนสวนใหญ ยกเวนเพียงบาง
ดาน ที่อาจจะยังไมคอยมีความชัดเจน เชน ปจจัยแหงความสําเร็จ ขอที่ 3, 4 และ 5 (ที่ระบุไวในเอกสารขอเสนอ
โครงการ) ซึ่งไดแก ขอ 3) การอบรมความรูและทักษะเฉพาะดานใหกับสมาชิกในชุมชน ซึ่งพบวา ไดมีการ
ดําเนินการไปแลวบางสวน แตยังคงมีความตองการดานนี้อีกมาก ทั้งในเรื่องของตัวความรูและทักษะประเภท
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ตาง ๆ และ จํานวนคนที่มีความตองการที่จะเรียนรู/อบรม/ฝกทักษะ สําหรับขอที่ 4 คือ การใหคนพิการ
ครอบครัวและชุมชน เขามารวมในกระบวนการตาง ๆ ตั้งแตตนจนจบนั้น พบวา ไดดําเนินการสําเร็จในหลาย ๆ
มิติ ยกเวนเรื่องการติดตามและประเมินผล ที่ยังไมพบขอมูลเชิงประจักษสนับสนุนที่ชัดเจน และ/หรือ ยังไมมีการ
พูดถึงประเด็นนี้เทาใดนัก สําหรับขอที่ 5 ในเรื่อง ระบบการสงตอ ทั้งดานการรักษา ฟนฟู การศึกษา/อบรม การ
พัฒนาอาชีพ ที่จะตองมีการเชื่อมโยงกับองคกรเครือขายในหลาย ๆ ระดับ ก็เชนกัน ที่ยังไมพบหลักฐานเชิง
ประจักษสนับสนุนชัดเจน แตจากการสัมภาษณพูดคุยกับทีมงานโครงการ ฯ และผูเกี่ยวของจํานวนหนึ่งในชุมชน
ก็ทําใหทราบวา ทางทีมงาน ฯ และผูเกี่ยวของ-แกนหลักในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องนี้ และ จะมี
การดําเนินการใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ในชวงตอไปอยางแนนอน
สําหรับเหตุผลที่ทําใหการดําเนินการใน 3 เรื่อง หรือ การบรรลุปจจัยแหงความสําเร็จทั้ง 3 ประการได
เพียงบางสวนเทานั้น เนื่องจากระยะเวลาการทํางานของโครงการ ฯ คอนขางสั้น ทําใหทีมงาน ฯ มีเวลาคอนขาง
จํากัด ประกอบกับที่ผานมาทีมงานโครงการ ฯ ไมไดพํานักหรือมีสถานที่ทํางานอยูในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ทําให
การลงพื้นที่ไมสามารถดําเนินการไดอยางสะดวก แตปจจุบันผูรับผิดชอบหลัก ไดยายมาดํารงตําแหนงระดับสูง
ในคณะพยาบาลศาสตร ม.ราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี แลว จึงนาจะชวยใหการทํางานในระยะตอไปมี
ความเขมขนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการออกแบบ-วางแผนการเสริมศักยภาพดานตาง ๆ รวมกับชุมชน ตามที่
ชุมชนไดแสดงความตองการใหเห็นอยางชัดเจน
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวาง วัตถุประสงคของโครงการ ฯ กับ ผลผลิต ผลลัพธ
ผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น พบวา โครงการบรรลุวัตถุประสงคหลัก ที่วาดวย การ
พัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยใชครอบครัวและชุมชนเปนฐานในระดับหนึ่งแลว หรือ กลาวในอีกนัยหนึ่งได
วา ไดเ กิ ด ระบบการดู แ ลคนพิ ก ารขึ้ น ในระดั บ ที่ น า พอใจ ภายใต ร ะยะเวลาการทํ า งานหนึ่ ง ป ก ว า ที่ผ า นมา
เนื่องจากเปนการทํางานกับชุมชนระดับอําเภอ ที่มีขนาดใหญ มีคนเกี่ยวของจํานวนมาก ซึ่งตองใชเวลาในการ
สื่อสาร การทําความเขาใจรวมกันมากพอสมควร แตเนื่องจากโครงการ ฯ เนนกระบวนการมีสวนรวมของหุนสวน
ในชุมชน จึงทําใหเกิดการรวมกันสรางและพัฒนาระบบ และ ไดผลตาง ๆ ภายใตเวลาที่จํากัด โดยสามารถสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้คือ
ไดเกิดทีมงานหรือกลุม-องคกร-บุคลากรที่มีความตระหนักและมีความรับผิดชอบชัดเจนในหลาย ๆ
ระดับ โดยเฉพาะระดับตําบล และระดับหมูบาน
ไดมีการระดม-สรรหาทรัพยากรมารองรับปญหาและความตองการไดในระดับหนึ่ง และคนพิการ
ไดรับความชวยเหลือตาง ๆ เกือบครบทุกดาน ทุกคน ยกเวนเพียงบางดาน ที่กําลังมีการสานตอ
หรือ ตองการการทํางานอยางตอเนื่องในระยะตอไป เชน ดานการศึกษา การสงเสริมอาชีพ การ
จัดหาเครื่องชวยฟง
กลุม-องคกร-ทีมงานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดเขาถึง/เขาเยี่ยม/เขาใจคนพิการเกือบครบทั้งหมด ยกเวน
เพียงบางตําบล ที่มีปญหาภายใน ทําใหคนพิการอีกจํานวนหนึ่ง ยังไมไดรับการดูแลมากเทาที่ควร
หรือ ทีมงานสวนกลางยังไมสามารถเขาถึงไดมากนัก
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คนพิการไดรับการดูแลและบริการตาง ๆ จากระบบที่พยายามพัฒนาขึ้นในระดับที่นาพึงพอใจของ
ทุกฝาย
สําหรับวัตถุประสงครองจํานวน 3 ขอ พบวา โครงการ ฯ สามารถบรรลุไดเกือบทั้งหมด ยกเวน ขอที่ 3
ที่ยังไมสามารถบรรลุไดภายใตเวลาที่จํากัดเชนกัน ซึ่งก็คือ การสรางและพัฒนารูปแบบระบบและการทดลองใช
ซึ่งในเรื่องนี้ทีมงานโครงการ ฯ กําลังดําเนินการ โดยขอขยายเวลาการทํางานของโครงการ ฯ ออกไปอีกระยะหนึ่ง
ในลําดับตอไป จะหยิบยกประเด็นที่มีความสําคัญ 3-4 ประเด็นขึ้นมาพิจารณา พรอมใหขอเสนอแนะ
ตอการกาวเดินตอไปในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อเปนการปูทางใหกับทีมงานโครงการ ฯ องคกรทุน และ ชุมชนนายายอาม
ไดมองเห็นภาพเสนทางกาวเดินตอไปในอนาคตของระบบที่ตองการเห็นรวมกัน ซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวของกับความ
ยั่งยืนของระบบ การลดภาระของระบบ และ การนําประสบการณของอําเภอนายายอามไปใชในพื้นที่อื่น ๆ ดวย

