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ครงการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยใชครอบครัวและชุมชนเปนฐาน อําเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี เปนโครงการ ฯ ที่ดําเนินการโดย รองศาสตราจารย ดร. รัชนี สรรเสริญ และทีมงาน1 โดย

ไดรับการสนับสนุนทุนในการดําเนินงานจาก สถาบันสรางเสริมสุขภาพคนพิการ (ส.ส.พ.) ระยะเวลาดําเนินการท่ี

ระบุไวคือ ชวงระหวางเดือนตุลาคม 2552 ถึง มีนาคม 2554 (แตในทางปฏิบัติจริง เร่ิมลงมือดําเนินการในเดือน

พฤศจิกายน 2552) สําหรับการดําเนินงานของโครงการ ฯ นั้น เปนลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research 

and Development) ซึ่งเปนการดําเนินการตามแนวคิดหลักขององคการอนามัยโลก ที่วาดวยการดูแลผูปวยที่มี

ภาวะเรื้อรัง 

 

1.1   แนวคิด “การดูแลผูปวยที่มีภาวะเรื้อรัง” 
 

สําหรับคําวา “การดูแลผูปวยที่มีภาวะเร้ือรัง”  นั้นทางองคการอนามัยโลกไดกลาวไวดังตอไปนี้ดวยวา

...การดูแลภาวะเร้ือรังนั้นจะมีการปฏิสัมพันธกัน (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 ผูปวยท่ีมีภาวะเรื้อรัง ครอบครัว และสมาชิกของชุมชนที่มีสวนเกี่ยวของ

กับการดูแลรวมท้ังทีมสุขภาพ โดยลอมรอบดวยระบบเล็ก (micro system) ซึ่งเปนการปฏิสัมพันธกันระหวาง

                                                 
1 ในชวงเร่ิมตนและในชวงระหวางการดําเนินโครงการที่ผานมาหน่ึงปคร่ึงกวานั้น รศ.ดร. รัชนี ยังสังกัดอยูที่คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา แตปจจุบันทานไดยายมาดํารงตําแหนงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัด

จันทบุรี 

โ 

111   
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ผูปวยท่ีมีภาวะเร้ือรัง ครอบครัว สมาชิกของชุมชนที่มีสวนเก่ียวของกับการดูแลและทีมสุขภาพเก่ียวกับการให

ขอมูลขาวสาร การสรางแรงจูงใจ การเตรียมความพรอม การมีสวนรวม และการไดรับการสนับสนุน ซึ่งระบบเล็ก

นี้จะเชื่อมโยงกับระบบกลาง ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน คือ หนวยบริการดานสุขภาพและชุมชน  
 

ระบบสุดทาย คือ ระบบใหญ ซึ่งเปนการกําหนดนโยบายท่ีเนนการช้ีนํา กระตุนใหตระหนักในการดูแล

ผูปวยเร้ือรัง ควรมีนโยบายแบบบูรณาการ ทั้งการปองกัน สงเสริม และควบคุมภาวะเร้ือรัง ที่เช่ือมโยงกับ

โครงการอื่นๆ และหนวยงานในระดับทองถ่ินควรสนับสนุนนโยบายอยางตอเนื่อง มีการพัฒนาและจัดสรรบุคลากรที่

เหมาะสม ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ ที่เอื้อตอการดูแลผูปวยเร้ือรัง และพิทักษสิทธิของผูปวยเร้ือรัง 

ตลอดจนสรางพันธมิตรเครือขายแบบเปนหุนสวนใหเขมแข็ง เพื่อชวยกันพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยเร้ือรัง   

 

1.2   แนวคิดการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน  
(Community-based Rehabilitation : CBR) 

 
นอกจากน้ี 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 การเช่ือมโยงทุกสวนในสังคม โดยอาศัยวิธีการทางการแพทย การศึกษา สังคม และ

การฝกอาชีพ เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพหรือการเสริมสรางความสามารถของคนพิการใหมีสมรรถภาพดีขึ้น และ 

เสริมสรางพลังอํานาจของคนพิการใหสามารถดํารงชีวิตโดยอิสระในสังคมและอยูรวมกับสังคมไดในทุกมิติ มี

โอกาสทํางาน หรือดํารงชีวิตในสังคมทัดเทียมคนทั่วไป  

 

ดานการดําเนินงานฟนฟูชุมชน เนนการใหความสําคัญกับการพัฒนาชุมชนในเร่ืองที่เก่ียวของกับคนพิการ 

ทั้งในดานการปองกัน และการฟนฟูความพิการ โดยใชชุมชน ครอบครัว และทรัพยากรในชุมชน เปดโอกาสใหคน

พิการ ครอบครัวคนพิการ สมาชิกชุมชน ตลอดจนองคกรหนวยงานตาง ๆ ทั้งนอกและในชุมชนไดมีสวนรวมใน

การดําเนินงานทุกกิจกรรม การดําเนินงานท้ังหมดไมมีการแยกงานโครงการเปนเอกเทศ แตมุงผสมผสาน ขยาย

งานและกิจกรรมเก่ียวกับคนพิการที่ชุมชนปฏิบัติมาแตเดิมเพื่อใหการฟนฟู และการปองกันความพิการในชุมชน

นั้นใหมีความเขมแข็ง เปนที่ยอมรับ และไดรับการสนับสนุนจากชุมชนมากย่ิงขึ้น โดยท่ีการทํางานเพ่ือฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนนั้น มีเปาหมาย ลักษณะที่สําคัญ ลักษณะของกิจกรรมหรือโครงการ และ ปจจัยที่

เก่ียวของกับความสําเร็จ ดังตอไปนี้คือ  
 

1.2.1 เปาหมายของการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน หรอื CBR ก็คือ 
1) การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  

2) สรางความเทาเทียมกันของโอกาส  

3) ใหคนพิการมีสวนรวมและเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม  
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1.2.2 ลกัษณะที่สําคัญของ CBR  คือ  
1. เปนการทํางานแบบ “เชิงรุก” เขาถึงคนพิการในชุมชน โดยคนพิการและครอบครัว 

ตลอดจน ชุมชนตองมีสวนรวมอยางเต็มที่ 

2. เปนไป “ตามความตองการของชุมชน” เนนการคนหาและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ 

ครอบครัวและชุมชน โดยสนับสนุนใหมีสวนรวมในกระบวนการฟนฟูทั้งในระดับการ

วางแผนและการดําเนินงาน รวมกันคิด และรวมกันทํา 

3. “แสวงหาและใชประโยชนจากภูมิปญญาของชุมชน” เทคโนโลยีพื้นบาน และทรัพยากรใน

ทองถ่ินที่มีอยูแลว พึ่งพิงทรัพยากรภายนอกนอยที่สุด 

4. “พอเพียง” ใชเทคโนโลยีที่ถูกตอง เหมาะสม และประหยัด 

 
1.2.3. ลักษณะของกิจกรรมหรือโครงการท่ีเปน CBR 

1. มีการสนับสนุนใหคนพิการและครอบครัวตองมีสวนรวมและเปนหุนสวนในทุกขั้นตอนของ

โครงการ (นับต้ังแตเร่ิมการออกแบบโครงการ) 

2. มีการสนับสนุนใหในชุมชนมีสวนรวม และเปนหุนสวนในโครงการ 

3. มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต (Quality of Life: QOL) และใหคนพิการสามารถ

ดํารงชีวิตไดอยางอิสระ (Independent Living: IL) มีกิจกรรมที่บูรณาการในบริการอื่นๆ 

เนนการดูแลแบบองครวม โดยใชความตองการคนพิการและครอบครัวเปนศูนยกลาง 

4. มีความยืดหยุนเหมาะสมสอดคลองกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนแตละแหง 

5. มีการเช่ือมโยงและการสงตอถึงระดับอําเภอ จังหวัด และประเทศ อยางเปนระบบและ

ตอเนื่อง  

 

1.2.4 ปจจยัแหงความสําเร็จของ CBR มีดังนี้คือ 
1. การสรางความตระหนักในปญหาความพิการและตระหนักในการมีสวนรวมของครอบครัว

และชุมชน 

2. การประสานทรัพยากรเพื่อการพัฒนาและฟนฟูคนพิการ 

3. การพัฒนาทักษะและความรูเฉพาะดานใหแกสมาชิกในชุมชน 

4. การใหคนพิการและครอบครัวมีสวนรวมในกระบวนการทําโครงการ CBR ต้ังแตการวางแผน 

การอํานวยการ การประเมินผล การปฏิบัติการ รวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา ตามแนวคิดที่

เปนหลักการบริหารการพัฒนาที่ย่ังยืน 

5. ระบบการสงตอในชุมชน โดยควรเก่ียวของกับทุกภาคสวนทุกมิติ 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 

เช่ือมตอ
องคกรดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหเกิดความตอเน่ือง เชื่อมโยง
และประสานงาน 

-สรางสรรคทีมพรอมเครื่องมือดูแลสุขภาพ 
- สนับสนุนจัดการตนเองและการปองกัน
- สงเสริมใชระบบขอมูลขาวสาร
- กระตุนใหเกิดคุณภาพผานผูนํา

และการใหรางวัล

ชุมชน
- เพิม่ความตระหนัก
- ลดตราบาปและความดอยในสังคม
- กระตุนใหเกิดผลลัพธท่ีดีผานผูนํา
และการสนับสนุน

- ขับเคลื่อนและผสานทรัพยากร
-สนับสนุนใหบริการรวมท่ีจําเปน

นโยบายท่ีสรางสรรคและสนับสนุนการดําเนินงาน
- เพิม่ความเขมแข็งของหุนสวนตาง  ๆ      - สนับสนุนการเงินอยางสมํ่าเสมอ

- สนับสนุนโครงสรางทางกฎหมาย       สรางผูนําและผูพทิักษสิทธิ       - พฒันาและจัดสรรทรัพยากรบุคคล
-- ผสมผสานและบูรณาการนโยบาย

ทีมดูแลสุขภาพ

คนพิการและครอบครัว

หุน
สว
นใ
นช

ุมช
น

เตรียม
ความ
พรอม

สรางแรงบันดาลใจ
ใหขอ

มูล

คนพิการมคุีณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดํารงชีวิตไดอยางอิสระ  
ระบบการดูแลคนพิการท่ีมคุีณภาพ

 แตในทางปฏิบัติจริงสําหรับในข้ันแรก หรือ ในชวงเร่ิมตน หรือ ในชวงปคร่ึงที่ผานมานั้น โครงการ ฯ ได

ใหความสําคัญกับการทํางานตามกรอบสามเหล่ียมเล็ก โดยทีมงานมีบทบาทสําคัญ 3 ประการคือ การใหขอมูล-

ขาวสาร (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 จึงมีทั้ง

วัตถุประสงคเชิงการพัฒนา และ วัตถุประสงคเชิงการวิจัย การสรางความรู การเก็บรวบรวมหรือสรางฐานขอมูล 

โดยครอบคลุมการประเมินสถานการณ ปญหา และความตองการระบบการดูแลคนพิการโดยชุมชนและครอบครัว 

โดยที่โครงการ ฯ มีวัตถุประสงค หรือ เปาหมายสูงสุด ซึ่งก็คือ การเกิดระบบการดูแลคนพิการโดยครอบครัวและ

ชุมชน  โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค หรือ ส่ิงที่โครงการ ฯ ตองการบรรลุ ดังตอไปนี้คือ 
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1.3.1 วัตถุประสงคของการวิจัยและพฒันา 
 

วัตถุประสงคหลัก : เพื่อพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยใชครอบครัวและชุมชนเปนฐาน 
 

วัตถุประสงครอง :  
1)  เพื่อประเมินสถานการณ ปญหา และความตองการระบบการดูแลคนพิการ  

2)  เพื่อประเมินและสังเคราะหผลกระทบทางสุขภาพท่ีมีตอคนพิการ 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 

โดยกําลังจัดทําวิทยานิพนธเก่ียวกับคนพิการดวย ในขณะท่ี ตัวขับเคล่ือนหลัก หรือ แกนประสานงานหลักใน

ชุมชน ก็คือ คุณปทมา รัตนาธรรม ซึ่งเปนพยาบาลอยูที่โรงพยาบาลนายายอาม เชนกัน โดยมีคุณปวิตรา สุทธิธรรม 

มีบทบาทเสริมในดานตาง ๆ ซึ่งทั้งสองทานเปนลูกหลานของชาวจังหวัดจันทบุรี จึงมีความผูกพันและมีความ

ประสงคที่จะพัฒนาระบบการดูแลคนพิการของอําเภอน้ี ใหมีคุณภาพดีย่ิงขึ้น 

 
1.3.2 ระยะเวลาและกระบวนการดําเนนิโครงการฯ 

 