4.9 อนาคต ความยั่งยืน และการนําไปประยุกตใชในพื้นที่อื่น
4.9.1 ความสําคัญของการพัฒนาระบบในมิติตาง ๆ ใหชัดเจน
เพื่อใหมีการดูแลคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนอยางเปนองครวม และ มีความเปนระบบมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมี
ความยั่งยืนมากขึ้น หรือ เปนระบบที่ยังคงอยูไดในอนาคตอันยาวไกลนั้น ผูที่มีบทบาทสําคัญ ไม วาจะเปน
ครอบครัว ญาติ เพื่อนบาน กลุม-องคกร-สถาบันตาง ๆ รวมทั้ง ชมรมจิตอาสาตาง ๆ ของแตละตําบล ควรไดรับ
การชี้แนะแนวทางในเรื่องของการกําหนดหรือวางระบบรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การพัฒนาหรือจัดวางระบบ
ในระดับ ตํา บลและระดับ หมูบ า น ที่ มีค วามประสานสอดคลอ ง เชื่อ มโยง มีค วามชัด เจน มีความถู กต อ ง มี
ศักยภาพมากยิ่งขึ้นในดานตาง ๆ จะถือวาเปนการพัฒนาจากฐานรากขึ้น หรือ จากลางขึ้นบน (bottom-up
development) ซึ่งมีความสําคัญมาก ดังนั้น ทีมงานทุกระดับควรคํานึงถึงการพัฒนาใหระบบตาง ๆ ดังตอไปนี้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนี้คือ
4.9.1.1 ระบบขอมูล-ฐานขอมูลเกี่ยวกับผูปวย-ผูพิการประเภทตาง ๆ (ทั้งรายเกา รายใหม) ซึ่ง
ควรจะมีการพูดคุยกันทั้งเรื่อง การนําเขา-การจัดเก็บ-การบันทึก-การรวบรวม-การประมวลผลขอมูลการวิเคราะห-การนําเสนอ การใชขอมูล และ การเผยแพรขอมูล (ในกรณีที่จําเปน) ดังเชน
กรณีตําบลสนามไชย และ กรณีตําบลวังใหม ที่เจาหนาที่พัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบล ไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลไวระดับหนึ่งแลว จึงนาจะมีการพัฒนาตอยอด ทําใหเปน
ระบบ ทันการณ ทันสมัยมีขอมูลครบถวน ถูกตอง มากยิ่งขึ้น หรือ มีการใชระบบแฟมประวัติ
บุคคล (Folder) ของแตละคน (ซึ่งพบวา ประเด็นนี้ ก็ไดมีความคิดริเริ่มขึ้นบางแลวโดยชุมชนเอง
หรือ จากทางชมรมจิตอาสา ของตําบลนายายอาม - จากการนําเสนอของคุณโกศล โมมา ประธาน
ชมรมจิตอาสา ตําบลนายายอาม ณ ที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเมื่อ 4 เมษายน 2554 ณ
หองประชุมอบต.วังใหม) และ ควรมีการถายทอดใหทีมงานทั้งหมดไดรับทราบ หรือ พัฒนา
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ทีมงานในชุมชนใหสามารถดําเนินการในเรื่องนี้ใหสอดรับกันได จะเปนประโยชนและเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
4.9.1.2 ระบบการเยี่ยม-ติดตามดูแลฟนฟู ที่มีความตอเนื่อง ทั่วถึง สม่ําเสมอ พรอมการจัดทํา
บันทึกขอมูลที่เปลี่ยนแปลง/เคลื่อนไหวที่ถูกตอง เชื่อถือได โดยการสงเสริมใหทีมอาสา หรือ
ผูดูแล มีการบันทึกขอมูลการเปลี่ยนแปลง พัฒนาการ ปญหาและความตองการตาง ๆ (เชน
ภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้น ความวิตกกังวล ฯลฯ) รวมทั้งมีการจัดทําบัญชีรายชื่อ ของผูดูแล
ระดับคุมบาน ระดับหมูบาน ระดับตําบล พรอมทั้งระยะเวลา-ตารางการเยี่ยม ที่มองเห็น
ภาพรวมอยางเปนระบบทั้งหมด ของแตละตําบล แตละหมูบาน เปนตน
4.9.1.3 ระบบสนับสนุนดานการเรียน การศึกษา การฝกอาชีพ การหางานทํา การจางงาน
การลงทุนประกอบอาชีพ ควรพิจารณาจัดระบบอยางมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และ
ควรมีความเชื่อมโยงกับระบบการระดม-การจัดสรรทรัพยากร (ในขอ 7 และ ระบบการสงตอ
ในขอ 4. ที่ตามมาดานลางนี้ดวย) สําหรับการสนับสนุนเงินกูยืมเพื่อประกอบอาชีพ อาจจะ
พิจารณาใหกูยืมโดยปลอดดอกเบี้ย หรือ มีขอตกลงรวมกันบางประการ อาทิเชน การทํางาน
เปน อาสาสมั ครในงานที่ต นเองถนั ด เพื่อ เปน การคื น ประโยชน ใ หกับ ชุม ชน (เมื่อ ประสบ
ความสําเร็จ) นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ หนวยงานตาง ๆ ในอําเภอนายายอาม
ควรมีการกําหนดนโยบายในการจางงานคนพิการที่สามารถทํางานได-มีคุณสมบัติสอดคลอง
โดยอาจจัดเปนระบบรวมกัน หรือ แยกกันแตมีความเชื่อมโยงกัน เชน ระบบการรับเขาทํางาน
การรับสมัครและการคัดเลือกดวยกัน หรือ อาจทําแยกกันตามความสะดวกหรือบริบทของแต
ละแห ง แต ควรมี น โยบายดา นนี้ ชัด เจน เพื่ อ เป น ขวัญ -กํา ลัง ใจกับ คนพิก าร และเป น แรง
กระตุนอีกทางหนึ่ง ทําใหคนพิการมีความมุมานะ ไมยอทอ ฯลฯ
4.9.1.4 ระบบการสงตอใหกับองคกรเครือขายและการติดตามความกาวหนา ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานการเรียน/การศึกษาตอ/การฝกอบรม การพัฒนาอาชีพ การสงเสริมรายได การ
รักษาพยาบาล อาทิเชน กรณีตองการการรักษาฟนฟู หรือ ตองการไดรับโอกาสในการรักษา
ใหมอีกครั้งหนึ่ง (ทั้งกรณีปกติ และ กรณีเรงดวน/ฉุกเฉิน) โดยสถาบันหรือหนวยงานภายนอก
ชุมชน โดยมีการจัดระบบการเขาถึงบริการตาง ๆ อยางรวดเร็ว ฉับไว ปลอดภัย ทันการณ
ยกตัวอยางเชน กรณีตําบลวังใหม ที่นายกองคการบริหารสวนตําบล มีการเปดโทรศัพทมือถือ
เพื่อใหเขาถึงไดตลอดเวลา สามารถชวยเหลือไดทันทวงที (กรณีฉุกเฉิน) สําหรับดานการเรียน
การสงเสริมพัฒนาอาชีพ ก็เชนกัน พบวา ในเรื่องนี้จะตองมีการดําเนินการสํารวจขอมูลความ
ตองการและการเชื่อมประสานกับองคกรในเครือขาย นําไปสูขอตกลงตาง ๆ รวมกันอยางเปน
รูปธรรม สําหรับการประสานกับแหลงทรัพยากรตาง ๆ นอกชุมชนนั้น ควรจัดทําบัญชีรายชื่อ
หนวยงานที่เกี่ยวของ/องคกรที่อยูในเครือขายใหครอบคลุมทุกประเภท ในทุกระดับ ทั้งใน
ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับจังหวัดใกลเคียง ระดับกลุมจังหวัด ระดับภาค หรือ แมแตใน
ระดับประเทศ และ/หรือ การอํานวยความสะดวกใหกับครอบครัว-ญาติในการติดตอประสาน
การหาขอมูล/การเขาถึงแหลงทรัพยากร-แหลงขอมูล และแหลงความชวยเหลือตาง ๆ รวมถึง
การอํานวยความสะดวกในการสงตอไปยังหนวยงานในสวนกลาง (กรณีที่จําเปน) เพื่อใหผู
พิการไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น และสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได
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4.9.1.5 ระบบการเสริมศักยภาพดานตาง ๆ ใหกับผูดูแล ครอบครัว-ญาติ เจาหนาที่อยาง
ตอเนื่อง สม่ําเสมอ เชน การเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชกายอุปกรณตาง ๆ การ
เพิ่มพูนความรูความเขาใจใหม ๆ ทุกดาน (ดังไดกลาวไปแลวหลายครั้งขางตน) ใหกับผูดูแล
ครอบครัว เจาหนาที่ทุกฝาย อยางสม่ําเสมอ ตอเนื่อง โดยการจัดสรรงบประมาณ-ทรัพยากร
รองรับไวลวงหนาจํานวนหนึ่ง ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง ที่จะชวยทําใหการเสริมศักยภาพมี
ความเปนไปได ถามีงบประมาณรองรับ หรือมีนโยบายดานนี้ อยางชัดเจน
4.9.1.6 ระบบการแจงขอมูล-ขาวสาร และการชวยเหลือขั้นตน ยกตัวอยางเชน กรณีประชาชน
ทั่วไปประสบอุบัติเหตุ (เชน อุบัติเหตุทางจราจร โดยรถชน รถคว่ํา ตกตนไม ฯลฯ) เพื่อชวยลด
การบาดเจ็บ ลดความรุนแรง ลดความสลับซับซอนของอาการ (complications) ถาสามารถ
ดําเนินการตรงนี้ไดดี นาจะสามารถชวยลดความพิการลงไดอีกมาก หรือ กรณีที่มีคนพิการ
หนาใหม ควรแจงใครกอน และจะดําเนินการอยางไรตอไป ทางผูนําหมูบาน ผูนําตําบลทุกคน
ทุกแหงควรทราบขอมูลและขั้นตอนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งวิธีการชวยเหลือขั้นตนที่ถูกตอง
เปนตน
4.9.1.7 ระบบการระดม-จัดสรรทรัพยากรและการจัดทําบัญชีทรัพยากรทุกประเภท ทั้งเงินทุน
เงิ น บริ จ าค วั ส ดุ อุ ป กรณ ต า ง ๆ ที่ จํ า เป น ต อ งมี ต อ งใช โดยสถาบั น ในชุ ม ชน เช น วั ด
โรงพยาบาล โรงเรียน อยางตอเนื่อง เชื่อมโยง และ จัดทําบัญชีรายการอุปกรณตาง ๆ ที่เปน
ของสวนรวม หรือ ของชุมชน/ของกลาง ซึ่งจะทําใหทราบวามีอะไรอยูแลว บาง มีจํานวน
เทาใด อยูที่ไหน ใครยืมไปใช ฯลฯ และ ประชาสัมพันธใหทราบกันอยางทั่วถึง
4.9.1.8 ระบบการประชาสัมพันธ เพื่อใหเกิดการไหลเวียนของขาวสารขอมูล ความคืบหนา ความ
เคลื่อนไหวตาง ๆ ทั่วถึงกันทั้งอําเภอ ซึ่งควรหมายรวมถึงการประชาสัมพันธ หรือ การรณรงค
ดานการปองกันอุบัติเหตุ การลดความรุนแรงของอาการโดยการใหขอมูล ขาวสารความรู
อาทิเชน การจัดทําปายขอมูลที่จําเปน ฯลฯ ซึ่งองคกรที่นาจะมีบทบาทดานนี้ไดดีที่สุด นาจะ
เปน ที่วาการอําเภอนายายอาม องคการบริหารสวนตําบล กลไกกํานัน ผูใหญบานที่ปกติมัก
ใชระบบเสียงตามสาย แตสําหรับกรณีพื้นที่หางไกล อาจจําเปนตองสื่อสารดวยวิทยุชุมชน ฯลฯ
สําหรับการพัฒนาเชิงระบบในดานตาง ๆ ดังกลาวขางตนที่ครอบคลุมมิติตาง ๆ หลายดานดวยกันไม
วาจะเปนดานขอมูล ฐานขอมูลที่เกี่ยวกับคนพิการประเภทตาง ๆ ระดับหมูบานและตําบล ซึ่งมีความเชื่อมโยงไป
ถึงระบบการเยี่ยมเยียน ดูแล ฟนฟู อยางสม่ําเสมอ ตอเนื่อง ทั่วถึง และ มีความเชื่อมโยงกับระบบการสงตอ
(กรณีที่ไมสามารถดําเนินการในชุมชนได) ทั้งดานการทํางาน อาชีพ การเรียนรู/การศึกษา การฝกอบรม การฝก
ทักษะตาง ๆ ฯลฯ สิ่งเหลานี้ ควรจะมีการจัดทําเปนแผนผัง หรือ Flow Chart อยางเปนระบบของแตละตําบล
(ภายหลังจากที่มีขอตกลงรวมกันในเชิงระบบดังกลาวแลว โดยเฉพาะในบรรดากลุมแกนหลัก ทีมผูดูแล และ
องคกรเครือขาย) และควรทําความเขาใจรวมกันใหชัดเจน ถึงบทบาทของแตละคน แตละฝาย แตละทีม ฯลฯ
สําหรับขอเสนอแนะการพัฒนาระบบในขอ 3-7 ขางตน ซึ่งเปนระบบสนับสนุนที่สําคัญ ที่มีลักษณะทั้ง
กึ่ง meso และ macro ก็ควรจะมีการพูดคุยปรึกษากัน เพื่อใหเกิดขอตกลงรวมในดานตาง ๆ รวมกัน และนําไปสู
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การจัดทําแผนผัง หรือ Flow Chart ซึ่งผูนํา แกนหลัก ของทุกองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งอําเภอนายายอาม
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล สถานีอนามัย วัด โรงเรียน องคกรเอกชน ชมรมจิต
อาสาตาง ๆ ฯลฯ ควรมีความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับภารกิจของแตละสวนงาน เพื่อสนับสนุนใหเกิดการทํางาน
แบบเครือขายที่มีความเชื่อมโยงกัน เสริมศักยภาพซึ่งกันและกัน โดยพิจารณาวา หนวยงานไหนมีทรัพยากรอะไร
ดานใดอยูแลวบาง ทั้งบุคลากร ความรู-ความสามารถ-ความถนัด ความคิด-ความสนใจ เงินทุน วัสดุ-อุปกรณ
ตาง ๆ และควรจะไดรับการเสริมศักยภาพดานใดเพิ่มขึ้นอีกบาง และ จะทําสิ่งเหลานั้นใหเกิดขึ้นไดอยางไร
นอกจากนี้ สิ่งที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง ก็คือ ระบบการติดตามประเมินผลที่มีศักยภาพ ที่จะชวยทํา
ใหเกิดการเรียนรู เกิดการทบทวนการทํางานรวมกันแบบมีสวนรวม แบบเสริมพลัง รวมทั้ง การประเมินตนเอง
และการรั บ ฟ ง เสี ย งสะท อ นของผู เกี่ ยวขอ งทุ กฝ า ย ทุ ก องคก ร ทุก ระดับ รวมทั้ ง การรั บ ฟ ง เสีย งสะท อ นจาก
ประชาชน จะทําไดอยางไร สิ่งนี้ ก็ควรไดรับการใหความสําคัญมากขึ้น หรือ ผนวกเขามาอยูในแผนผัง หรือ Flow
Chart ดังกลาวขางตนดวย เพราะจะทําใหมีการปรับปรุง-พัฒนาระบบใหดีขึ้นอยูเสมอ รวมทั้งทําใหระบบที่
พัฒนาขึ้นคงอยูได มีความยั่งยืน สิ่งนี้ยังคงเปนประเด็นสําคัญสําหรับทีมงานโครงการ ฯ และชุมชนในการทํางาน
รวมกันในระยะตอไป ที่ไมอาจมองขามไปได อยางแนนอน