ดานการดําเนินงานโครงการ ฯ พบวา คณะทํางาน ฯ ไดแบงชวงเวลาการทํางานออกเปน 2 ระยะ คือ 
 

ระยะที่ 1 “การประเมินสถานการณ ปญหา ความตองการระบบการดูแลคนพิการและ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยใช
ครอบครัวและชุมชนเปนฐาน” ซึ่งโครงการ ฯ ไดระบุไววา จะใชเวลาดําเนินการ

ประมาณ 6 เดือน หรือในชวงระหวางเดือน ตุลาคม 2552-กลางเดือนมีนาคม 2553 โดยมี

กิจกรรมสําคัญ 3 ประการ คือ 
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1) การสรางความเขาใจและความรวมมือการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการ โดยใช

ครอบครัวและชุมชนเปนฐาน 

2) การประเมินสถานการณ ปญหา ความตองการระบบการดูแลคนพิการ และ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยใช

ครอบครัวและชุมชนเปนฐาน 

3) การจัดทําขอเสนอแนะและแผนการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยใช

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  
 

ในดานกระบวนการดําเนินงานน้ัน โครงการ ฯ ไดใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 

ตามแนวคิด หลักการ และกลยุทธหลักของโครงการ ฯ โดยใชเทคนิคการมีสวนรวมที่เรียกวา AIC (Appreciation, 

Influence and Control) ในการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นของผูเก่ียวของในชุมชนเปนหลัก  

 

กิจกรรมการสรางความเขาใจและความรวมมือระหวางแกนนํา และผูเก่ียวของ 
25 พ.ย. 2552 ณ ศาลาประชาคมอําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 

(ภาพจาก โครงการ การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยใชครอบครัวและชุมชนเปนฐาน) 
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2.1   ภาพรวมการวิจัยประเมินผลโครงการฯ 
 

 
ในลําดับตอไปจะเปนการนําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับ

การประเมินผลโครงการ ฯ ครอบคลุมทั้งดานความ

เปนมา และความสําคัญของการวิจัยประเมินผล 

วัตถุประสงค กรอบแนวคิดในการประเมิน และ 

ระเบียบวิธีวิจัยประเมินผลที่เก่ียวของ ตามดวยผล

การประเมินในประเด็นตาง ๆ เพื่อตอบคําถามสําคัญ

ขององคกรทุน โดยเปนการนําเสนอท่ีใชแนวคิดตัว

แบบระบบ (system model) ครอบคลุมทั้งดาน

ปจจัยนํ า เข า  กระบวนการ  ผลผลิต  ผลลัพธ 

ผลกระทบหรือการเปล่ียนแปลง นอกจากน้ี ยัง

ครอบคลุมผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูเก่ียวของทุกฝาย พรอมดวยกรณีศึกษาท่ีสะทอน

เสนทางชีวิตของคนพิการ (เพื่อใหมองเห็นมิติตาง ๆ 

ที่เก่ียวของกับชีวิตของคนพิการรวมกัน เพื่อกําหนด

หรือวางระบบตาง ๆ ที่สอดคลองกับปญหาและ

ความตองการ) รวมถึงผลการวิเคราะหผลสําเร็จ

ตามกรอบแนวคิด หลักการ และ วัตถุประสงคหลัก-

รองของโครงการพัฒนาระบบ ฯ และ การฉายภาพ

อนาคตของการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการ

อําเภอนายายอาม พรอมทั้งหยิบยกประเด็นสําคัญ

บางประการท่ีผูประเมิน ฯ มองวามีความสําคัญ 

อาทิเชน ประเด็นการปองกันความพิการ ที่ควรมี

การหยิบยกขึ้นมาพิจารณารวมกันดวย สุดทายคือ 

ขอสรุปและขอเสนอแนะตาง ๆ โดยเปนการสรุปที่ชู

ประเด็นคําถามสําคัญที่ตองการคําตอบขององคกร

ทุนอีกคร้ังหนึ่ง ทั้งประเด็น ทรัพยากร ความรูและ

ทักษะของผูดูแล ความครอบคลุม/การเขาถึงบริการ 

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนพิการ ความย่ังยืน-การ

คงอยูของระบบ  ความสามารถในการนําไป

ประยุกตใชในพื้นที่อื่น ฯลฯ ซึ่งลวนแตเปนประเด็น

ที่มีความสําคัญไมย่ิงหยอนไปกวา ขอเสนอแนะใน

เชิงนโยบาย  

222   
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2.2   ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัยประเมินผล 
 

เนื่องจาก โครงการการพัฒนาระบบการดูแลคน

พิการโดยใชครอบครัวและชุมชนเปนฐาน ไดมีการ

ดําเนินงานมาเปนระยะเวลาประมาณหน่ึงปคร่ึง 

และ กําลังใกลจะส้ินสุดการดําเนินงานโครงการ ฯ 

ตามระยะเวลาที่ระบุไวในขอเสนอโครงการ ฯ 

ประกอบกับโครงการ ฯ ก็มีความสนใจที่จะขอขยาย

ระยะเวลาและพ้ืนที่การดําเนินงาน แตการที่จะกาว

เดินตอไปขางหนาไดดีขึ้นนั้น จําเปนอยางย่ิงที่

จะตองหันหลังกลับไปมองในเสนทางที่เดินทาง

รวมกันมา หรือ อาจกลาวไดในอีกนัยหนึ่งดวยวา 

โครงการ ฯ และชุมชน กําลังเดินมาถึงจุดที่จําเปน

จะตองมีการทบทวน หรือ จําเปนตองยอนกลับไปดู

วา ไดเกิดอะไรขึ้นบาง มีส่ิงใดที่บรรลุ ส่ิงใดไมบรรลุ 

เพราะอะไร เก่ียวของกับอะไร จุดแข็งจุดออนคือ

อะไร และ อันที่จริงนั้น สถาบันสรางเสริมสุขภาพ

คนพิการ (ส.ส.พ.) ในฐานะที่เปนองคกรสนับสนุน

เงินทุนในการดําเนินงาน ก็มีความประสงคที่จะ

สนับสนุนใหมีการดําเนินการตอไปอยางตอเนื่อง 

เพื่อใหประสบผลสําเร็จตาง ๆ ที่คาดหวังรวมกันไว

ไดมากย่ิงขึ้น  

 
ดวยเหตุนี้ การวิจัยติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานโครงการ ฯ ในชวงที่ผานมา โดย

นักวิชาการหรือบุคลากรภายนอกที่มีความเปนกลาง 

และมีความเช่ียวชาญดานการประเมินผล เพื่อ

ทราบผลผลิต ผลลัพธ ผลสําเร็จ ผลกระทบ หรือ 

ผลที่ควรจะไดรับตามที่ระบุไวในขอเสนอโครงการ ฯ 

รวมท้ังการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ

การเปล่ียนแปลงในเชิงระบบ ทั้งดานบุคลากร 

ทรัพยากร  บทบาทของผูดูแลและทักษะในการ

บริการที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการใช 

 

 

ทรัพยากรประเภทตาง ๆ ในการพัฒนาระบบการ

ดูแล ความครอบคลุม หรือ การเขาถึงระบบท่ีไดรับ

การพัฒนาขึ้นของคนพิการ รวมท้ังคุณภาพชีวิตที่

เปล่ียนไปและความพึงพอใจของคนพิการ ตลอด

จนถึงคุณภาพการประเมินงานดวยตนเองของ

โครงการ ฯ และชุมชน ความเปนไปไดในการนํา

รูปแบบและประสบการณของอําเภอนายายอามไป

ใชประโยชนในพื้นที่อื่น ๆ รวมถึงการทราบทัศนะ 

มุมมอง ความคิดเห็น ความรูสึก ความพึงพอใจ 

ปญหา-ความตองการ-อุปสรรคในดานตาง ๆ จาก

มุมมองของผูเก่ียวของในหลาย ๆ ระดับและหลาย ๆ  

ภาคสวนนั้น มีความจําเปนและมีความสําคัญเปน

อยางย่ิงตอการกาวเดินตอไปขางหนารวมกัน  

 

ทั้งนี้ เพื่อนําผลการประเมินดังกลาวไปใช

ประโยชนในดานตาง  ๆ  โดยเฉพาะการนํามา

ประกอบการพิจารณาการจัดทําขอเสนอโครงการ

ในระยะตอไปใหดี ย่ิงขึ้น หรือ  มีความสมบูรณ 

ถูกตอง สอดคลอง เหมาะสม ตรงกับปญหาและ

ความตองการ หรือ พัฒนาการท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 

ทั้งนี้เพื่อชวยกันทําใหการทํางานในระยะตอไปของ

โครงการ สถาบัน ชุมชน เครือขาย และองคกรตาง ๆ 

ที่เก่ียวของ กอผลประโยชนตอทุกฝาย ไดอยาง

แทจริง หรือ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

ย่ิงขึ้น คุมคากับเวลา ความคิด และ ทรัพยากรตาง ๆ 

ที่จัดสรรไวสําหรับการพัฒนาระบบการดูแลคน

พิการโดยใชครอบครัวและชุมชนเปนฐานไดอยาง

แทจริง  

 

ทั้งนี้ ในการประเมินคร้ังนี้  ได ยึดตาม

กรอบการทํางานของโครงการ ฯ (ดังนําเสนอไว

บางสวนขางตน) และยังเปนดําเนินการประเมินผล
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ที่ใหความสนใจตอคําถามหลักขององคกรทุน หรือ 

สถาบันสรางเสริมสุขภาพคนพิการ ที่รางไว โดยได

มีการจัดระบบและปรับขอคําถามใหมีลักษณะของ

ความเช่ือมโยง และเปนขั้นเปนตอน ดังนี้คือ การ

พัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยใชครอบครัวและ

ชุมชนเปนฐานนั้น ประสบผลสําเร็จตามส่ิงที่ระบุไว

หรือไม ผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงการ ฯ มีมาก

นอยแคไหน เพียงใด อยางไร ปจจัย-องคประกอบที่

สําคัญที่เก่ียวของกับการพัฒนาระบบทั้งในเร่ือง

ป จ จั ย นํ า เ ข า  (Input..Factors) ป จ จั ย เ ชิ ง

กระบวนการ-วิธีการ (Process Factors) ผลผลิต-

ผลลัพธ-ผลกระทบ (outputs/outcomes/impacts) 

คืออะไร การเปล่ียนแปลงสําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นคือ

อะไร หมายถึงอะไร ผูดูแลมีทักษะในการบริการ-

การชวยเหลือฟนฟูดานตาง  ๆ  มากขึ้นหรือไม 

อยางไร ปญหา-อุปสรรคท่ีเก่ียวของคืออะไร เปน

อยางไร ระบบที่ไดรับการพัฒนาขึ้นนั้นสามารถชวย

ลดภาระของผูดูแลไดมากนอยเพียงใด คนพิการ

เขาถึงระบบท่ีพัฒนาขึ้นไดมากนอยเพียงใด มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม อยางไร เพราะอะไร และ

ที่สําคัญไมนอยไปกวากันอีกประการหนึ่ง ก็คือ 

รู ปแบบระบบการ ดูแลคนพิการที่ ไ ด รั บการ

พัฒนาขึ้น ณ อําเภอนายายอามน้ัน จะสามารถ

นําไปประยุกตใชในพื้นที่อื่น ๆ ไดหรือไม มากนอย

เพียงใด อยางไร อะไรคือปจจัย-องคประกอบของ

ความย่ังยืนของรูปแบบระบบที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมา 

เปนตน 
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3.1   วัตถุประสงคของการวิจัยประเมินผล 
 

3.1.1   เพื่อประเมินปจจัยนําเขา ทรัพยากรและกระบวนการตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินการพัฒนา

ระบบการดูแลคนพิการ 

3.1.2   เพื่อประเมินความครอบคลุมหรือการเขาถึงระบบการดูแลคนพิการที่พัฒนาขึ้น และคุณภาพ

ชีวิตที่เปล่ียนแปลงไปของคนพิการ 

3.1.3   เพื่อประเมินบทบาท การเปล่ียนแปลงและนโยบายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะบทบาท

ขององคกรที่เก่ียวของ รวมทั้งผูดูแล และปจจัยองคประกอบที่เก่ียวของกับการเปล่ียนแปลง 

3.1.4   เพื่อประเมินผลสําเร็จ ผลลัพธ ผลกระทบของการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยการใช

ครอบครัวและชุมชนเปนฐาน 

3.1.5   เพื่อประเมินความเปนไปไดในการนําระบบการดูแลคนพิการของอําเภอนายายอามไปใช

ในพื้นที่อื่น ๆ 

3.1.6   เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของ และปญหา-อุปสรรคและชองวางตาง ๆ ในการ

ดําเนินงานโครงการ 

3.1.7   เพื่อสะทอนเสนทางชีวิตของคนพิการในมิติตาง ๆ อยางเปนองครวม 

3.1.8   เพื่อใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการ                 

โดยการใชครอบครัวและชุมชนเปนฐาน 

3.1.9   เพื่อนําเสนอขอมูล สารสนเทศและความรูที่ไดจากการประเมินผลใหกับสถาบันสรางเสริมสุขภาพคน

พิการ เพื่อประกอบการพิจารณาสนับสนุนการดําเนินงานดานการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการ

ดวยการใชครอบครัวและชุมชนเปนฐานใหดีย่ิงขึ้น 

 

333   
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3.2    ประเด็นคําถามและขอบเขตเนื้อหาในการศึกษา-ประเมินและ
วิเคราะห   

 

สําหรับการดําเนินงานโครงการประเมินผลในคร้ังนี้ ในชวงแรก ๆ ที่เร่ิมมีการพูดคุยกันเพื่อนําไปสูการ

ออกแบบโครงการประเมินผล ฯ รวมกันนั้น ดังไดกลาวไปขางตนบางแลววา ทางสถาบันสรางเสริมสุขภาพคน

พิการ (ส.ส.พ.) ซึ่งเปนองคกรสนับสนุนทุนในการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยการใช

ครอบครัวและชุมชนเปนฐาน ฯ ไดมีการกําหนดประเด็นและคําถามเบื้องตนตาง ๆ ไวใหกับทีมประเมิน ฯ 

ดังตอไปนี้คือ  

 บทบาทที่เปล่ียนไปของแตละองคกร (รพ. อปท. มหาวิทยาลัย เปนตน) 

 บุคลากรเปล่ียนจากบทบาทเดิมไปสูบทบาทใหมมีอะไรบาง ทําไมถึงเปล่ียนบทบาทได อะไรเปน

ปจจัยผลักดัน 

 ทีมวิจัยมีบทบาทอะไรในกระบวนการ 

 อะไรที่ทําใหบทบาทใหมที่พึงประสงคของแตละองคกร บุคลากรดําเนินตอไปไดอยางย่ังยืน 

 ทรัพยากรอะไรบางที่เขามาเก่ียวของ 

 ทีมวิจัยกับชุมชนมี interventions เคร่ืองมือที่ใชกํากับติดตาม ประเมิน อะไรบาง 

 คนพิการในอําเภอนายายอามเขาถึงระบบการดูแลตามรูปแบบ (model) น้ีไดมากนอยเพียงใด 

(คิดเปนรอยละจากจํานวนคนพิการในพื้นที่ทั้งหมด) เราทราบไดอยางไรวาคนพิการในโครงการ ฯ 

ดีขึ้น เชน คนพิการสามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการไดหรือไม (เชน  การมี function ดีขึ้น  social 

life ดีขึ้นอยางไร สามารถออกนอกบานได ฯลฯ )  คิดเปนรอยละเทาใด  หรือ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

อยางไร  (ส่ิงที่ควรคํานึง  : การมีผูดูแลไมไดเปนคําตอบของคนพิการเพียงอยางเดียว) 

 ผูดูแลที่ผานโครงการ มีการเปล่ียนแปลงอะไรบาง เชน มีทักษะการใหบริการมากขึ้น  มีความสุข

มากขึ้น ชวยลดภาระ(burden) ของผูดูแลมากนอยเพียงใด เปนตน 

 ขอเสนอเชิงนโยบาย  แสดงใหเห็นวา model ที่ผูวิจัยทํานี้ เกิดผลแบบน้ี  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 ยังคํานึงถึงการทําใหการประเมินผลคร้ังนี้ 
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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-เก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับโครงการ ฯ ทั้งจากเอกสาร และ จากบุคคล 

เพื่อทําความเขาใจภูมิหลัง/ความเปนมา (background) บริบท (context) และปจจัย-องคประกอบตาง ๆ  

ที่เก่ียวของในเบ้ืองตน ในทุกระดับและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย และ ยังทําการประมวลผลขอมูล

ผูเก่ียวของ/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 ซึ่งเปนแกนขับเคล่ือนหลักในชุมชน 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 ส่ิงที่ทํา ส่ิงที่

ประสบ หรือ เปนการเลาเร่ือง (Narrative) เพื่อใหไดภาพที่มีความเชื่อมโยง ครบถวน และสมบูรณ 

สําหรับเจาหนาที่ประสานงานของสถาบันสรางเสริมสุขภาพคนพิการท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลการ

ทํางานของโครงการฯ ก็ไดมีการพูดคุยกันทางโทรศัพท เพื่อสอบถามขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของ เพื่อใหเกิด

ความเขาใจเก่ียวกับการทํางานของโครงการฯ และความตองการในการประเมินผลคร้ังนี้ 

 การสัมภาษณระดับลึกและพูดคุยอยางไมเปนทางการ รวมกับผูมีบทบาทสําคัญในระดับ

ครอบครัว ชุมชน และองคกรตาง ๆ ที่เก่ียวของในทุกระดับ (Key Informant In-depth Interview and 

Informal Talk) โดยเฉพาะผูดูแลที่เขารวมโครงการ และ ผูนําประเภทตาง ๆ  ในชุมชน โดยเปนการพูดคุย

อยางไมเปนทางที่มีจุดเนนไปที่การเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เชน บทบาท การดําเนินงาน ทักษะ 

คุณภาพของระบบ ทรัพยากรท่ีเก่ียวของ มูลเหตุที่เขามารวม ความคิดเห็นตาง ๆ ที่เก่ียวของ ปญหา-

อุปสรรค ความเปนไปไดในการรักษาระบบ ฯลฯ 

 การสัมภาษณพูดคุยหรือการใหคนพิการท่ีเขารวมอยูในระบบที่ไดรับการพัฒนาขึ้นเลา
เรื่องราวชีวิตของตนเอง ใหผูประเมินฟงอยางละเอียดในทุกดาน เปนองครวม โดยเฉพาะการดําเนิน

ชีวิตและการบอกเลาถึงความรูสึก (โดยเฉพาะความรูสึกของการเปนคนพิการ หรือถูกเรียกวาคนพิการ) 

ความพึงพอใจ ความเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเอง การพึ่งพาตนเอง การชวยเหลือ
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ตนเอง จุดออน-จุดแข็งของระบบการดูแลคนพิการ และ ผูปวยที่อาจพิการ โดยใหความสําคัญกับ

บทบาทของครอบครัวและชุมชน ปญหา-อุปสรรคตาง ๆ ฯลฯ 

 การสังเกตการณทั้งแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม เชน การสังเกตผูใหขอมูลในระหวางการ

พูดคุย การสัมภาษณ การเลาเร่ือง หรือ การสังเกตกิจกรรมของครอบครัว-ชุมชน-องคกรที่เก่ียวของ 

การดําเนินชีวิตของคนพิการ การเย่ียมคนพิการและครอบครัวที่บาน และ การเขารวมสังเกตการณ ณ 

ที่ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางตําบลตาง ๆ เม่ือวันที่ 4 เมษายน 2554 (ซึ่งจัดโดยบุคลากรของ

โรงพยาบาลนายายอาม ซึ่งเปนแกนขับเคล่ือนหลักในระดับชุมชนดวย รวมกับทีมงานโครงการพัฒนา

ระบบ ฯ โดยไดรับความรวมมือจากชุมชนอําเภอนายายอามในการจัดประชุมคร้ังนี้) 

 การบันทึกขอมูลดวยแบบบันทึกภาคสนาม (Field Notes) ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถเก็บรวบรวมขอมูล

ไดอยางครบถวน ถูกตอง ทันการณ และสามารถนําขอมูลที่ไดในแตละวัน แตละคร้ัง มาทําการ

ประมวลและวิเคราะห เพื่อใหสามารถเก็บขอมูลที่ตองการในวัน/คร้ังตอไปไดมากขึ้น และ มีความ

ครบถวนสมบูรณถูกตองมากย่ิงขึ้น 

 การบันทึกขอมูลดวยเครื่องอัดเสียง MP 3 หรือ MP 4 โดยไดมีการขออนุญาตผูใหขอมูลกอนทุก

คร้ัง 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 
        

ประชากรในการวิจัยประเมินผลคร้ังนี้ ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง หรือ เลือกผูที่มีบทบาทเก่ียวของโดยตรง ซึ่งมี

จํานวนรวมทั้งหมดประมาณ 82 ราย โดยสามารถจําแนกเปนประเภทตามสถานภาพตาง ๆ ได  ดังตอไปนี้คือ   

 คนพิการจํานวน  4 ราย และผูปวยประสบอุบัติเหตุจํานวน 1 ราย รวมเปน 5 ราย  

 ผูดูแลคนพิการ/ผูปวย (สมาชิกกลุม-ชมรมจิตอาสา/อสม.) จํานวน 47 ราย  

 ครอบครัว-ญาติคนพิการ/ผูปวย จํานวนประมาณ 10-12 ราย 

 พระสงฆ/เจาอาวาสวัดปาธรรมสุข จํานวน 1 รูป  

 ผูบริหาร/ทีมงาน/เจาหนาที่หนวยงานสาธารณสุขในชุมชน เชน โรงพยาบาลนายายอาม โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพระดับตําบล หนวยบริการสุขภาพเบื้องตน จํานวน 6 ราย 
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 เจาหนาที่-บุคลากรองคกรปกครองทองถ่ิน/ทองที่ ไดแก กํานัน ผูใหญบาน นายกองคการบริหาร

สวนตําบล ประธาน ปลัด สมาชิก อบต.และ เลขานุการเทศบาลตําบล จํานวนรวมประมาณ 10 

ราย  

 ผูรับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบ ฯ และคณะ จํานวน 3 ราย 

 

3.5   การวิเคราะหขอมูลและวิธีการนําเสนอผลการประเมิน 
 

การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และการ

พรรณนาภาพความเคลื่อนไหวในเชิงกระบวนการ เพื่อใหมองเห็นความสําคัญของกระบวนการทํางานที่นําไปสูการ

เปล่ียนแปลง สําหรับขอมูลที่ไดจากการทํากรณีศึกษา โดยการใหคนพิการเลาเร่ืองราวเก่ียวกับชีวิตของตนเอง (case 

narrative) ต้ังแตประสบกับภาวะความพิการ จนถึงปจจุบันเพื่อทําความเขาใจชีวิตของผูพิการอยางเปนองครวม

นั้น เปนการนําเสนอในรูปของการพรรณนา (descriptive) โดยไดใหความสําคัญกับการคงเน้ือหาเดิมที่ผูเลา

เร่ืองไดพูดไวใหมากที่สุด โดยมีการตีความ และ/หรือ การวิเคราะห เฉพาะในสวนที่มีความจําเปน เพื่อส่ือมุมมอง

ของผู ศึกษา /ผูประเมินในบางแง มุมเทานั้น  ทั้งนี้  เพื่อสะทอนกระบวนการดําเนินชีวิตที่ เ ช่ือมโยงกับ

กระบวนการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการที่กําลังดําเนินไปในชุมชน และ เปนความพยายามในการเขาถึงขอมูล

บางสวน ที่อาจดูเปนเร่ืองเล็ก ๆ แตมีความสําคัญตอการพัฒนาระบบที่ชุมชนตองการเห็นรวมกัน และเปนการมอง

จากลางขึ้นบน (bottom-up) ทําใหมองเห็นรายละเอียดที่เก่ียวของมากมาย ครอบคลุมทั้งส่ิงที่เปนจุดแข็งและ

จุดออนขององคาพยพทั้งหมดท่ีเก่ียวของ ในมุมมองของผูรับประโยชน โดยใหคนพิการสะทอนตามความรูสึกที่เปน

จริงของตนเองแบบตรงไปตรงมา และ ใหความสําคัญกับความเปนองครวม ความเชื่อมโยง โดยไมไดตัดตอนเฉพาะเร่ืองใด

เร่ืองหนึ่งเทานั้น   

 

สําหรับขอมูลเชิงปริมาณ เปนการวิเคราะหและนําเสนอดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ 

คาเฉล่ีย  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”   
 

การประเมินผลในคร้ังนี้ ใชแนวคิดการประเมินแบบผสมผสานหรือบูรณาการระหวางแนวคิดหลาย ๆ 

แนวคิด ที่จะเปนประโยชนตอทุกฝายท่ีเก่ียวของ โดยมีการประยุกตใชตัวแบบเชิงระบบ (system model) ในการ

วิเคราะหความพยายามในการสนับสนุนการสราง หรือ การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยการใชครอบครัว
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และชุมชนเปนฐานของทีมงานโครงการ ฯ ทั้งนี้ ทีมประเมินผล ฯ ไดพยายามทําความเขาใจอยางรอบดานดวยวา 

ในการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยการใชครอบครัวและชุมชนเปนฐานนั้น มีปจจัย-องคประกอบที่