4.9.2 ความสําคัญของการปองกันความพิการ
สําหรับประเด็นการปองกันความพิการนี้ ทีมประเมิน ฯ พบวา มีความสําคัญมากเชนเดียวกัน หรือ มี
ความสําคัญเท าเทียมกับเรื่องการดูแลรักษา และ การฟนฟู เนื่องจาก พบวา มี การเพิ่มขึ้นของคนพิ การอยู
ตลอดเวลา โดยเฉพาะการพิการที่เกิดขึ้นจากโรคที่ปองกันได (เชน เบาหวาน ความดัน หัวใจ โรคหลอดเลือด
สมอง) ซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องอัมพฤกษ อัมพาต (ซึ่งพบมากในชุมชนนายายอาม โดยเฉพาะที่ตําบลวังใหม พบวา
มีผูพิการจากโรคเรื้อรังจํานวนมาก) รวมทั้งการพิการจากอุบัติเหตุ (ในระหวางที่ทีมประเมินผลกําลังเก็บขอมูลอยู
ในชุมชน ในชวงระหวางวันที่ 1-6 มีนาคม และชวงระหวางวันที่ 4-5 เมษายน 2554 พบผูปวยหนักจากการเกิด
อุบัติเหตุและมีแนวโนมเปนผูพิการจํานวน 2 ราย โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการจราจร-การเดินทาง-การขับขี่
รถยนตและรถจักรยานยนต ซึ่งเชื่อมโยงกับเรื่องความเมา ความเร็ว ความประมาทและทัศนวิสัย และทราบวา
หญิงที่กําลังตั้งครรภคนหนึ่ง ก็ประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตทันที) นอกจากนี้ ก็ยังมีประเด็นที่เกี่ยวของกับความ
พยายามในการฆาตัวตาย (แตไมตาย แตกลับพิการ) อันเนื่องมาจากความเครียด ซึ่งมีสาเหตุเชื่อมโยงกันหลาย
ประการ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การทํามาหากิน เรื่องความรักที่ไมสมหวังของวัยรุน ปญหาในครอบครัวที่ไมมีความ
อบอุน เปนตน
ดังนั้น โครงการพัฒนาระบบ ฯ และชุมชน ควรหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพิจารณารวมกัน หรือ ควรให
ความสําคัญกับประเด็นนี้ไปพรอม ๆ กับการดูแลรักษา การฟนฟู และการสงเสริมสุขภาพ ไมควรมองแยก หรือ
ทํา แยก เพราะจะทํา ใหเ หนื่ อ ย และ ถ า ใหค วามสํา คั ญ เฉพาะการแกไ ข หรือ การรั ก ษาฟน ฟู โดยไมพู ดถึ ง
ความสําคัญของการปองกันควบคูกันไป ในอนาคต ก็อาจจะมีคนพิการเพิ่มขึ้นตอไปเรื่อย ๆ หรือ เพิ่มขึ้นในอัตรา
ที่รวดเร็ว จนกระทั่งมีภาระสูงมากจนอาจรับมือกันไมไหว ก็มีความเปนไปได โดยเฉพาะประเด็นความเครียดที่
เกี่ยวของกับความยากลําบากทางเศรษฐกิจ หรือ การประสบกับภาวะไมแ นนอนของธรรมชาติ ที่สง ผลตอ
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ผลผลิต/ราคาผลผลิต/พืชผลในสวน ก็ควรจะมีการพูดคุยรวมกัน เพื่อหาทางเยียวยารวมกัน โดยเฉพาะการสราง
ภูมิคุมกันทางจิตใจ เปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก เพราะตามที่ทราบกันดีวา ความเครียดเปนสาเหตุสําคัญของ
โรคตาง ๆ หลายประการ ดังนั้น ถาเปนไปได นาจะมีการรวมมือกับสถาบันศาสนา หรือ วัดปาธรรมสุข ที่มีการ
จัดหลักสูตรเพื่อเสริมพลังจิตใหกับประชาชนทั่วไป ตลอดทั้งปอยูแลว โดยการเปดใหผูที่สนใจเขารวมกิจกรรม
ดังกลาวอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ หรือ ทําอยางเปนระบบ เปนกระบวนการ ก็นาจะมีประโยชน หรือ เปนการชวย
ลดปญหาไดอีกทางหนึ่ง