เก่ียวของกับความสําเร็จ และ ความย่ังยืนหลายประการดวยกัน ต้ังแตปจจัยนําเขา ปจจัยเชิงกระบวนการ-

วิธีการทํางาน ผลผลิต ผลลัพธ-ผลสําเร็จ ผลกระทบตาง ๆ (ทั้งที่ตองการใหเกิดและไมไดตองการใหเกิด รวมทั้ง

ผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ) โดยเฉพาะปจจัย-องคประกอบของคนพิการ ของครอบครัว และ ของ

ชุมชน ทั้งในดานความพรอม การใหความสําคัญ  ทัศนคติ ความตระหนัก ฯลฯ ส่ิงเหลานี้ เก่ียวพันกันทั้งในแง

ของการเปนปจจัยนําเขา และ กระบวนการ  

 

นอกจากน้ี การที่จะทําใหผูไดรับประโยชนมีความพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไดมากนอย

เพียงใดนั้น ยังขึ้นอยูกับปจจัยและเง่ือนไขตาง ๆ ในหลาย ๆ ระดับ ทั้งในระดับปจเจกบุคคล ระดับครอบครัว-

ครัวเรือน ระดับกลุม-องคกร ระดับหนวยงาน ระดับชุมชน-พื้นที่ ไปจนถึงระดับเครือขาย และเก่ียวของกับทั้งฝาย

ผูรับประโยชน หรือ ผูรับบริการ/ผูไดรับการดูแล และฝายผูใหบริการ-ผูรับผิดชอบ/ผูดูแล และผูรับผิดชอบในการ

รวมพัฒนาระบบการดูแล ซึ่งปจจัยตาง ๆ เหลานี้มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันอยางสลับซับซอน   

 

ดังนั้น การทําความเขาใจปฏิสัมพันธระหวางปจจัย-เงื่อนไขตาง ๆ ดังกลาวขางตน อยางละเอียด 

รอบคอบ รอบดาน เปนจริง เปนระบบ ไมเกิดภาพลวง จึงเปนความจําเปนอยางย่ิง นอกจากนี้ การเปดโอกาสให

ครอบครัว ผูดูแล ชุมชน ผูรับผิดชอบหลัก/นักวิจัย และองคกรตาง ๆ ที่เก่ียวของไดมี “เวลา” ในการทบทวนความ

เปนมา และ เปนไปของการดําเนินงานในการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการดวยการใชแนวคิดครอบครัวและ

ชุมชนเปนฐานในชวงที่ผานมา ผานการต้ังคําถามในเชิงของการประเมินผลของผูประเมิน ก็มีความสําคัญไมย่ิง

หยอนไปกวากัน เพราะจะทําใหเกิดการตระหนักรูในส่ิงที่ดําเนินการไปแลวรวมกัน   

 

นอกจากนี้ ทีมประเมินผล ยังมองดวยวา ถามีการศึกษา-วิเคราะหปจจัย องคประกอบ และเงื่อนไขตาง ๆ  

ที่เก่ียวของอยางถูกตอง รอบดาน และ เปนระบบ โดยการใชแนวคิด “รูปแบบเชิงระบบ” (system model) เขามา

ชวยในการวิเคราะหขอมูลที่เกิดขึ้น ซึ่งประกอบไปดวย ปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (processes) ผลผลิต 

(outputs) ผลลัพธ (outcomes) ผลกระทบ (impacts) ดังไดกลาวไปบางแลวขางตนนั้น ก็จะย่ิงชวยทําใหไดรับ

ขอมูล สารสนเทศ และองคความรูที่ เปนจริง และ จะชวยทําใหคนพิการ ครอบครัว และชุมชน รวมทั้ง

คณะทํางานโครงการพัฒนาระบบ ฯ และ องคกรทุนสามารถมองเห็นภาพความเปนมา-ความเปนไปรวมกัน ซึ่ง

จะชวยทําใหครอบครัว-ชุมชน และ ทุกฝายเกิดกระบวนการเรียนรูบนพื้นฐานของการทํางาน (action-based 

learning) และจะนําไปสูการพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการท่ีมีความสอดคลองกับปญหา ความตองการ 

และ/หรือ ความเปนจริงตาง ๆ และเกิดประโยชนสูงสุดตอครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เก่ียวของทุกฝาย ทุก

สถานะ ทุกระดับ ไดอยางย่ังยืนยาวนานตอไป  

 

นอกจากน้ี กรอบแนวคิดหลักของการประเมินผลในคร้ังนี้ ยังตระหนักถึงความสําคัญของแนวคิดหลัก

ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยใชครอบครัวและชุมชนเปนฐาน ที่ใชแนวคิดและหลักการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการขององคการอนามัยโลก โดยจะเปนการประเมินในขั้นสุดทายวา ไดเกิดอะไรข้ึนแลวบางตาม

กรอบแนวคิดหลักของโครงการ ฯ และขององคการอนามัยโลก ที่ทางโครงการ ฯ ไดอางอิงถึงไวนั้นดวย  
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ในลําดับตอไป จะเปนการนําเสนอผลการประเมิน และผลการวิเคราะหส่ิงที่เกิดขึ้นในอําเภอนายายอาม 

ตามแนวคิดตัวแบบระบบ (system model) ซึ่งประกอบไปดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ 

ผลกระทบ และการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น หลังจากน้ัน จึงจะเปนการวิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของกับการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น ภายใตบริบท “การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการ” ที่ดําเนินไปในชุมชนในชวงเวลาท่ีผาน

มาหนึ่งปคร่ึงกวา 
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4.1   ปจจยันําเขา (Input Factors) 
 

ปจจัยนําเขาประกอบไปดวย แนวคิด-ความคิด-ความรู-ความเขาใจ เก่ียวกับคนพิการประเภทตาง ๆ นั้น 

พบวาที่ผานมา ทีมงานโครงการ ฯ ไดใหความสําคัญกับการสรางทีมงาน-บุคลากรในระดับชุมชน โดยการส่ือสาร

ใหเกิดความรู ความเขาใจ นําไปสูการเปล่ียนทัศนคติ (ซึ่งไดนําไปสูการเปล่ียนแปลงการปฏิบัติ การกระทํา) 

ใหกับคนทุกระดับ ทุกภาคสวนในชุมชน (ตามกําลังเวลาและทุนทรัพยที่มีอยู) ทําใหชุมชนเกิดความตื่นตัว 

นําไปสูความตระหนักตอความสําคัญของการรวมกันดูแล พัฒนา ฟนฟูคนพิการ โดยการเนนถึงความสําคัญของ

บทบาทของผูพิการเอง ของครอบครัวและญาติ ของทีมอาสาสมัคร หรือ ทีมจิตอาสาตาง ๆ รวมถึงทีมงานใน

ระดับองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และทีมงานในหนวยบริการสาธารณสุข เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ระดับตําบล หรือสถานีอนามัยดวย  

 

ส่ิงที่สําเร็จในเร่ืองของการสรางปจจัยนําเขา (Inputs)  พบวา ทีมงานโครงการ ฯ ไดมีบทบาทในการ

ส่ือสารหรือการใหขอมูล ขาวสาร (inform) ความรู ความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับคนพิการ รวมทั้งการกระตุน หรือ 

การสรางแรงบันดาลใจ (motivate) และ การเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ใหกับชุมชน (prepare) จนทําให

ชุมชนเอง เกิดกระบวนการเคล่ือนไหว (movements) และ นําไปสูการพัฒนา หรือ การเกิดขึ้นของปจจัยนําเขา

ตาง ๆ ที่เปนของชุมชน และมีความสําคัญตอการพัฒนา หรือ การสรางระบบการดูแลโดยครอบครัวและชุมชน

เองในระยะยาว  

 

สําหรับการวิเคราะหการเกิดขึ้นของปจจัยนําเขา (Inputs) ที่เปนของชุมชนนี้ จะเปนการนําเสนอใหเห็น

ภาพรวมของทุกตําบล ดังตอไปน้ีคือ 

 

 

 

 

444   
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4.1.1  ปจจัยนาํเขาดานแนวคิด-ความคิด-ความรู-ความเขาใจ-ทัศนคติทีดี่ขึ้น-มากขึ้น 
4.1.1.1 เกิดความเคล่ือนไหว ความสนใจ ความกระตือรือรนขึ้นในระดับตาง ๆ อยางมองเห็น

ไดชัดเจนต้ังแตระดับอําเภอ ระดับตําบล (โดยเฉพาะ เจาหนาที่หรือบุคลากรของ

องคการบริหารสวนตําบล) ระดับหมูบาน ระดับองคกร (เชน โรงพยาบาลชุมชน 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล และ/หรือ สถานีอนามัย และ สถาบันสงฆ/

วัด) ระดับกลุม ไปจนถึง ระดับปจเจกบุคคล 

4.1.1.2 เกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง และ มีความสนใจเอาใจใสตอเร่ืองคนพิการ ซึ่งแต

เดิม มีความรูและความเขาใจในเร่ืองนี้ไมมากนัก หรือ อาจมีวิธีการจัดการปญหาที่ไม

คอยถูกตอง ไมเหมาะสมโดยครอบครัว ยกตัวอยางเชน การดูแลผูพิการหรือผูมี

ปญหาทางจิต ที่ผานมานั้น บางครอบครัวใชวิธีการกักขัง การลามโซ (สวนหนึ่งเปน

เพราะอายท่ีมีคนสติไมดีอยูในบาน จึงไมตองการใหออกมา และ อีกสาเหตุหนึ่ง เปน

เพราะคนพิการมีลักษณะกาวราว รุนแรง เกรงวาจะไปทํารายคนอื่น และ ประกอบกับ

ไมมีคนดูแล หรือ พอแมเปนผูสูงอายุ ไมสามารถดูแลได เปนตน) และอีกเหตุผลหนึ่งที่

สําคัญ ก็คือ เปนเพราะครอบครัวไมทราบวาจะตองทําอยางไร แตเม่ือมีโครงการ ฯ นี้

เกิดขึ้น ทําใหคนพิการทั้งทางกายและทางจิตไดรับการดูแลอยางถูกตอง เหมาะสม

โดยครอบครัวมากขึ้น ทําใหคนพิการไดรับโอกาสท่ีดีขึ้น ลดความรุนแรงตาง ๆ ใน

ครอบครัวลง ฯลฯ  

 
4.1.2  ปจจัยนาํเขาดานทีมงาน-บุคลากร หรอื ทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพมากขึ้น 

 

จากการประเมิน ฯ  พบวา  การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยใชครอบครัวและชุมชนเปนฐาน มี

ผูเก่ียวของหลายฝาย 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

ในครอบครัวไปทํางานตางถ่ิน) หรือ มีการดูแลที่ไมคอยเหมาะสม (ดังกลาวแลวขางตน) สําหรับปจจัยนําเขาดาน

ทีมงาน-บุคลากรที่มองเห็นวาไดเกิดการกอต้ัง การจัดระบบขึ้นอยางชัดเจน มีดังนี้คือ 

4.1.2.1 เกิดการจัดตั้งทีมงานในระดับตําบลตาง ๆ ทั้งตําบลนายายอาม ตําบลสนามไชย 

ตําบลชางขาม ตําบลวังใหม ตําบลวังโตนด ยกเวนตําบลกระแจะ (ที่ยังประสบปญหา

ในดานการส่ือสารและความสัมพันธระหวางองคการบริหารสวนตําบล และ ทีมงาน

สาธารณสุข ทําใหยังไมไดรับรายช่ือทีมงานที่แนนอน แตเทาที่ทราบลาสุด พบวา มี

การทํางานรวมกันอยูในระดับหนึ่ง แตอาจจะยังไมเปนระบบเทาที่ควร) สําหรับตําบล

นายายอาม พบวา มีทีมงานที่ดําเนินการในรูปของกลุม-ชมรมจิตอาสา ซึ่งประกอบไป

ดวยบุคคลหลายประเภท หลายสถานะ/สถานภาพ มีทั้ง เทศบาล อบต. อสม. ครู  
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พระ และ ประชาชนอาชีพตาง ๆ ซึ่งถือวาไดกลายมาเปนหุนสวนกันในการดูแลคน

พิการรวมกัน และมีความเปนมิตรซึ่งกันและกัน   
4.1.2.2 เกิดกลุมอาสาสมัคร กลุม/ชมรมจิตอาสา และ/หรือ มีการเช่ือมประสานกับ

ระบบอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่มีอยูเดิม ซึ่งพบวา บางตําบล สามารถ

จัดสรรหรือแบงภาระหนาที่-แบงงานกันทําในการดูแลคนพิการไดดี ยกตัวอยางเชน 

ตําบลสนามไชย ที่มีคนพิการจํานวน 47 คน และ มีผูดูแลจํานวน 24 คน  ทําให

สามารถดูแลไดอยางทั่วถึงและไมเปนภาระท่ีหนักเกินไป หรือ ตําบลวังใหม ที่แบงการ

ดูแลเปนคุม หรือ มีผูดูแลคุมละ 2-4 คน (ขึ้นอยูกับจํานวนคนพิการและขนาดพื้นที่

ของหมูบาน) เปนตน  
4.1.2.3 ทีมงานอาสาสมัคร/ทีมจิตอาสา หรือ ผูดูแล (ทั้งที่เปนคนในครอบครัว และ 

คนนอกครอบครัว) มีความรูและทักษะในการใหการดูแลมากข้ึน (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 ส่ิงของ เคร่ืองใชอุปโภค-บริโภค 

อุปกรณตาง ๆ)  

4.1.3.1 บทบาทของหนวยงานดานการปกครอง กลุมจิตอาสา และประชาชน พบวา 

ทางชุมชนไดมีการระดมทรัพยากร ดวยรูปแบบและวิธีการตาง ๆ ที่หลากหลาย 

ยกตัวอยางเชน ตําบลนายายอาม(โดยชมรมจิตอาสา) และ ตําบลชางขาม โดย

องคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบานและ กลุมจิตอาสาที่รับผิดชอบในการ

ทํางานดานนี้โดยตรง ไดใชวิธีการระดมของบริจาคจากทางชุมชน โดยเปดรับส่ิงของ

ทุกประเภท รวมทั้งเงินทุน และ ไดนําไปสงมอบใหกับคนพิการครบหมดทุกราย ซึ่ง

นับวาเปนความพยายามในการแสดงบทบาทตาง ๆ ของทางองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ซึ่งอันที่จริงนั้น ก็มีหนาที่ รับผิดชอบโดยตรงตอการดูแลคนพิการ และ

ประชากรกลุมตาง ๆ แตที่ผานมาอาจจะไมทราบวาตองทําอยางไร เม่ือทีมงาน

โครงการ ฯ เขามาสื่อสารเร่ืองนี้ และ เกิดกระบวนการเคล่ือนไหวขึ้นในชุมชน นําไปสู

ความตระหนักตอปญหา นําไปสูการระดมพลังกันในดานตาง ๆ ทั้งแรงกาย แรงใจ 

แรงสมอง และ การระดมทรัพยากร (เทาที่สามารถดําเนินการไดในเบื้องตน) 

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 

แหงวัดปาธรรมสุข เทานั้น ซึ่งในระยะ

ตอไปของการดําเนินการ  ควรมีการ

ส่ือสารกับพระสงฆ หรือ สถาบันศาสนา

ในชุมชนใหมากข้ึน หรือ สงเสริมบทบาท

ของวัดและพระสงฆในการรวมพัฒนา

ระบบการดูแล ฯ โดยเฉพาะบทบาทดาน

การระดมทุนและทรัพยากรตาง ๆ จะ

สามารถแสดงบทบาทไดมาก เพราะอําเภอนายายอามมีวัดอยูเปนจํานวนมากนับสิบ

แหง ประกอบกับประชาชนสวนใหญยังคงใหความศรัทธาตอวัดและพระสงฆ รวมท้ัง

บทบาทในดานการพัฒนาจิตใจ  ประกอบกับที่อําเภอนายายอามนี้  มีปญหา

ความเครียด ที่เช่ือมโยงกับความยากลําบากทางเศรษฐกิจ และ ปญหาของวัยรุน ที่

เก่ียวของกับเร่ืองความรัก/การผิดหวังในความรัก ฯลฯ จนนําไปสูการพยายามฆาตัว

ตาย การทํารายตนเอง ดังนั้น บทบาทของวัดในการรวมสรางระบบการดูแล ฟนฟู 

และ การปองกันปญหาความพิการที่จะมีเพิ่มขึ้นอีก จึงมีความสําคัญเปนอยางย่ิง 

4.1.3.3 บทบาทของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา  พบวา ครู 1 ทานจากโรงเรียนโพธิ์ลังกาได

เขามามีบทบาทในกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการ โดยการสนับสนุน

ทรัพยากร แตทั้งนี้เปนการใชทรัพยากรสวนตัว โดยการบริจาคทุนทรัพย ซึ่งนาจะเปน

จุดเร่ิมตนที่ดีในการสานตอ เพื่อใหเกิดการระดมทรัพยากรท้ังทรัพยากรบุคคล 

ความรู-ความสามารถ เงินทุน การสนับสนุนดานการศึกษา การรวมกันคิดคน “ระบบ

การศึกษาเพื่อคนพิการ” ที่พบวา มีความตองการดานนี้อยูแลวในชุมชน แตยังขาด

บริการดานนี้ ซึ่งจะตองคิดคนรวมกันตอไป  
 

4.2   ปจจยัดานกระบวนการ (Process Factors) รายตําบล 
 

สําหรับปจจัยดานกระบวนการ พบวา ทางชุมชนระดับตําบล ไดเกิดกระบวนการเคล่ือนไหว และ ความ

พยายามในการดําเนินการตาง ๆ ดวยตนเอง หลายประการดวยกัน โดยกระบวนการและวิธีการตาง ๆ ที่เกิดขึ้น/

ที่นํามาใชนั้น สามารถจําแนกรายละเอียดเปนรายตําบล ไดดังนี้คือ  

 
4.2.1 ตําบลนายายอาม 

 ไดมีการส่ือสารพูดคุยกันอยางเขมขน สมํ่าเสมอ จนนําไปสูการเกิดชมรมจิตอาสา ซึ่งประกอบไป

ดวยบุคลากรหลายฝาย ที่ไดเขามารับผิดชอบในการดูแล สงเสริม พัฒนา ฟนฟูคนพิการและ

พระปลัดปรีชา วีรธมฺโม 
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ครอบครัวรวมกัน ซึ่งมีสมาชิกในกลุมจิตอาสาน้ีจํานวน 18 คน (ทั้งนี้ ดังไดกลาวไปบางแลว

ขางตน) 

 ทีมจิตอาสา ไดมีการออกเย่ียมบานคนพิการและ

ครอบครัว โดยสามารถดําเนินการเย่ียมบานได

ครบถวนทั้งหมด 100% หรือ ครบจํานวน 103 

ราย แตสําหรับการไดรับความชวยเหลือดานตาง ๆ 

นั้น พบวา ยังมีที่รอความชวยเหลืออยูอีกจํานวน

หนึ่ง 

 กลุมจิตอาสาและแกนนําไดทําการส่ือสารกับ
ผูนํา จนนําไปสูการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพ 

เพื่อเอื้ออํานวยความสะดวกใหแกคนพิการ 

กลาวคือ องคการบริหารสวนตําบล ไดมีการ

ปรับปรุง ปรับเปล่ียน หรือ เตรียมพรอมดาน

ลักษณะทางกายภาพ ที่จะเอื้ออํานวยความ

สะดวกในการเดินทาง การเคล่ือนยาย/เคล่ือนไหว การติดตอกับบุคคล องคกร สังคม ใหกับคน

พิการ โดยมีการจัดทําทางลาด มีราวจับ ที่สํานักงานขององคการบริหารสวนตําบลนายายอาม

หลังใหม เปนตน 

 ไดมีการจัดอบรมเพื่อเสริมศักยภาพดานตาง ๆ  ใหแกคนพิการและครอบครัว โดยเฉพาะ การอบรมดาน

อาชีพ (แตพบวา ผลของการดําเนินการดานน้ี ยังไม

คอยประสบผลสําเร็จ และ ยังไมคอยไดมีการติดตาม

ผลมากเทาใดนัก ) แต ก็นับวา  เปนการสะทอน

กระบวนการในการคิดคนวิธีการ หรือ การแสวงหา

หนทางในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ ดวย

การสงเสริมการประกอบอาชีพ  เพื่อใหคนพิการ

สามารถเ ล้ียงตนเองได  ซึ่ งจะทํ าให เ กิดความ

ภาคภูมิใจที่สามารถพึ่งพาตนเองได ไมเปนภาระกับ

ครอบครัว ฯลฯ 

 ไดมีการผลิต การจัดทํา การจัดหา หรือ การประยุกตใช

วัสดุที่มีอยูแลวในชุมชน ในการผลิตอุปกรณตาง ๆ 

เชน ราวจับ ลูกรอก เตียงนอน เคร่ืองออกกําลังกาย

ตาง ๆ หรือกระทั่งอุปกรณการลอยกระทงของคน

พิการ2 ฯลฯ 

                                                 
2
 ใชตะแกรงยางปลาตอเขากับดามไมระกํายาวประมาณ 2 เมตร เพื่อใหคนพิการสามารถลอยกระทงไดดวยตัวเองจากบนตลิ่ง 

“ติดตามเย่ียม/ตอบสนองตามความตองการ” 

(ภาพจาก ชมรมจิตอาสาฯ นายายอาม) 
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 ไดมีการจัดระดมทุนโดยการจัดงาน เพื่อใหเกิดกระบวนการเคล่ือนไหว และความต่ืนตัวในกลุม

ประชาชน หรือ ทําใหประชาชนทราบเก่ียวกับเร่ืองคนพิการมากย่ิงขึ้น และ ยังไดพยายามคืนชีวิต

คนพิการสูสังคม โดยการพามาเที่ยวงานลอยกระทง พาไปเที่ยวทะเล ฯลฯ 

 ไดมีความพยายามในการกอรูปหรือจัดต้ังศูนยการเรียนรู : ปจจุบันกําลังพูดคุยกันวา ศูนยการ

เรียนรูเก่ียวกับคนพิการ ควรประกอบไปดวยอะไรบาง และ/หรือ ควรมีบทบาทดานใดบาง 

 ไดมีความคิดริเร่ิมที่จะจัดทําศูนยฝกอาชีพ หรือ ศูนยสงเสริมเศรษฐกิจ-รายได-อาชีพ โดยการใช

ทรัพยากรที่มีอยูแลวของสมาชิกบางทานของชมรมจิตอาสา (คุณวินัย อยูเกิด ซึ่งมีตําแหนงเปน

รองประธานชมรมจิตอาสา และ มีที่ดิน 100 กวาไร) โดยอาจจะมีการทํานารวมกัน เพื่อนําขาวมา

ชวยเหลือคนพิการที่มีฐานะยากจน จะไดไมตองซ้ือ และชวยลดคาใชจายไดอีกมาก ซึ่งนับวาเปน

ความคิดและความพยายามท่ีดี เปนการเสียสละทรัพยากรสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวม ซึ่งคาด

วาความคิดริเร่ิมดังกลาวจะสามารถแปรเปล่ียนใหกลายเปนความจริงไดตอไปในไมชานี้ 

 

4.2.2 ตําบลชางขาม 
 ไดมีการออกเย่ียมคนพิการและครอบครัว รวมกัน พรอม

ทั้งมีการเก็บขอมูล เพิ่มเติม ทําใหทีมงานไดมีโอกาสทํา

ความรูจักกับคนพิการและครอบครัว ครบหมดทุกคนและ

ทุกครอบครัว นําไปสูความเขาใจเก่ียวกับชีวิตของคนพิการ

ในดานตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งไดทราบปญหาและความ

ตองการของคนพิการ ซึ่งมีความตองการที่สําคัญ 4-5 

ประการดวยกัน คือ 1) การดูแลรักษาฟนฟูที่ดี 2) 

อุปกรณชวยเหลือ/กายอุปกรณ 3) เงินทุนประกอบ

อาชีพ 4) พาหนะหรือรถรับ-สง และ ส่ิงที่สําคัญย่ิงคือ 

5) กําลังใจ 

 ตอมาเม่ือไดมีการระดมทุนและส่ิงของ เคร่ืองใช อุปโภค-บริโภคจากคนในชุมชน เพื่อใหเกิด

กระบวนการเคล่ือนไหว ทําใหคนในชุมชนรับรู-รับทราบ เกิดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และ 

ไดนําส่ิงของเหลานั้นไปสงมอบใหกับคนพิการและ

ครอบครัวครบถวนท้ังหมด 100% หรือ จํานวน 82 ราย 

ซึ่งถือวาเปนงานเชิงสังคมสงเคราะหกาวแรกของชุมชน 

ปจจุบันชุมชนกําลังคิดคนกันวาจะระดมทรัพยากร

อยางไรตอไปในอนาคต และ ไดเสนอเรื่องเขาไปยัง อบต. เพื่อพิจารณาใหการสนับสนุน

ทรัพยากร-งบประมาณอยางตอเนื่องตอไปแลว (เสนอเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 – ซึ่งทีมงาน ฯ 

ควรจะมีการติดตามผลการพิจารณาตอไป)    

 ไดมีความพยายามในการสงเสริมการประกอบอาชีพ โดยการจัดหาทุนกูยืมมาใหคนพิการที่ตองการ

ประกอบอาชีพ ที่เคยทํามา แตตองมาหยุดไปชั่วคราวในชวงระหวางการพักรักษาตัว ทําใหปจจุบัน