4.9.3 การนําประสบการณของอําเภอนายายอามไปประยุกตใชในพืน้ ที่อื่น
เนื่องจากในปจจุบัน รูปแบบระบบที่ทีมงานโครงการ ฯ ตองการพัฒนาขึ้น และ ตองการทดลองใชเปน
ระยะเวลาหนึ่งที่อําเภอนายายอามนั้น ยังไมเกิดขึ้น เนื่องจากมีเวลาการดําเนินงานที่สั้น แตอันที่จริงนั้น สิ่งที่
นาจะสามารถนําไปถายทอดสูพื้นที่อ่ืน ๆ ไดเปนอยางดี ก็คือ “ประสบการณ” (experience) และ “ความรู”
(knowledge) ในการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดการดูแลคนพิการรวมกัน และ การแบงปนกันในเชิงกระบวนการ
หรือ การสะทอนใหเห็นกระบวนการทํางานรวมกัน เพราะถามีการสื่อสารเฉพาะรูปแบบระบบ หรือ ตัวแบบ
(model) ซึ่งเปนผลผลิตสุดทายที่ตองการเพียงประการเดียวนั้น ก็นาจะผิดหลักการสําคัญขององคการอนามัย
โลก ที่เนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในทุกขั้นตอนในการสรางระบบ ซึ่งแสดงใหเห็นแลววา....แตละชุมชน
ตองใหความสําคัญกับกระบวนการในการสรางการมีสวนรวม และสิ่งนี้ไมสามารถลอกเลียนแบบกันได
ดังนั้น ชุมชนอื่น ๆ ที่ตองการดําเนินการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการดวยการใชครอบครัวและชุมชน
เปนฐาน ก็จําเปนจะตองทําความเขาใจดวยวา ไมสามารถนําประสบการณและความรูของอําเภอนายายอามไป
ใชไดทั้งหมด แตอาจจะสามารถนําไปประยุกตใชไดบางในบางเรื่อง บางกรณี บางประเด็น เพื่อชวยลดหรือลัด
ขั้นตอนบางประการ (take a detour) อาทิเชน การใหความสําคัญกับปจจัย-องคประกอบตาง ๆ ดังไดนําเสนอไว
ขางตน พรอมสื่อสารออกไปวาการที่จะทําให “ระบบการดูแลคนพิการ” เกิดขึ้นไดนั้น จะตองใหความสําคัญกับ
ปจจัยอะไรบาง และ พยายามพิจารณารวมกันวา ชุมชนมีปจจัยเหลานั้นหรือยัง โดยเฉพาะปจจัยดานบทบาท
ขององคการบริหารสวนตําบล/ผูนําองคกร บทบาทของกลุม-ชมรมจิตอาสา บทบาทของเจาหนาที่สาธารณสุข
หรื อ พยาบาลชุ ม ชน ซึ่ ง เป น ลู ก หลานของคนในชุ ม ชน เพราะบุ ค คลเหล า นี้ ล ว นเป น แกนสํ า คั ญ /แกนหลั ก /
แกนกลางในการขับเคลื่อน (key actors) ที่มีบทบาทอยางสูงในการผลักดันใหเกิดขึ้นหรือมีความเปนไปได และ
ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ การสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันและนําไปสูความตระหนักตอ
ปญหารวมกันกอน เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น จึงจะเกิดแรงผลักที่พอเพียงตอการกาวเดินตอไปขางหนารวมกัน และ สิ่งที่
สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งก็คือ “ความพรอมตอการเรียนรู” อยูเสมอ พรอมทั้งมีการวิเคราะหติดตามผลที่เกิดขึ้น
หรือ ถาไมเกิดขึ้น ก็ควรศึกษา-วิเคราะหหรือทราบดวยวา เปนเพราะอะไร เพราะฉะนั้นบทบาทของนักวิชาการใน
ชุมชนที่สามารถมองเห็นภาพรวมไดทั้งหมด ก็มีความสําคัญ ดังนั้น ถาชุมชนใดมีปจจัย-องคประกอบเหลานี้ ก็
นาจะเคลื่อนตัวไปได และควรมีการสรุปและสังเคราะหประสบการณที่เกิดขึ้นรวมกันตลอดเวลา จะสามารถทํา
ใหเกิดความสําเร็จขึ้นได

68 / 84

อยางไรก็ดี สําหรับบางชุมชนที่ยังไมเคยมีประสบการณ หรือ ไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคนพิการ
มาก อ นเลย หรื อ ไม มี ลู ก หลานที่ เ ป น บุ ค ลากรสุ ข ภาพ (เช น แพทย พยาบาล นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข นั ก
กายภาพบําบัด ฯลฯ) ที่มีความรูความเขาใจดานนี้ ก็อาจจะจําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากบุคคลภายนอกที่
มีความรูความเขาใจ มีความสนใจ และ มีความตั้งใจดีตอชุมชน(เหมือนกับ รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญและทีมงาน)
เพื่อชวยเขามาผลักดัน ใหความรูความเขาใจ และ ชวยสราง-เพิ่มแรงกระตุนกระบวนการในชวงตน
นอกจากนี้ การนําประสบการณของอําเภอนายายอามไปใชในพื้นที่อื่น ๆ ตอไปนั้น ควรมีการทําความ
เขาใจรวมกันใหแจมชัดตั้งแตแรกเลยวา ความรูและประสบการณของอําเภอนายายอามที่เกิดขึ้นจากความ
พยายามในการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการรวมกันนั้น เปนความรูและประสบการณที่มีลักษณะของความเปน
บริบทเฉพาะ (context specific) ไมสามารถลอกเลียนแบบกันได และถึงแมอาจจะมีรูปแบบระบบออกมา แตก็
ไมสามารถนําไปใชไดทั้งหมด เพราะสังคมมนุษยแตละสังคมมีบริบท หรือ ความเปนลักษณะเฉพาะที่แตกตาง
กันไป
ดังนั้น การคิดคนระบบที่มีความสอดคลองกับความเปนจริงของแตละแหง จึงมีความสําคัญมากกวา
และ ที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ถามีการนํารูปแบบระบบมาจากที่อื่น และนํามาใชอยางเถรตรง หรือขาด
วิจารณญาณ ก็จะเปนเหมือนกับการนําไปใชแบบบนลงสูลาง (top-down) ซึ่งจะไมแตกตางจากระบบราชการที่
มีลักษณะสั่งการจากบนลงสูลาง และ แนนอนวาสิ่งที่นําเขามาจากที่อื่น จะไมเหมาะสมกับบริบทเฉพาะของแต
ละแหง ซึ่งก็หมายถึงวา จะขัดกับหลัก CBR ตามที่องคการอนามัยโลกไดระบุไวในประเด็น... “ความยืดหยุน
เหมาะสมสอดคลองกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนแตละแหง” ซึ่งในเอกสารขอเสนอโครงการ ฯ
(ซึ่งเปนเอกสารตนฉบับเดิมของ รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ หนา 10) ก็ไดระบุไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นนี้เชนกัน
ดังนั้น ในมุมมองของสังคมศาสตรการพัฒนา มองวา การดําเนินการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดย
การใชครอบครัวและชุมชนเปนฐาน ตามแนวคิด หลักการ เปาหมาย ลักษณะ กลยุทธ ที่องคการอนามัยโลกได
ระบุไวนั้น เปนสิ่งที่แตละชุมชนนาจะสามารถนําไปปรับใชหรือทดลองทําไดทุกชุมชน โดยไมตองรอรูปแบบระบบ
จากที่ใด เพราะในความเปนจริง เราไมสามารถตัดเสื้อขนาดเดียวกัน หรือใชแบบพิมพคุกกี้อันเดียวกันในการ
สราง “ระบบ” ที่สมาชิกในชุมชนจะตองเปนคนรวมกันสรางหรือคิดคนรวมกัน หรือ “ปนขึ้นมาเองกับมือ” ทั้งนี้
เพื่อใหเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของแตละชุมชน ที่มีลักษณะเฉพาะ มีความเปนตัวของ
ตัวเอง มีอัตลักษณ มีคุณคา และมีอิสระทางปญญา

4.9.4 ขอเสนอเชิงนโยบายและระบบสนับสนุน
4.9.4.1. ควรใหการสนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการดวยการใชครอบครัวและ
ชุมชนเปนฐานในพื้นที่อื่น ๆ ที่อยูใกลเคียงกัน เพื่อใหสามารถมารวมเรียนรูจาก
อําเภอนายายอามได
4.9.4.2. ควรสนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือ การถอดบทเรียนของชุมชนตาง ๆ
ที่มีประสบการณคลายคลึงกัน หรือ ใชแนวคิดเดียวกันในการทํางานพัฒนาระบบ
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การดูแลคนพิการ เพื่อทําความเขาใจบริบทเฉพาะของแตละแหง และนําไปสูการ
สรางความรูที่ขึ้นกับบริบท (context-dependent knowledge) เชน ชุมชนอําเภอ
แมสรวย เชียงราย เปนตน
4.9.4.3. ควรพิจารณาใหการสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการ ณ อําเภอนายายอาม
ในระยะตอไป โดยเนนเนื้อหาและองคประกอบของการทํางานไปที่ การพัฒนาหรือ
เสริมศักยภาพทีมงาน และ การสนับสนุนการตอยอดของระบบ ตาง ๆ เพื่อใหเกิด
ความชัดเจน ตามขอเสนอแนะในขอ 4.9.1 ขางตน
4.9.4.4. ควรสนับสนุนใหเกิดศูนยเรียนรูขึ้นในชุมชนตาง ๆ เพื่อเปนแหลงทรัพยากรของ
ชุมชน และ เกิดการถายทอดความรูและประสบการณของทีมงานในระดับตาง ๆ สู
คนรุนหลัง หรือ เยาวชนในชุมชนไดตอไป
4.9.4.5. ควรมีระบบการติดตามและประเมินผลแบบมีสวนรวม หรือ แบบเสริมพลัง ที่มีการ
เรียนรูรวมกันอยางใกลชิดระหวางองคกรสนับสนุนทุน ผูดําเนินโครงการ ฯ และ
ชุมชน จะทําใหเกิดการเปลี่ยนปลงตาง ๆ ไดมากขึ้น เร็วขึ้น หรือ เปนไปในทิศทางที่
ตองการรวมกันไดมากยิ่งขึ้น
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5

จ

ากการนําเสนอผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยการใชครอบครัวและชุมชนเปน
ฐาน ซึ่ ง ครอบคลุ ม ด า นป จ จั ย นํ า เข า กระบวนการ ผลผลิ ต ผลลั พ ธ ผลสํ า เร็ จ ผลกระทบ และการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน พรอมทั้งการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของไปแลวนั้น ณ ที่นี้ จะขอสรุป
สาระสําคัญ โดยการชูประเด็นที่สถาบันสรางเสริมสุขภาพคนพิการ (ส.ส.พ.) คอนขางใหความสําคัญเปนพิเศษ
4-5 ประเด็นใหญ ๆ ดวยกัน ดังนี้คือ

5.1 สรุปสาระสําคัญ
5.1.1 บทบาทของทีมงานโครงการฯ
โดยสรุปคือ ในชวงตนทีมงานโครงการพัฒนาระบบ ฯ ที่ไดรับการสนับสนุนจาก สสพ. ไดแสดงบทบาท
ในการใหขอมูล ขาวสาร ความรู (inform) การกระตุนและสรางแรงบันดาลใจ (motivate) และ การเตรียมความ
พรอมใหชุมชนสามารถกาวกระโดดได (prepare) นอกจากนี้ ในชวงตอมา ทีมงาน ฯ ยังไดสนับสนุนในเชิง
วิชาการ โดยการเอื้ออํานวยใหมีการจัดเวทีเพื่อสรางการมีสวนรวมและระดมสมอง และ ยังมีบทบาทในเรื่องของ
การสรางระบบขอมูลและความรู โดยการวิจัยเกี่ยวกับคนพิการ พรอม ๆ กับมีการประเมินสภาพและผลกระทบ
ตอสุขภาพ นอกจากนี้ ทีมงาน ฯ ยังไดลงไปเยี่ยมคนพิการและชุมชนตาง ๆ ดวยตนเอง ทําใหเกิดกระบวนการ
ขับเคลื่อน หรือ ความเคลื่อนไหว ความตื่นตัวขึ้นในชุมชน

5.1.2 ความครอบคลุม/การเขาถึงบริการ
สําหรับความครอบคลุมและการเขาถึงบริการของคนพิการ สรุปวา มีความแตกตางกันในแตละตําบล
สําหรับตําบลที่ทีมงาน/จิตอาสาสามารถเขาถึงคนพิการไดครบทั้งหมด 100% คือ ชุมชนตําบลนายายอาม (ซึ่งมี
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คนพิการจํานวน 103 ราย แตยังมีกรณีที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ลําบาก และรอการสงเสริมอาชีพอีกจํานวนมาก)
และ ชุมชนตําบลชางขาม (ไดรับความชวยเหลือขั้นตนครบหมดทุกคน หรือ จํานวน 82 ราย ยกเวนดานการ
สงเสริมอาชีพ เงินทุน และ อุปกรณบางอยางที่ยังไมพอเพียง) สําหรับชุมชนตําบลวังใหม ไดรับความชวยเหลือ
ประมาณครึ่งหนึ่ง (ณ ปจจุบัน ตําบลวังใหมมีคนพิการจํานวน 124 ราย ไดรับการจดทะเบียนแลวจํานวน 87 ราย
กําลังรอการขึ้นทะเบียนอีกจํานวน 37 ราย จากจํานวนทั้งหมดนี้ พบวา ไดรับการเยี่ยมบานจํานวน 60 ราย) และ
ชุมชนตําบลสนามไชย พบวา สามารถเขาถึงไดในปริมาณมากเชนกัน สําหรับชุมชนวังโตนด พบวา ยังมีอีก
จํานวนมากที่ยังไมไดรับการดูแลเทาที่ควร เนื่องจากอาสาสมัครยังมีจํานวนนอยประกอบกับมีคนพิการทางจิต
คอนขางมาก ซึ่งอาสาสมัครยังขาดทักษะในการดูแล ทําใหยังไมคอยกลาเขาไปเยี่ยมคนพิการอีกจํานวนหนึ่งที่มี
ภาวะแปรปรวนดานอารมณ สําหรับตําบลกระแจะ ยังไมมีขอมูลที่แนนอน

5.1.3 การมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดขี ึ้นของคนพิการ
สรุปไดวา คนพิการจํานวนมาก หรือ เกือบทั้งหมดไดรับการดูแลเอาใจใสจากระบบที่กําลังพัฒนาขึ้น
โดยเฉพาะผูพิการในตําบลนายายอามตําบลสนามไชย และ ตําบลชางขามที่ไดรับการดูแล ฟนฟู จนสามารถ
ชวยเหลือตนเองไดมีจํานวนหลายราย (โปรดดูกรณีตาง ๆ ในภาคผนวก 6.2 ประกอบดวย) ยกเวนตําบลกระแจะ
ที่ยังไมมีขอมูลมากนัก แตเทาที่ทราบลาสุด มีกลุมจิตอาสาดูแลคนพิการในหมู 4 และ หมู 7 สําหรับตําบล
กระแจะ คนพิการสวนใหญมีปญหาทางการไดยิน หรือ หูหนวก จํานวนมาก และยังไมไดรับการตรวจ หรือ การ
ใหการชวยเหลือตาง ๆ มากเทาใดนัก เนื่องจากปญหาความสัมพันธระหวางหนวยงานสาธารณสุขและองคกร
ปกครองทองถิ่น ที่ยังไมมีการประสานงานกัน ดังไดกลาวแลวขางตน

5.1.4 การคงไวซึ่งบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของทีมงาน/ผูเกี่ยวของ/ผูดูแล
พบวา ปจจัย-องคประกอบที่สําคัญที่จะทําใหมีการคงอยูตลอดไปของบทบาทของทีมงาน-บุคลากรที่
เกี่ยวของทั้งหมด คือ 1) ระบบที่ชุมชนจะมีการพัฒนาตอยอดใหชัดเจนขึ้นตามขอเสนอแนะในขอ 4.9.1 ขางตน
2) ผูนําและการใหความสําคัญของผูนําองคกร โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบล โรงพยาบาล หรือ หนวย
บริการสุขภาพทุกระดับ 3) การสื่อสารพูดคุย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางตําบลอยางสม่ําเสมอ หรือ ปละ
2-3 ครั้ง 4) การติดตามประเมินผลและการใหมุมมองเชิงสะทอนโดยคนภายนอก 5) ความเปนกัลยาณมิตรของ
กลุม-ชมรมจิตอาสา การชวยเหลือเกื้อกูลกันทุกดานอยางมีความเชื่อมโยง จริงใจ หรือ เปนการทํางานดวยการ
รวมใจเขาดวยกันอยางแทจริง 6) คนพิการ ครอบครัวและญาติของคนพิการไดรับการสนับสนุนดานตาง ๆ ตาม
ปญหาและความตองการ ตรงตามความเปนจริง และ เกิดความพึงพอใจ ทําใหกลุม-ชมรมจิตอาสา ผูดูแ ล
ทีมงานระดับตาง ๆ มีความภาคภูมิใจที่สามารถชวยเหลือได 7) บทบาทในเชิงการสนับสนุนดานตาง ๆ เพื่อให
เกิ ด ผลต า ง ๆ อย า งเป น รู ป ธรรมของภาคี เ ครื อ ข า ย/องค ก รเครื อ ข า ย/ระบบส ง ต อ โดยเฉพาะความเป น
กัลยาณมิตร การชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันอยางแทจริง เมื่อไดรับการประสานขอความชวยเหลือ/การ
สนับสนุนตาง ๆ เขาไป และ 8) เงื่อนไขชีวิต และปจจัยภายใน-ภายนอกของทีมงาน/ทีมดูแลแตละคน ถามี
เงื่อนไขการทํางานรวมกันที่ทําใหเกิดความสุข ก็นาจะดําเนินการตอไปไดอยางยั่งยืนยาวนาน
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5.1.5

ทรัพยากรทีใ่ ชในการพัฒนาระบบ

พบวา ทรัพยากรตั้งตนสวนใหญไดมาจากการรับบริจาค หรือ การระดมทุนจากประชาชน และการจัด
งานการกุศลตาง ๆ อยางไรก็ตาม พบวา บางตําบลไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล
และ บางตําบลยังไดรับงบประมาณเพิ่ม/เสริมจากหนวยงานรัฐอีกดวย อาทิเชน จากสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพ ระยอง (กรณีของตําบลนายายอาม) หรือ บางแหงไดรับงบประมาณเสริมจากกองทุนสุขภาพตําบล ซึ่ง
เปนกองทุนที่ตั้งขึ้นโดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ นอกจากนี้ ก็ยังมีการใช
เงินจากกองทุนตาง ๆ ที่มีอยูแลวในตําบล อาทิเชน กองทุนออมทรัพย กองทุนวันแม (โดยเฉพาะกรณีตําบลวัง
ใหม) รวมทั้ง การบริจาคทรัพยสวนบุคคลของขาราชการครู การบริจาคของวัด/สถาบันศาสนา นอกจากนี้ ก็มี
การผลิตเครื่องชวยฟนฟูตาง ๆ โดยการระดมทรัพยากรหรือการใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่มีอยูในทองถิ่น อาทิเชน
การผลิตกายอุปกรณตาง ๆ เตียงนอน ราวจับ ราวหัดเดิน ไมค้ํายัน ไมเทา ฯลฯ

5.1.6

การนําไปใชในพื้นที่อื่น ๆ

สําหรับประเด็นนี้ ขอสรุปสั้น ๆ วาสามารถนําไปใชไดในเชิงของความรูและประสบการณ โดยใหความ
ใสใจกับปจจัยเชิงกระบวนการทํางาน ไมใชรูปแบบหรือตัวแบบ (model) และ ตองเปนการนําไปประยุกตใชจริง ๆ
เพื่อใหสอดคลองกับบริบทเฉพาะของแตละแหง/แตละชุมชน และ จะต องไมใชการลอกเลียนแบบ หรือ การ
แสวงหาขั้นตอนการทํางานที่ตายตัวจากกรณีของอําเภอนายายอาม

5.2 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อสงเสริมการพัฒนาระบบการดูแลคน
พิการโดยชุมชน
สําหรับขอเสนอแนะในการดําเนินงานเพื่อสงเสริมการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยชุมชน ใน
ระยะตอจากนี้ไปนั้น ทีมประเมินผล ฯ มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอผูเกี่ยวของทุกฝายเพิ่มเติมดังตอไปนี้คือ