ผูพิการทานนี้ (คุณสุริยา ดอกสรอย) ไดกลับมาใชชีวิตที่ปกติ สามารถทํามาหากินได เกิดความ

เย่ียมคนพิการ 
(ภาพจากทีมจิตอาสา ต.ชางขาม) 
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ภาคภูมิใจที่สามารถทํางานหาเลี้ยงตนเองไดอีกคร้ัง

หนึ่ง (โปรดอานรายละเอียดเก่ียวกับเสนทางชีวิตของ

คุณสุริยา ไดในหัวขอ 4.6 เสนทางชีวิตคนพิการ ของ

รายงานฉบับนี้)  

 มีเวทีประชุมสัญจรรวมกันของ อบต. กํานัน ผูใหญบาน 

ไปตามหมูบานตาง ๆ เดือนละคร้ัง ทําใหสามารถ

รับทราบปญหาและความตองการของประชาชนและคน

พิการไดอยางตอเนื่อง 

 

4.2.3 ตําบลสนามไชย  
 พบวา เจาหนาที่ดานการพัฒนาชุมชน ขององคการบริหารสวนตําบล มีความสนใจ มีความ

พยายาม และมีศักยภาพในการเขาถึงแหลงขอมูล หรือ มีความพยายามในการสรางระบบขอมูล

เก่ียวกับคนพิการดวยตนเอง 

 มีปลัดองคการบริหารสวนตําบล ที่สนใจเขารวมกระบวนการพัฒนาและกระบวนการเรียนรู 

 กํานันมีบทบาทในการสงเสริมกระบวนการเคล่ือนไหวในการดูแลคนพิการ โดย มีการสนับสนุน

อุปกรณใหกับคนพิการ และ เขารวมเรียนรูกระบวนการอยางสม่ําเสมอ 

 มีความพยายามในการจัดหาอุปกรณ เคร่ืองอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหกับคนพิการ 

ยกตัวอยางเชน คุณประสิทธิ์ คุณเอนก 

ไดรับความชวยเหลือดานกายอุปกรณ

ตาง  ๆ  เชน  เค ร่ืองนั่ ง โยกตัวเพื่ อทํา

กายภาพบําบัดไดดวยตนเอง และ วอค

เกอร 

 ได มี กา ร จัดอบรมอาสาสมั ค ร ดูแล
ผูสูงอายุ และผูพิการ ไปเม่ือวันที่ 22-23 

ธันวาคม 2552  และมีกําหนดจัดอบรม

อีกคร้ังในเดือนเมษายน 2554 โดยของบประมาณจากกองทุนประกันสุขภาพตําบลสนามไชย การ

อบรมคร้ังนี้ จะขยายฐานผูดูแลสูเยาวชนดวย 

 ทีมงานจิตอาสา และ/หรือ อสม. มีการเยี่ยมเยียนคนพิการคอนขางสมํ่าเสมอ ซึ่งตําบลสนามไชย

มีคนพิการจํานวน 47 คน และ มีทีมงานจิตอาสาจํานวน 24 คน ซึ่งถือวาสัดสวน-ภาระการดูแล มี

ความเหมาะสม ไมหนักเกินไป กลาวคือ จิตอาสา-อาสาสมัคร 1 ทาน ดูแลคนพิการจํานวน 2 ราย

เทานั้น  นอกจากนี้ ยังไดใหความชวยเหลือในส่ิงที่ผูพิการตองการ เชน การพาไปทําฟน หรือ   การ 

พาผูพิการไปเขารวมกิจกรรมวันคนพิการสากล  เม่ือ18 พ.ย. 2551 ณ สนามกีฬากลาง จว.

จันทบุรี เปนตน 
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4.2.4 ตําบลวงัใหม 
 มีผูนําที่มีวิสัยทัศน และ มีเครือขายกวางขวาง มีผลงานดานตาง ๆ เปนที่ยอมรับทางสังคม ทําให

เกิดกระบวนการเคล่ือนไหวและความพยายามตาง ๆ ที่จะรวมพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง หรือ มี

ความกาวหนาในเชิงระบบที่คอนขางชัดเจน 

 มีกระบวนการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลและชุมชน ที่มีศักยภาพ สามารถประสาน

เช่ือมโยงเขากับกระบวนการทํางานดานอื่น ๆ ทั้งการดูแลผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยโรคเร้ือรัง ฯลฯ 

เปนทุนเดิมอยูแลว อยางเปนองครวม ไมทําแยกเปนเร่ือง ๆ 

 มีการอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อพส.) และรวมถึงการดูแลผูพิการท่ีบาน (Home Health 

Care) จํานวน 12 คน เม่ือเดือนมิถุนายน 2553 

 มีเวทีการประชุมรวมกันอยาง
สมํ่าเสมอระหวาง  อบต .  และ

ประชาชน ที่เรียกวา “การประชุม

แบบมีสวนรวมเพื่อรับฟงปญหา

ของประชาชน” ทําใหมีกลไกใน

การชวยติดตามงานและความ

เคล่ือนไหวตาง 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 ไมตองรอการพ่ึงพิงจากหนวยงานตาง ๆ จากภายนอก สําหรับเบี้ยยังชีพของคน

พิการ ก็ไดมีการหักไวในกองทุน ฯ จํานวน 30 บาท (รวมกับเงินกองทุนผูสูงอายุ) เพื่อเปนเงินออม

สําหรับสวัสดิการคนพิการแตละคน ยกตัวอยางเชน ถาปวยเขานอนโรงพยาบาล ไดรับเงิน 50 

บาทตอคืน และ คนเฝาหรือญาติ/ผูดูแล ก็ไดรับจํานวน 50 บาทตอคืนเชนกัน และจากการท่ี

ทีมงานประเมินผล ไดมีโอกาสเขารวมประชุมเพื่อนําเสนอขอคิดเห็น/ความตองการดานการสนับสนุน

คาใชจายใหกับคนพิการเพิ่ม พบวา มีความเปนไปไดในการพิจารณาสนับสนุนคาใชจายเพิ่มใหกับ

คนพิการท่ีมีภาระคาใชจายมากแตครอบครัวมีฐานะที่คอนขางลําบาก เชน การสนับสนุนคา 

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 

โดยเฉพาะผูสูงอายุไดเปนอยางดี นับเปนการ

ทํางานเชิงปองกันและเชิงสรางเสริมสุขภาพท่ีมี

ความสําคัญ และควรขยายผลวิธีปฏิบัติดังกลาวนี้

สูตําบลอื่น ๆ ตอไป  

 มีความคิดริเร่ิม หรือ มองเห็นความจําเปน-ความสําคัญ

ในการจัดทําศูนยการดูแลฟนฟูผูพิการในชวงเวลากลางวัน (Day Care Rehabilitation Center) 

สําหรับคนพิการที่ตองไดรับการดูแลตอเนื่อง แตอาจจะไมมีทุนทรัพย (ทําใหอาการบานปลาย) 

หรือ ญาติไมมีเวลาพาไปเขารับการรักษา ถาตองเดินทางไกล อาทิเชน ตองเดินทางไปรักษาท่ี รพ. 

พระปกเกลา หรือ กรณีที่ผูพิการไมมีครอบครัว หรือ ญาติในการดูแล เนื่องจากครอบครัวตองไป

ประกอบอาชีพในตางถ่ิน ฯลฯ และ/หรือ เพื่อเปนการปองกันความพิการซํ้าซอน ความรุนแรงของ

โรค การสงเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนพิการ ฯลฯ  ซึ่งผูประเมินมองวา เร่ืองนี้เปนเร่ืองที่

สําคัญมาก ควรมีการพูดคุยกัน เพื่อประเมินความตองการ ความเปนไปไดรวมกันของผูเก่ียวของ

ทุก ๆ ฝาย 

 

4.2.5 ตําบลวงัโตนด 
 ไดมีความพยายามในการดูแลผูพิการทางจิต ใหไดมากขึ้น หรือ ใหมีคุณภาพดีย่ิงขึ้น ซึ่งแตเดิมจะ

ใชวิธีวิ่งหนี หรือ กักขัง (โดยลาสุดพบวา ผูปวยทางจิต

จํานวน 4 ราย จากทั้งหมด 8 ราย มีอาการดีขึ้น เปนตน – 

ขอมูลจากการรายงานของคุณวัชรี จัตุรัส ประธานกลุมจิต

อาสา ณ ที่ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางตําบล เม่ือวันที่ 

4 เมษายน 25543) 

 ไดรับการสนับสนุนทางวิชาการจากโครงการฯ ในการอบรม

ทักษะ/ความรูในการดูแลคนพิการ /ผูปวยจิตเวช และไดรับ

การแนะนําใหใช คูมือการดูแลผูปวยจิตเวชที่บาน ของ

โรงพยาบาลสวนสราญรมย จ.สุราษฎรธานี ซึ่งเปนแนว

ทางการดูแล การสังเกตอาการ รวมถึงเกร็ดความรูการดูแล

ชวยเหลือผูปวยและครอบครัว  ซึ่งเปนประโยชนสําหรับจิตอาสา ต.วังโตนด ในการดูแล และการ

คัดกรองผูปวยจิตเวชรายใหมดวย 

                                                 
3
 การประชุมนําเสนอผลงานทางวิชาการ/นวัตกรรมการดูแลคนพิการแตละตําบล วันท่ี 4 เมษายน 2554 ณ หองประชุม องคการบริหาร

สวนตําบลวังใหม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี) 

กิจกรรมคัดกรองโรคดวงตา 
(ภาพจาก ทีมจิตอาสา ต.วังใหม 
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“เย่ียมผูพิการ พรอมทีม อบต.” 
(ภาพจากทีมจิตอาสาฯ ต.วังโตนด) 

 ที่ผานมา ไดมีความพยายามในการกอต้ัง/กอตัวทีมงาน หรือ ทีมจิตอาสา และ ปจจุบันไดเกิด

ทีมงานในการดูแลคนพิการ ประกอบไปดวย 

สมาชิก อบต. อสม. กํานัน และผูใหญบาน ซึ่ง

พบวาทีมงานมีความเขมแข็งในระดับปาน

กลาง ซ่ึงถาไดรับการเสริมศักยภาพดานตาง ๆ 

เพิ่มขึ้น  รวมทั้ ง มีการจัดเวทีพูดคุยกันให

บอยคร้ังขึ้น และ ไดรับการสนับสนุนดานตาง ๆ  

ทั้งนโยบาย งบประมาณ ความคิด ฯลฯ จาก

องคการบริหารสวนตําบลมากขึ้น จะสามารถ

ทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น ไดอยางแนนอน 

 

ในลําดับตอไป จะนําเสนอผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ และการเปล่ียนแปลงในมิติตาง ๆ ที่สําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นใน

ชุมชน ซึ่งจะกลายเปนรากฐานท่ีดีในการนําไปสูการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนย่ิงขึ้น ในโอกาสตอไป 

ดังตอไปนี้คือ 

 

4.3   ผลผลิต-ผลลัพธ-ผลสําเร็จ-ผลกระทบ-การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
 

4.3.1 การมีขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคนพิการ ทําใหทราบวา ปจจุบันมีอยูทั้งหมดจํานวนเทาใด 

และมีประเภทใดบาง อยูที่ไหน มีชีวิตความเปนอยูอยางไร ซึ่งขอมูลดังกลาวน้ี ควรจะมีการ

สรางระบบรองรับ เพื่อจัดเก็บ เขาถึงหรือใชประโยชนไดงาย มีความทันสมัย ทันการณอยู

เสมอในโอกาสตอไป (โปรดอานรายละเอียดในขอ 4.9.1 เร่ืองการพัฒนาระบบในมิติตาง 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 ดานการเคล่ือนยายผูปวยหรือผูประสบอุบัติเหตุ ดานกายภาพบําบัด 

ดานกายอุปกรณและวิธีการใช ดานการกระตุนพัฒนาการเด็ก (ที่มีพัฒนาการชา) ดานการ

ดูแลผูปวยทางจิต ดานการนวดแผนไทย ดานการตรวจสภาพรางกายขั้นตน เชน เร่ืองขอติด 

และ  ดานการสงเสริมอาชีพ เปนตน (ขอมูลเหลานี้ ทีมประเมิน ฯ ได รับมาจากการ

ประมวลผลขอมูลดานความตองการในการเสริมศักยภาพดานตาง ๆ ของทีมงานผูดูแล จาก

การลงไปเก็บขอมูลภาคสนามชวงระหวางวันที่ 1-6 มีนาคม 2554 และ วันที่ 4-5 เมษายน ที่

ผานมา)  
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4.3.3 การเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายและแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล โดย
การผนวกเรื่องการดูแลคนพิการ และ/หรือ การจัดสรรงบประมาณดานการดูแลคนพิการเขา