5.2.1 ดานการดูแลฟนฟูสภาพทางรางกายและสภาพจิตใจ
5.2.1.1 ผูดูแลที่ใกลชิด หรือ คนในครอบครัว/เพื่อนบาน ควรมีคุณสมบัติตาง ๆ
ดังตอไปนี้
 ความรู ความสามารถและทักษะในการสื่อสาร พูดคุยดวยใจ เพื่อเขาใจทุกข-สุข
ของคนพิการ และสามารถประเมินความตองการดานตาง ๆ ของคนพิการ หรือ
ผูปวยที่อาจพิการได
 ความรูพื้นฐานในการชวยเหลือขั้นตน กรณีมีผูประสบอุบัติเหตุ ควรมีความรูดาน
การเคลื่อนยายผูประสบเหตุที่ถูกตอง
73 / 84

 ผู ดู แ ล ที่ มี ผู ป ว ยทางการเคลื่ อ นไหวในบ า น ในระยะเริ่ ม ต น ควรมี ค วามรู ด า น
กายภาพบํ า บั ด /การฟ น ฟู ส มรรถภาพ และการช ว ยเหลื อ พื้ น ฐานต า ง ๆ เช น
การสังเกตอาการเกร็ง ขอ การฝกกลามเนื้อและขอ การดูแลเรื่องอาหาร การเลือก
ปรุงอาหารที่มีประโยชน ฯลฯ
 ผูดูแล ที่มีผูปวยเรื้อรังอยูในบาน ควรมีความรูพื้นฐานในการชวยดูแลความเปนอยู
ขั้นพื้นฐาน การประเมินสภาพภายนอกขั้นตน การชวยลด/ปองกันความสลับซับซอน
ของอาการหรือโรค หรือ การมีทักษะเวชปฏิบัติทางการพยาบาลผูปวย เชน การทํา
แผล การดูแลปองกันไมใหมีแผลกดทับ/การพลิกตะแคงตัวผูปวย การใหอาหารทาง
สายยาง การดูแลเกี่ยวกับถังออกซิเจน การดูดเสมหะ การฝกกลามเนื้อและขอ
การนวดกดจุด การนวดผอนคลาย (กรณีที่เขาขาย) ฯลฯ
5.2.1.2 ผูดูแล ที่เปนจิตอาสา หรืออาสาสมัคร ควรไดรับการเสริมศักยภาพในดานตาง ๆ
ดังนี้คือ
 ความรูความเขาใจและทักษะเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาขั้นพื้นฐาน การใหคําแนะนําที่
สอดคลองกับบริบท โดยเฉพาะผูพิการทางจิต ผูพิการที่มีภาวะอารมณแปรปรวน ฯลฯ
 การประเมิ น สภาพของผู พิ ก ารทั้ ง ทางกาย ใจ อารมณ สั ง คมและป ญ ญา และ
สามารถใหการสนับสนุน ชวยเหลือ อํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ทั้งกาย ใจ
อารมณ สังคมและปญญา ไดอยางสอดคลองกับความตองการ และ ความเปนจริง
ของแตละคน
5.2.1.3 ทีมสุขภาพระดับหนวยบริการทั้งในตําบลและอําเภอ (เชน พยาบาล
ผูชวยพยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข)
 ควรไดรับการเสริมศักยภาพดานตาง ๆ ทั้งความรูและทักษะ โดยเฉพาะการทํา
กายภาพบําบัด การใหการดูแลฟนฟูผูปวยทางจิตอยางตอเนื่อง (หลาย ๆ กรณีไม
ควรขาดยา เพราะทํา ใหอาการกํ า เริบ และนําไปสูการพิการซ้ํา ซอ น) โดยการ
ทํางานรวมกับชุมชน-อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อยางใกลชิด และมีการบันทึก
ขอมูลอยางเปนระบบ

5.2.2 การแสดงบทบาทของหนวยงานระดับอําเภอ/นายอําเภอ-ที่วาการอําเภอนายายอาม
 ควรเพิ่มการสนับสนุนและการอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ เชน การอํานวยความ
สะดวกดานการขนสง กรณีตองการไปรับบริการจากหนวยบริการระดับจังหวัด/จังหวัด
ใกลเคียง หรือ แมแตในกรุงเทพมหานคร
 การรวมผลักดันนโยบายการจางงานคนพิการ ของหนวยงานใน (ระดับ) อําเภอ เชน
เกษตร แรงงาน สาธารณสุข รวมทั้งรานคา โรงแรม รีสอรท ภาคธุรกิจเอกชน ฯลฯ
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 การมีกลไกดานการติดตามประเมินผล ติดตามความคืบหนาแบบกัลยาณมิตร คอยตั้ง
ขอสังเกต ตั้งคําถาม ชวยใหมุมมองเชิงสะทอน แตควรจะอยูบนพื้นฐานของการลงพื้นที่
ทํางานรวมกันอยางใกลชิด เคียงบาเคียงไหลมากขึ้น ทราบขอมูลตาง ๆ ใหมากขึ้น พรอม
ทั้งการเชื่อมโยงเครือขายทั้งอําเภอเขาดวยกัน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
เกื้อกูลกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น โดยไมแบงแยกเปนเรื่อง ๆ แตขับเคลื่อนการ
ทํางานอยางเปนองครวม
 การประสานเชื่อมโยงปจเจกบุคคล กลุม ชมรม องคกร หนวยงาน และ/หรือ สถาบันตาง ๆ
เขาดวยกัน เพื่อใหเกิดการผนึกกําลัง ระดมสรรพกําลังในการทํางานรวมกัน
 การประชาสัมพัน ธ การสงเสริมดานขอ มูลขาวสารความรูที่จํา เปน การรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับแหลงทรัพยากรตาง ๆ ที่สามารถใหการชวยเหลือคนพิการในดานตาง ๆ ไดเพื่อ
ประชาสัมพันธใหชุมชน/ครอบครัว/คนพิการทราบ
 การสนับสนุนดานงบประมาณ เงินทุน สําหรับกรณีที่ตองการความชวยเหลือดานทุนใน
การประกอบอาชีพ การพัฒนาที่อยูอาศัย การเดินทางไปรับการบริการจากหนวยบริการที่
เชี่ยวชาญ แตอยูไกล และตองใชคาใชจายมาก
 การสงเสริมใหบุคลากรที่เกี่ยวของของอําเภอไดรับการเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ หรือ
การเสริมศักยภาพดานตาง ๆ เกี่ยวกับคนพิการ และ การจัดสรร หรือ พัฒนาระบบรองรับ
เพื่อใหการชวยเหลือในเชิงระบบ ไดมากขึ้นตอไป
 เสริมศักยภาพของเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีการเชื่อมโยงขอมูล การเกื้อกูลกัน
ในดานตาง ๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน การเสริมจุดแข็งและลดจุดออนหรือ
ขอจํากัด ยกตัวอยางเชน การกระตุนหรืออํานวยความสะดวกใหเกิดความปรารถนาหรือ
แรงบันดาลใจที่จะเกิดการเรียนรูดานการกําหนดนโยบายเชิงสังคม การบริหารจัดการกองทุน
ประเภทตาง ๆ จากองคการบริหารสวนตําบลวังใหม ที่มีจุดแข็ง และศักยภาพดานนี้ เปนตน
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6

6.1 รายชื่อทีมจิตอาสา/ผูดแู ลคนพิการของอําเภอนายายอาม
รายชื่อชมรมจิตอาสาดูแลคนพิการตําบลนายายอาม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ-สกุล
นายโกศล โมมา
นายประสิทธิ์ ศรีเพ็ชร
นายวินัย อยูเกิด
นางศินีนาฎ ปานจันทร
นางปทมา รัตนาธรรม
น.ส.เยาวนุช ละยานนท
นายทัศน สนั่นวงค
นายสมเพท เสาวโร
นางดวงเดือน ศรีเสริม
พระปลัดปรีชา วีรธัมโม
นางบุญไทย กลีบแกว
น.ส.อังคณา สรอยมาลา
นางสุวัจนพร ไวศยกุล
นายปลวัชร สามัญ
น.ส.ปวิตรา สุทธิธรรม

ตําแหนง
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองเลขาธิการ
วิชาการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการที่ปรึกษา
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ที่อยู
ม.3 ต.นายายอาม
ม.3 ต.นายายอาม
ม.13 ต.นายายอาม
อบต.นายายอาม
รพ.นายายอาม
เทศบาลนายายอาม
ม.3 ต.นายายอาม
ม.4 ต.นายายอาม
ม.2 ต.นายายอาม
วัดปาธรรมสุข
ม.4 ต.นายายอาม
สอ.นายายอาม
รร.วัดโพธิ์ลังกา
เทศบาลนายายอาม
รพ.นายายอาม

โทร
086-3027326
086-1580552
086-8181914
086-8250102
086-3138499
085-4310464

081-6830253
081-9464976
081-1316829
087-8357911
086-3474581
086-1500789
081-7627581

รายชื่อกลุมจิตอาสาดูแลคนพิการตําบลชางขาม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ-สกุล
ผูใหญกําพล
รุงเรือง
นายนิคม
ทรัพยโภคา
น.ส.กิริยา
บําบัดโศรก
นายหลง
แซตั๋น
นายบรรเลง
เลิศธัญญา
นายสังวรณ
ประสิ่งชอบ
นางอุบล
รูสรรพกิจ
นางสาวบังอร ทรัพยโภคา
นายจิตร
ประจงใจ
นายไกด
มิ่งมณี
นายเทก
แสงศรี
นายมิตร
ผองมณี
นางฉวีวรรณ
ช่ําชอง
นางอังคณา
หาญเสมอ
นายชิดชัย
หลําศิริ
นายมานพ
ประจงใจ

ตําแหนงในกลุมฯ
ประธาน
รองประธาน คนที่ 1
รองประธาน คนที่ 2
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
ผูชวยเลขา
ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ

ตําแหนง/งาน/อาชีพ
ผูใหญบาน
ส.อบต. ม.4
ประธาน อสม.ตําบลชางขาม
ผญบ.ม.1
ผญบ.ม.13
ส.อบต.ม.6
อสม.ตําบลชางชาม
ผูดูแลคนพิการ
ผูพิการ
ผูพิการ
ผูพิการ
ผญบ.ม.4
จพง.พัฒนาชุมชน
อสม.
รองนายก อบต.
เลขาฯนายก อบต.