ไปในแผนและนโยบาย โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลวังใหม มีความชัดเจนมากที่สุด 

(แตพบวา อบต. บางแหงยังไมมีความชัดเจนดานนี้เทาที่ควร ทีมงานโครงการพัฒนาระบบ ฯ 

จึงควรมีการติดตามประเมินผลเร่ืองนี้ตอไป) 

4.3.4 จํานวนผูดูแลคนพิการ ทั้งที่ เปนจิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

เจาหนาที่หนวยงานในชุมชน ซึ่งบางสวนเปนคนในครอบครัว-ญาติของคนพิการ 

(ที่มีความกระตือรือรน/มีศักยภาพ) มีจํานวนรวมท้ังหมดประมาณ 76 คน โดย

สามารถจําแนกเปนรายตําบลไดดังนี้คือ ตําบลนายายอามมี 15 คน ตําบลชางขามมี

ประมาณ 16 คน ตําบลวังโตนดมี 12 คน ตําบลสนามไชยมี 15 คน และตําบลวังใหมมี 18 

คน (โปรดดูรายช่ือทั้งหมดในภาคผนวก 6.1) สําหรับตําบลกระแจะ ยังไมมีตัวเลขท่ีแนนอน 

(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 เม่ือวันที่ 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 บาทตอคร้ัง) องคการบริหารสวนตําบลสนามไชย องคการบริหารสวนตําบลชางขาม 

และ เทศบาลตําบลนายายอาม ก็มีบริการดานนี้เชนกัน 

4.3.6 องคการบริหารสวนตําบลวังใหม มีระบบบริการฉุกเฉิน (EMS) ที่สามารถติดตอ

ไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง มีคนรับสาย (เบอรโทร. 039-491-634) นอกจากน้ี อบต.วังใหม 

ยังมีนโยบายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ชัดเจน ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณไดให

ความสําคัญกับเร่ืองการพัฒนาคุณภาพชีวิต 60% และ เร่ืองการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

(เชน ถนน แหลงน้ํา ไฟฟา ประปา) 25% และเร่ืองอื่น ๆ อีก 15% ดังนั้น จุดแข็งดังกลาวของ 

อบต.วังใหม ควรไดรับการเผยแพรขยายผลสูตําบลอ่ืน ๆ จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง

คุณภาพชีวิตของคนพิการไดมากขึ้น เพราะมีการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนขึ้นมาใหมที่เปน

การเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย ซึ่งนาจะมีความย่ังยืนมากกวาการระดมทรัพยากรโดยการรับ

บริจาคเทานั้น 

4.3.7 การระดม และ/หรือ รวมกันประดิษฐ คิดคน ประยุกตใชทรัพยากร เพื่อการ

พัฒนา-ผลิตอุปกรณตาง ๆ และ/หรือ เคร่ืองออกกําลังกาย เคร่ืองอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ ที่จําเปนบางประเภทไดในระดับหนึ่ง อาทิเชน เตียงนอนแบบปรับเอนได 
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เคร่ืองชวยเดิน ราวจับ ลูกรอก รถเข็น ฯลฯ  ซึ่งสวนใหญเปนการประยุกตใชทรัพยากร หรือ 

ส่ิงที่มีอยูแลวในหมูบาน ตําบล หรือ ในพื้นที่ หรือ อาจเรียกวา เปนนวัตกรรม หรือ เทคโนโลยี

พื้นบานที่ชวยลดคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณสมัยใหมที่แพง ๆ 

4.3.8 โรงพยาบาลนายายอามมีบุคลากรรับผิดชอบดูแลดานคนพิการโดยตรง ถึงแมจะ

ยังมีจํานวนนอย หรือ ยังมีปริมาณไมเพียงพอ เม่ือเทียบกับปริมาณงาน จํานวนคนพิการ 

และ/หรือ ปญหา-ความตองการของคนพิการและครอบครัว และลาสุด ไดทราบวา

โรงพยาบาลนายายอามไดมีการบรรจุนักกายภาพบําบัดไดสําเร็จ จํานวน 1 ตําแหนง 

หลังจากที่ไดประกาศรับสมัครมานานพอสมควร 

4.3.9 เจาหนาที่ของหนวยบริการสาธารณสุข หรือ หนวยบริการปฐมภูมิ รวมทั้ง

เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ กลุมจิตอาสา ไดรับการเสริม

ศักยภาพดานความรู-ความเขาใจเกี่ยวกับคนพิการ ดวยการอบรมและดูงาน ทั้ง

ความรูเก่ียวกับการพิการทางกาย การพิการทางจิต ทําใหสามารถใหความชวยเหลือหรือดูแล

คนพิการไดมากขึ้น แตในเร่ืองนี้ ก็จําเปนจะตองมีการติดตามประเมินผล และมีการเสริม

ความรูอยูเสมอ ๆ เพื่อใหสามารถใชการไดจริง-นํามาปฏิบัติไดจริง ดังที่พยาบาลทานหนึ่งได

กลาววา..“เคยไปอบรมครั้งเดียว นานแลว ถาไมไดใช ก็ลืม ควรมีการเสริมความรูดานตาง ๆ 

อยูเสมอ ๆ เนนการปฏิบัติ จะไดนํามาใชได” 

4.3.10 บานหรือที่อยูอาศัยของคนพิการและครอบครัวไดรับการปรับสภาพ/ลักษณะทาง

กายภาพใหเหมาะสมข้ึน พบวา มีครอบครัว/ครัวเรือนจํานวนหนึ่ง ไดรับการปรับลักษณะ

ทางกายภาพภายในบานใหมีความเหมาะสม เพื่อเอื้อใหคนพิการทางกาย หรือ ทางการ

เคล่ือนไหว ไดมีการเคล่ือนไหว/เคล่ือนยายไดสะดวกงายดายขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น เขาถึงส่ิง

ตาง ๆ ที่จําเปน-ตองการในชีวิตประจําวันไดดีขึ้น เร็วขึ้น มากขึ้น เชน การเขาหองน้ํา การหา

อาหารทานไดเอง การออกนอกบาน การไปซ้ือของ ฯลฯ  

4.3.11 คนพิการและครอบครัวจํานวนหนึ่งไดรับการดูแลชวยเหลือดานที่พักอาศัย (โดย

ทางกลุมจิตอาสาไดรวมกันสรางให ซึ่งมีทั้งการรวมแรง รวมใจ รวมกําลังทุนทรัพย รวมวัสดุ

อุปกรณ) ทําใหคนพิการและครอบครัวที่มีฐานะคอนขางลําบาก มีความมั่นคงในเร่ืองที่อยู

อาศัย ซึ่งเปนความจําเปนขั้นพื้นฐานท่ีสําคัญที่สุดของมนุษย การท่ีคนพิการ ไดรับการ

ตอบสนองความจําเปนขั้นพื้นฐานดังกลาว ทําใหพวกเขามีความเปนอยูที่ดีขึ้น สบายใจขึ้น 

และมีกําลังใจในการมีชีวิตอยู 

4.3.12 คนพิการและครอบครัวเกือบครบทั้งหมดทุกคนในทุกตําบลไดรับการเยี่ยมบาน 

และไดรับความชวยเหลือในดานตาง ๆ ยกเวน เพียงบางสวน/บางกรณีที่อาจจะยังไมได

รับในส่ิงที่ตองการ ยกตัวอยางเชน การชวยเหลือดานคาใชจายในการดูแลคนพิการ 

โดยเฉพาะดานอาหารเหลวและผาออม (pampers) ที่มีราคาแพง ทําใหคาใชจายครัวเรือน

เพิ่มสูงขึ้นมาก ในขณะท่ีฐานะทางเศรษฐกิจไมคอยดี รายไดไมแนนอน เพราะมีอาชีพรับจาง 
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ซึ่งบางวันก็ไมมีงานทํา ทําใหตองไปกูยืมเงินมาใชจายในการดูแลคนพิการ ทําใหเกิด

ความเครียด ฯลฯ 

4.3.13 คนพิการไดรับการเสริมศักยภาพหรือฟนฟูทั้งดานกาย ใจ อารมณ และ สังคม  

หรือ ครอบคลุมทั้งดานอาชีพ เศรษฐกิจ ความเปนอยู การชวยเหลือตาง ๆ เชน การทานยา 

การอาบน้ํา การซื้อของ การพาไปหาหมอ (โปรดอานรายละเอียดเก่ียวกับบทบาทในการดูแล

คนพิการ  และ  รายละเอียดเก่ียวกับกรณีศึกษาตาง  ๆ  ไดในหัวขอที่  4.5.8 และ  4.6 

ประกอบดวย) สําหรับ ณ ที่นี้ ขอยกตัวอยางส้ัน ๆ ไดแก คุณดํารง กลีบแกว (ต.นายายอาม) 

ไดรับโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยการรับจางขับรถพวงมอเตอรไซด คุณสุริยา ดอกสรอย 

(ต.ชางขาม) ไดรับการชวยเหลือดานเงินทุนประกอบอาชีพ ทําใหปจจุบันมีความภูมิใจที่

สามารถกลับมาทํามาหาเล้ียงชีพไดอีกคร้ังหนึ่ง ไมเปนภาระแกครอบครัว หรือ คุณประสิทธิ์ 

คุณเอนก  (ต.สนามไชย)  ที่ไดรับการเสริมศักยภาพดานรางกาย โดยไดรับเคร่ืองชวยในการ

ออกกําลัง หรือ เคร่ืองชวยยืดแขนขาจากกํานัน (ซึ่งเปนญาติกันดวย) โดยท่ีเขาพยายามทํา

กายภาพดวยตนเอง หรือ ชวยเหลือตนเอง ไมยอมจํานน และการไดรับกําลังใจ มีคนมาเย่ียม

เยียนอยูเสมอ ๆ ทําใหสามารถเคล่ือนไหวรางกายไดมากขึ้น และปจจุบันสามารถออกไปซ้ือ

ของกินที่รานคาหนาบาน และ เดินดวยเคร่ืองชวย (walker) ไดในระดับหนึ่งแลว ถึงแมจะยัง

ไมคลอง แตก็ดีกวาเดิมมาก  เปนตน 

4.3.14 การเกิดข้ึนของความรวมมือและการชวยเหลือซึ่งกันและกันของเครือขายทั้งใน
ระดับตําบลและระดับอําเภอ โดยเฉพาะการชวยเหลือเก้ือกูลกันดานขาวสารขอมูล การ

เย่ียมบานคนพิการและครอบครัว การชวยเหลือดานเคร่ืองใช-อุปกรณที่มีอยูในชุมชน อาทิ

เชน การใหยืมเตียงแกผูปวย ผูพิการ หรือ ผูประสบอุบัติเหตุ ที่ตองไดรับการดูแลบนเตียง 

เพราะไมสามารถชวยเหลือตนเองได เปนตน 

 

ในลําดับตอไป จะเปนการนําเสนอปจจัยที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ขึ้นในอําเภอนายายอาม 
 

4.4   ปจจยัที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง4    
 

สําหรับปจจัย-องคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ขึ้นในชุมชนอําเภอนายายอามได

นั้น  พบวา มีทั้งปจจัยภายใน (Internal Factors) และปจจัยการสนับสนุนจากภายนอก (External Factors) 

ดังตอไปนี้คือ 
 

4.4.1 ปจจัยภายในชุมชน  (Internal Factors) จากผลการประเมิน พบวา  มีปจจัยภายในท่ี

เก่ียวของหลายระดับดวยกันทั้งระดับปจเจกบุคคล ระดับครอบครัว-ครัวเรือน ระดับกลุม-

องคกร ระดับชุมชน-หมูบาน-ตําบล ดังตอไปนี้คือ 

                                                 
4
 โปรดดูผลการประเมินความพึงพอใจในขอ 4.5 ประกอบดวย 
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4.4.1.1 ปจจัยภายในระดับตัวบุคคล/ปจเจกบุคคล ซึ่งพบวา ปจเจกบุคคลเหลานี้มี

สถานภาพตาง ๆ กัน แตพบวา มีปจจัยรวมที่สําคัญ ที่ทําใหบุคคลเหลานี้เขามา

เก่ียวของกับกระบวนการดูแลคนพิการของครอบครัวและชุมชนได  ดังตอไปนี้คือ  

 ความตองการของจิตใจ เชน ความรูสึกภาคภูมิใจ ความรูสึกเปนสุข ดังที่    

คุณโกศล โมมา ซึ่งเปนประธานชมรมจิตอาสา ตําบลนายายอาม ไดกลาววา 

“ทําแลวทําใหจิตใจของพวกเราสูงขึ้น” 

 มีความสนใจ ใจรัก ชอบชวยเหลือคน สงสาร อยากทําบุญ ฯลฯ 

 อยากเห็นคนพิการมีชีวิตที่มีความสุข มีสุขภาพจิตดี มีกําลังใจ มีรอยย้ิม มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไดรับโอกาสจากสังคม สามารถชวยเหลือตัวเองได อยู