รายชื่อทีมจิตอาสาดูแลผูพิการตําบลวังโตนด
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ สกุล
นางสาววัชรี
จัตุรัส
นายชูโชค
ผลทวี
นายสมศักดิ์
เลขการ
นายไพโรจน
อิ่มรัตน
นางสาหราย
ภาระเปลื้อง
นางสาว
ทองไสย
นางแวน
ศรีคงรักษ
นางสําอาง
เสมสฤษดิ์
นางสาวธัญญรัตน แซอึ๋ง
นางสาวรังศิมา
ประคองกาย
นายอําพัน
สุปญโณ
นางสมลักษณ
สุรคุปต

ตําแหนงในทีมฯ
ประธาน
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
เหรัญญิก
เลขานุการ
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ตําแหนง/งาน/อาชีพ
อสม.
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
อบต.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
จพง.พัฒนาชุมชน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
อบต.
ผช.ผูใหญบาน

กลุมจิตอาสาดูแลผูพิการ ต.สนามไชย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ สกุล
นายสนธิ
นางรุงรัตน
นางกรกนก
นางสายใจ
นางแฉลม
นางสมจิตร
นางเรณู
นางอุดม
นางนกแกว
นางถวิล
นางสุภาพ
นายอุบล
จาเอกชํานาญเกียรติ
น.ส. กาญจนา
น.ส.มยุรฉัตร

ปลื้มสําราญ
เสนาะสรรพ
เทียมสุข
สนเสริฐ
เสนาะสรรพ
ศักดิ์มั่น
สมทรง
ศรีคงรักษ
คุณเอนก
คุณเอนก
ศรีคงรักษ
สนเสริฐ
โสภา
อายุเจริญ
คงรอด

ตําแหนงในกลุมฯ
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
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ตําแหนง/งาน/อาชีพ
ผูใหญบาน
อสม. หมู 7
อสม. หมู 8
อสม. หมู 2
อสม. หมู 2
อสม. หมู 1
อสม. หมู 3
อสม. หมู 8
อสม. หมู 8
อสม. หมู 8
อสม. หมู 5
กํานัน
ปลัด อบต.
พัฒนาชุมชน อบต.สนามไชย
พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.สนามไชย

คณะทํางาน การขับเคลื่อนคนพิการ ชุมชนตําบลวังใหม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ สกุล
นายนริศ
กิจอุดม
นางพนา
บุญรักษา
นางรุงทิวา
วีรพงษ
นางสาวธัญปนนี พิมสาร
นางกัญภร
ฤกษเวียง
นางอัญชัน
แกววิเชียร
นางบรรจง
จิตติยินดี
นางสุดา
ปานเงิน
นางฤดี
เพิ่มพวก
นางมลฤดี
ภาระเปลื้อง
นางภาวิณี
ศรีคงรักษ
นางกนิษฐา
รําพึงกุล
นางสาวสมปอง
รสชื่น
นางอัมภาพันธ
แสงเดช
นางสาวอารีวรรณ สงวนกิจ
นางสาวธัญชนก หมันเทศมัน
นางสาวอัญชลี
สรณะ
นางสาวจันทิมา
สมจิตต

ตําแหนงในคณะทํางานฯ
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู ป ระสานงานคณะทํ า งานและ
หมูบาน
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ตําแหนง/งาน/อาชีพ
นายก อบต.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
จพง.พัฒนาชุมชน

6.2 คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนพิการ
นายไกด มิ่งมณี ต.ชางขาม อายุ 68 ป เคยผาตัดสมอง เปนอัมพาต
เมื่อกอนนอนตัวแข็ง เดินไมได จิตอาสา (คุณกิริยา บําบัดโศรก - มีความรูเรื่อง
แพทยแผนไทย) เขาไปคอยแนะนํา และ(บังคับ)ใหทํากายภาพ อยางสม่ําเสมอ
เปนเวลาประมาณ 2-3 เดือน ปจจุบัน พูดได และเดินไดแลว แตแขนยังชาอยู
บาง (ขอมูลจาก คุณกิริยา บําบัดโศรก, รองประธานจิตอาสา ต.ชางขาม 3
มี.ค. 54)

ลูกชายของคุณชบา ลําดับวงศ ต.นายายอาม อายุ 34 ป เกิดอุบัติเหตุรถชนทาย เมื่อป 2547 สลบไป 1
เดือน ไปผาตัดที่ รพ.จุฬา ตื่นขึ้นมาจําอะไรไมได กินไมเปน พูดไมเปน เดินไมเปน คุณแมตองคุยกับเขา พูด
กับเขาทั้งวัน นี่หมานะลูก หมาคืออะไรแม เราบอกวาหมา เขาก็รูวาหมา แตไมเขาใจวาหมาคืออะไร ชวย
ทํากายภาพบําบัดตามที่ รพ.จุฬาฯ สอนมา และพาหัดเดิน “ตองลากกันไปเหมือนหมาที่ถูกเหยียบขา 2 ขาง
ลมลุกคลุกคลานกันไป อยูแบบนั้นอยูเปนป จึงคอยๆดีขึ้น” เดี๋ยวนี้ปนจักรยานไดแลว แตยังเดินไดไมเต็ม
รอย ยังหงึ่กๆหงั่กๆ ยังเกร็งๆ บางทีก็ชักลมตึง 3-4 เดือนตองชักสักครั้ง แตตอนนี้ได 5 เดือนแลวยังไมชักเลย
แตไดขนาดนี้ก็ดีใจแลว ปาฏิหาริยมีจริง (ขอมูลจาก คุณชบา ลําดับวงศ, จิตอาสา ต.นายายอาม, 4 มี.ค.
54)

คุณสัญญาณี สิทธิบุตร ต.นายายอาม อายุ 58 ป ขาพิการ (ขาไมเทากัน
และพับขาไมไดขางหนึ่ง เนื่องจากเมื่อกอนถูกหมากัด และรักษาไมถูกวิธี จน
เป น แผลลึ ก ถึ ง กระดู ก ) แต เ ดิ น ได เดิ น ไวกว า เราเสี ย อี ก นอกจากนี้ ก็ เ ป น
โรคหัวใจ คิดมาก เวลาอารมณไมดี เขาดาไมไวหนา เมื่อกอนเขาไมคอยไดไป
ไหน ไปแตวัดอยางเดียว เดี๋ยวนี้ เขามารวมกิจกรรมของชมรมจิตอาสา ลอย
กระทงก็มา เราชวยใหสุขภาพจิตเขาดีขึ้น (ขอมูลจาก คุณดวงเดือน ศรีเสริม,
จิตอาสา ต. นายายอาม, 4 มี.ค. 54)
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นายประสิ ท ธิ์ คุ ณ เอนก อายุ
38 ป ต.สนามไชย เกิดอุบัติเหตุรถ
ชน เมื่อประมาณป 47-48 เพราะ
เมา ต อ งนอนเฉยๆ แขนขาอ อ น
แรง หลั ง เข า ร ว มโครงการ เขา
พยายามทํ า กายภาพด ว ยตั ว เอง
เริ่ ม จากพยายามทํ า ให ตั ว เองลุ ก
ขึ้น นั่ง ไดกิน ขา วเองได จากที่เคย
นอนกิน มีรอกดึงตัวใหลุกขึ้นนั่งได
ญาติ ๆ ทําให โดยคําแนะนําของ
เรา ทีมจิตอาสาพาเขาไปทําฟน /
ไปร ว มงานวั น คนพิ ก าร เขาดี ใ จ
มากและมีกําลังใจ ปจจุบันลุกนั่ง
ได และสามารถเดินไดโดยใชวอก
เกอร (ขอมูลจากทีมจิตอาสา ต.
สนามไชย, 2 มี.ค. 54)

นายบุญรอด แยมพราย ต.นา
ยายอาม อายุ 34 ป แต ก อ น
อารมณราย ปาของ ถาไมถูกใจ
เขาปาทิ้งเลย เดี๋ยวนี้จิตใจดีขึ้น
ราเริง แจมใส ดูเขาดีขึ้นเรื่อยๆ
เวลาไปเยี่ ย มเขาจะพยายาม
เดินมาสงที่ปากทาง ทั้งๆที่เขา
เดิ น ไม ค อ ยได ที่ ดี ขึ้ น คงเป น
เพราะพาเขาเขาวัด ไปเรียนวาด
ดอกไมดวย (ขอมูลจาก คุณสถิ
วัน ประกอบพงษ, จิตอาสา ต.
นายายอาม, 4 มี.ค. 54)
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นายมานิตย อรชร อายุ 44 ป มอเตอรไซดลมแลวขาออนแรง เมื่อกอนเดิน
ไมได เดี๋ยวนี้เดินไดแลว มาชวยเพราะอยูใกลกัน สงสาร ผานไปก็ไปนั่งคุยให
เขาระบายความในใจ ใหเขายิ้มแยม มีกําลังใจ ไดออกกําลังกายบอยๆ และ
เดินได เราก็ดีใจที่ไดชวย ไมเปนภาระ จะทําตอไป ครอบครัวเขาก็ดีใจที่เราไป
ชวย (ขอมูลจากคุณสุธิตา ปลื้มสําราญ ทีมจิตอาสา ต.สนามไชย 2 มี.ค.
54)
นายหวน (หมู 6 ต.วังโตนด) เขาทํารายคนรอบขาง ชวงเจาหนาที่ไปเยี่ยม อาการเขา
คงที่ ต ลอด ต อ มาพ อ เขาตาย ไม มีค นดูแ ลให กิ น ยา เขาขาดการกิ น ยา 2 เดือ น มี
ป ญ หาไปฟ น หั ว ญาติ ทุ ก คนกลั ว วั น ที่ เ ขาเรี ย กที ม เราไปคื อ หวนฟ น หั ว คนอื่ น
หลั ง จากนี้ ผู ใ หญ ห มู 8 รั บ เป น ภาระดู แ ลความต อ เนื่ อ งเรื่ อ งการกิ น ยา เขามี แ ต
นองสาวซึ่งมาดูแลใหทานยาไมได ตอนนี้อาการดีขึ้น ไมทํารายคนอื่น พูดคุยกับคนอื่น
มากขึ้น ญาติพี่นองผูหญิงเขาไปดูแลไดมากกวาเดิม (ขอมูลจาก คุณรังศิมา ประคอง
กาย พยาบาล รพ.สต.วังโตนด, 6 มี.ค. 54)

นองนิ เปนผูปวยจิตเวชเรื้อรัง ต.สนามไชย เมื่อกอนควบคุมตัวเองไมได ครั้ง
แรกที่เราเขาไป เขาอยูในกรงขัง เพราะจะทํารายแม แมแกแลว สูแรงไมไหว
ตองจับขังและลามโซไว ทีมจิตอาสาเขาไปใหคําแนะนําในการปรับปรุงหอง
และดําเนินการใหไดรับยาอยางตอเนื่อง ตอนนี้เขาไมตองลามโซแลว แตถา
พี่สาวไมอยูบานยังขัง แตไมลามแลว ถาพี่สาวอยู สามารถปลอยใหออกมาเดิน
ภายในบริเวณบานได แตยังมีอาการหงุดหงิดบางเปนบางวัน (ขอมูลจาก ทีม
จิตอาสา ต.สนามไชย, 2 มี.ค. 54)
คุณพอของคุณธัญนันท ศรีเปลื่อง อายุ 81 ป เปนอัมพฤกษดานซาย เพิ่ง
เอาพอไปนวดที่เชียงใหม ประมาณ 9 วัน จากพอที่เคยนอนเตียง ตอนนี้พอมา
กระดกหลังใสเสื้อไดไมลําบากแลว ลุกอาบน้ําไดจากที่เคยตองนอนอาบบน
กระดาน ตอนนี้พออาการดีขึ้น (ขอมูลจากคุณธัญนันท ศรีเปลื่อง, ผูดูแล ต.วัง
ใหม, 4 มี.ค. 54)
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6.3 ตารางการเก็บขอมูลของทีมประเมินผล
วันที่
1 มี.ค.54

2 มี.ค.54
3 มี.ค.54
4 มี.ค.54
5 มี.ค.54
6 มี.ค.54
4 เม.ย.54

5 เม.ย.54

เวลา

รายการสัมภาษณ/กิจกรรม

09.30-12.00

รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ ผูรับผิดชอบ
โครงการ การพัฒนาระบบการดูแลคน
พิการ โดยใชครอบครัวและชุมชนเปน
ฐาน และคณะ
13.00-16.30 นพ.ไพศาล สุยะสา ผอ.รพ.นายายอาม
คุณปวิตรา สุทธิธรรม พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ หน.กลุมงานเวชปฏิบัติ
ครอบครับและชุมชน รพ.นายายอาม
คุณปทมา รัตนาธรรม พยาบาลวิชาชีพ
กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครับและชุมชน
รพ.นายายอาม
13.00-16.00 เครือขาย ตําบลสนามไชย
16.30-17.30 เยี่ยมผูพิการ: คุณประสิทธิ์ คุณเอนก
13.00-16.00 เครือขาย ตําบลชางขาม
16.30-17.30 เยี่ยมผูปวย: คุณวิชิต ศรีเคลือบ
09.30-12.00 เครือขาย ตําบลนายายอาม
13.00-16.00 เครือขาย ตําบลวังใหม
13.30-15.30 สัมภาษณคุณดํารง กลีบแกว
16.30-18.30 พระปลัดปรีชา วีรธมโม
09.30-12.00 เครือขาย ตําบลวังโตนด
09.00-16.00 รวมประชุม “การนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ/นวัตกรรมการดูแลคนพิการแต
ละตําบล”
09.00-10.30 สัมภาษณคุณวิไล คุณเอนก คุณแมของ
ผูพิการ: นองโยสิตา ธัญพืช
10.45-12.00 สัมภาษณผูพิการ: คุณปญญา ทวีวงศ
13.30-14.00 เยี่ยมผูปวย: คุณวิชิต ศรีเคลือบ
14.15-14.45 รวมประชุม “การประชุมแบบมีสวนรวม
เพื่อรับฟงปญหาของประชาชน ต.วัง
ใหม”
15.15- 16.45 สัมภาษณผูพิการ: คุณสุริยา ดอกสรอย
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สถานที่
หองประชุมโรงพยาบาลนายายอาม

หองประชุมโรงพยาบาลนายายอาม

องคการบริหารสวนตําบลสนามไชย
บานคุณประสิทธิ์ หมู 8 ต.สนามไชย
องคการบริหารสวนตําบลชางขาม
26 ม.2 ต.กระแจะ
หองประชุมโรงพยาบาลนายายอาม
องคการบริหารสวนตําบลวังใหม
23/2 หมู 14 ต.ชางขาม
วัดปาธรรมสุข 90 หมู 9 ต.นายายอาม
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังโตนด
หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลวัง
ใหม
8 หมู 7 ต.วังใหม
17/1 หมู 6 ต.วังใหม
26 ม.2 ต.กระแจะ
หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลวัง
ใหม
27 หมู 1 ต.ชางขาม

6.4 เครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินผล-แบบสอบถาม
การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการดวยการใชครอบครัวและชุมชนเปนฐาน
วันที่ 1-6 มีนาคม 2554 ณ อ.นายายอาม จังหวัดจันทบุรี
จัดทําโดย
โครงการประเมินผลการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการดวยการใชครอบครัวและชุมชนเปนฐาน
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
-----------------------------------------------------------------------------------------1) ชื่อ – นามสกุล (ถาบอกได).............................................อยูที่ตําบล.....................................................
2) อายุ................ป (อายุเต็มป) 3) เพศ...................4) ความพิการ (ของผูตอบหรือคนในครอบครัว - ถาเขา
ขาย)....................................................................................................................................................
5) การศึกษาสูงสุด.....................................................................................................................................
6) อาชีพหลัก......................................................อาชีพเสริม.......................................................................
7) สังกัดหนวยงาน/องคกร.........................................8) ความสัมพันธกับผูพิการ (ถาเขาขาย).......................
9) ตําแหนงปกติของทาน (อาทิเชน กํานัน ผญบ. สมาชิกอบต. อสม. ฯลฯ) (ระบุเฉพาะที่สําคัญที่สุด 3 ตําแหนง)
1)..............................................2)..............................................3)......................................................
10) ตําแหนงของทานในคณะกรรมการหรือชมรมจิตอาสาดูแลคนพิการ................................................
11) ทานทําอะไรบาง/บทบาทของทานในการดูแลคนพิการ ถาทานเปนคนพิการที่ชวยทํางาน กรุณาระบุดวยเชนกัน
1 .................................................................... 3........................................................................
2 .................................................................... 4.........................................................................
12) เหตุผลที่ทานเขารวมในการดูแลคนพิการ...............................................................................................
13) ถาทานเปนผูพิการ/ผูดูแล สิ่งที่ทานไดรับสําคัญ ๆ 3 - 4 ลําดับแรก จากการเขารวมโครงการในชวงที่ผานมาคือ
1............................................................ 3.................................................................................
2...............................................................4.................................................................................
14) ความพึงพอใจ 5 ระดับที่มีตอโครงการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการฯ (กรุณา 9 ในชองที่เหมาะสมที่สุด)
ประเด็นที่ประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
นอยที่สุด นอย
ปาน
มาก
มาก
กลาง
ที่สุด
1. การดําเนินงานของโครงการ (ภาพรวม)
2. ประโยชนที่มีตอครอบครัว-ชุมชน
3. ประโยชนที่มีตอคนพิการ/คนพิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน
4. ความครอบคลุมของโครงการ
5. การเขาถึงระบบบริการตาง ๆ ของคนพิการ
6. การเสริมศักยภาพดานตาง ๆ ใหครอบครัว –
ชุมชน ผูดูแล และคนพิการ
7. ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถชวยลดภาระผูดูแล
15) ทานคิดวาบทบาทของทานในการดูแลคนพิการในอนาคตจะเปนอยางไร หรือถาทานเปนคนพิการ ทานจะทํา
อยางไร ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น........................................................................................................
16) ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการของชุมชนหรือตําบล
16.1.............................................................................................................................................
16.2.............................................................................................................................................
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