รวมกับผูอื่นได 

 ความตองการที่จะมีความรูเก่ียวกับเร่ืองคนพิการ 

 มีความตองการที่จะแบงเบาภาระของเพื่อน หรือ อสม.ที่เปนเพื่อนกัน/สนิทกัน/

รักใครชอบพอกันในฐานะเพื่อน 

 เขามารวมกระบวนการดวยจิตสํานึกของความเปนผูนํา   

 
4.4.1.2  ปจจัยระดับครอบครัว/ครัวเรือนที่เช่ือมกับชุมชน 

 มีคนในครอบครัวหรือญาติเปนผูพิการ ทําใหจําเปนตองมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับเร่ืองนี้ เลยเขามารวมกระบวนการดวย เพื่อจะไดนําไปใชประโยชนกับ

คนในครอบครัวของตนเองตอไป 

 เปนลูกหลานของคนในชุมชน หรือ เปนถ่ินกําเนิดของตนเอง ทําใหอยาก

พัฒนาหรือทําใหระบบการดูแลดีขึ้น สามารถเปนตัวอยางของพ้ืนที่อื่น ๆ ได

ตอไป 
 

4.4.1.3   ปจจัยระดับกลุม-องคกร/สถาบัน-ชุมชน 
 เน่ืองจากเกิดกระบวนการเคลื่อนไหวในระดับชุมชน จึงทําใหเกิดบรรยากาศ

ของการทํางานรวมกัน และเกิดส่ิงแวดลอมใหมที่เก้ือกูลกัน จึงทําใหอยากเขา

มารวม เพราะเกิดกําลังใจ ที่ไดเห็นทางออกของปญหา ที่เกิดขึ้นจากพลังของ

ชุมชน (ปจจัยดังกลาวนี้ ไดมาจากการประเมิน วิเคราะห และการสังเกตของผู

ประเมิน) 

 มีบทบาทหนาที่เก่ียวของโดยตรง เพราะเปนสวนหนึ่งของโครงการตําบลสุขภาวะ 

 มีบทบาทหนาที่ เ ก่ียวของโดยตรง เพราะเปนผูนํา และ/หรือ เปน อบต.

ผู ใหญบาน  กํานัน  พยาบาล  ผู ช วยพยาบาล  เจาหนาที่ สาธารณสุข 

ผูอํานวยการโรงพยาบาล นายอําเภอ ฯลฯ 

 มีบทบาทหนาที่เก่ียวของโดยตรง เพราะเปนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
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 นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือ ผูนําทองถ่ินมีความสนใจในเร่ือง       

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เปนทุนเดิมอยูแลว (โดยเฉพาะตําบล

นายายอาม และ ตําบลวังใหม) 
 

4.4.2 ปจจัยภายนอกชุมชน (External Factors)  ไดแก 
4.4.2.1 การท่ีมีทีมงานโครงการ ฯ มาใหขอมูล ขาวสาร ความรู มากระตุน มาสรางแรง

บันดาลใจ มาชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการดูแลคนพิการ จึงทําใหเกิด

กระบวนการเคล่ือนไหว นําไปสูการกอตัว กอรูปรางของทีมงาน และกลุม-องคกร

ตาง ๆ 

4.4.2.2 การมีทรัพยากรเขามาสนับสนุน ทําใหเกิดการพบปะ-ประชุม-พูดคุยกันไดอยาง

สะดวก งายดาย นําไปสูแนวทางการทํางานรวมกันได และ/หรือ กอเกิด

กระบวนการ และ การกอรูปของระบบการดูแล ฯ ที่จะตองมีการพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น

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

คอยแตกตางกันนัก สวนที่เหลืออีกประมาณรอยละ 5 มีอายุระหวาง 61-70 ป ทั้งนี้ พบวา จํานวนผูตอบ

แบบสอบถามมีแนวโนมลดนอยลงตามชวงอายุที่สูงขึ้น  ทางดานการศึกษา พบวา ประมาณคร่ึงหนึ่ง หรือรอย

ละ 51.7 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมา รอยละ 28.1 และ 15.5 มีการศึกษาระดับประถม/ปวช./ปวส. 

และระดับปริญญาตรี ตามลําดับ สวนที่เหลือ ประมาณรอยละ 5 จบการศึกษาระดับปริญญาโทและอ่ืนๆ ดัง

รายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 21 32.8 

หญิง 43 67.2 

รวม 64 100.00 

อายุ จํานวน รอยละ 

31-40 22 34.4 

41-50 21 32.8 

51-60 18 28.1 

61-70 3 4.7 

รวม 64 100.00 

การศึกษา จํานวน รอยละ 

ประถมศึกษา 33 51.7 

มัธยม/ปวช./ปวส. 18 28.1 

ปริญญาตร ี 10 15.5 

ปริญญาโท 2 3.1 

อื่นๆ ระบุ ประกาศนียบัตรนวดแผนไทย 1 1.6 

รวม 64 100 
 

ทางดานการประกอบอาชีพ พบวา อาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รอยละ 68.7 คือ

อาชีพเกษตรกรรม รองลงมา รอยละ 14.1 และ 11.0 ประกอบอาชีพรับราชการ  และรับจางทั่วไป ตามลําดับ สวน

ที่เหลือประมาณรอยละ 6 เปนนักการเมืองทองถ่ินหรือนักธุรกิจ  สวนอาชีพรอง ซึ่งมีผูตอบแบบสอบถาม

ประมาณคร่ึงหนึ่งนั้น พบวา มีผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจาง และทําธุรกิจอิสระในจํานวนท่ีพอๆกัน 

นอกจากนั้น ประกอบอาชีพรองอื่นๆ เชน แพทยแผนไทย นักวิชาการอิสระ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2  

 
 

ตารางที่ 2  :  อาชีพหลักและอาชีพรอง 
 

อาชีพหลัก จํานวน รอยละ 

เกษตรกรรม ไดแก ทําสวน ประมง ทํานา  44 68.7 

รับราชการ 9 14.1 

นักการเมืองทองถ่ิน/นักปกครองทองถ่ิน 2 3.1 

นักธุรกิจอิสระ ไดแก ขายตรงกิฟฟารีน ผจก.ไทยสมุทรประกันภัย  2 3.1 

รับจางทั่วไป 7 11.0 

รวม 64 100 
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อาชีพรอง จํานวน รอยละ 

ธุรกิจอิสระ ไดแก ขายตรง คาขาย ทําดอกไมจันทน ขายลอตเตอรี ่ 9 14.1 

เกษตรกรรมอื่น  ๆไดแก สวนกลวยไข ประมง เล้ียงสัตว ปลูกผักสวนครัว 10 15.6 

รับจาง เชน รับจางทั่วไป กรีดยาง  10 15.6 

อื่นๆ เชน แพทยแผนไทย อบต. นักวิชาการอิสระ ทําไฟฟา 4 6.3 

ไมระบ ุ 31 48.4 

รวม 64 100 
 
 

4.5.2  ประเภทของความพิการ 
สําหรับคําถามเก่ียวกับความพิการของผูตอบแบบสอบถาม หรือคนที่ผูตอบแบบสอบถามดูแลอยู 

พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามไมไดระบุคําตอบ  โดยมีผูระบุคําตอบ จํานวน 20 คน ในจํานวนน้ัน พบวา 
สวนใหญเปนผูพิการทางกาย และท่ีมีจํานวนนอยที่สุดคือ การพิการทางการมองเห็น ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3  :  ประเภทความพิการ 

 

ประเภทความพิการ จํานวน รอยละ 

ทางกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ 12 18.8 

ทางการมองเห็น 1 1.6 

ทางการไดยินและส่ือความหมาย 2 3.1 

ทางสติปญญาหรือการเรียนรู  3 4.7 

ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 2 3.1 

ไมระบ ุ 44 68.7 

รวม 64 100.00 
 

4.5.3 ความสมัพันธกับผูพกิาร 
สําหรับความสัมพันธของผูตอบแบบสอบถามกับผูพิการ พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามไมไดระบุ

คําตอบ  โดยมีผูระบุคําตอบ จํานวน 38 คน ในจํานวนน้ัน พบวา สวนใหญเปนเพื่อนบาน รองลงมาคือเปนคนใน
ครอบครัวหรือเปนญาติ  อันดับตอมาคือ เปน อสม. และสุดทายคือ เปนผูพิการเอง ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 

 
 

ตารางที่ 4 :  ความสัมพันธกับผูพิการ 
 

ความสัมพันธกับผูพิการ จํานวน รอยละ 

เปนผูพิการเอง 1 1.6 

คนในครอบครัว / ญาติ  13 20.3 

เพื่อนบาน  15 23.4 

อสม.ดูแลผูพิการ 9 14.1 

ไมระบ ุ 26 40.6 

รวม 64 100.00 
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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 ต้ังแตนอยที่สุด (คะแนน 1.00-1.49) ไปจนถึงมากที่สุด 

(คะแนน 4.50-5.00) ดังนี้ 

คะแนน 1.00-1.49 1.50-2.49 2.50-3.49 3.50-4.49 4.50-5.00 

ระดับความพึงพอใจ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

 

ผลการประเมิน พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโครงการอยูในระดับมากทุกดาน โดยดาน

ที่ผูตอบแบบสอบถามพึงพอใจมากท่ีสุด 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 

 

หัวขอการประเมินความพึงพอใจ  

ตําบล 
ภาพรวม

ของ
โครงการ 

ปย.ตอ 
ครอบครัว 

ปย.ตอ
ผูพิการ 

ความ
ครอบคลุม 

การ
เขาถึง
ระบบ
บริการ 

การเสริม
ศักยภาพ

ให
ผูเกี่ยวของ 

การลด
ภาระ
ผูดูแล 

สนามไชย 4.05 4.51 4.81 4.12 4.07 4.43 4.38 

ชางขาม 3.71 3.57 3.79 3.43 3.36 3.29 3.43 

นายายอาม 4.33 4.67 4.25 4.17 4.00 3.92 4.25 

วังใหม 3.92 4.15 4.08 3.85 3.92 3.92 3.92 

วังโตนด 3.33 3.50 3.83 3.50 3.17 3.50 3.50 

เฉล่ียแต
ละหัวขอ 3.78 4.02 4.09 3.7 3.63 3.73 3.81 
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4.5.5 ขอสังเกตของผูประเมิน ตอผลการประเมินความพึงพอใจท่ีพบ 
 จากตารางจะเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพอใจดานประโยชนตอครอบครัว / ประโยชนตอผู

พิการมากกวาความพึงพอใจดานอื่น โดยเฉพาะท่ีสนามไชย 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 ผูที่เก่ียวของ ทั้งเจาหนาที่และกลุมจิตอาสาดูแลผูพิการ ก็ยังมีความตองการที่จะไดรับการ

อบรมเพ่ิมพูนความรูเพิ่มเติม ทั้งที่เก่ียวกับการสงเสริมอาชีพคนพิการ และที่เก่ียวกับการเขาถึงผูพิการ  รวมทั้ง

การดูแลฟนฟูสมรรถภาพผูพิการแตละประเภท (เชนการดูแลผูพิการที่มีลักษณะเกร็ง)  หลักและวิธีการ

เคล่ือนยายผูพิการข้ึนลงจากเตียง และการใชกายอุปกรณเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพรางกาย เปนตน  จิตอาสา

ดูแลผูพิการบางคน มองไกลไปถึงวา การมีความรูจะทําใหเขาพึ่งตนเองไดและเปนการแบงเบาภาระของ

เจาหนาที่ดานการแพทยและสาธารณสุขไปในตัว  และสําหรับเจาหนาที่เก่ียวของ ก็ยังตองการความรูเพิ่มเติม 

ทั้งในระดับที่กวางและลึกย่ิงขึ้น เพื่อใหสามารถวางแผน และบริหารจัดการ และใหการสนับสนุนระบบการดูแล  

ผูพิการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวยเชนเดียวกัน ดังเสียงสะทอนตางๆ ที่วา....  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ทีมยังขาดความรูเร่ืองการดูแล ฟนฟูคนพิการ เขานาจะ

ไดเรียนใหลึกกวานี้  แตยังหาคอรสไปอบรมหรือเรียน

เพิ่มเติมไมได” (ปวิตรา สุทธิธรรม หน.กลุมงานเวช

ปฏิบัติครอบครับและชุมชน รพ.นายายอาม 1 มี.ค. 54) 

“ตอไปในอนาคต ถาพอแมเราแก เราก็ตองดูแลพอแม 

และอุบัติเหตุก็เกิดไดทุกเม่ือ 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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เปนที่นาสังเกตวา ในดานการเสริมศักยภาพใหผูที่เก่ียวของนี้ โครงการฯ ก็ตระหนักถึงความสําคัญของ
ประเด็นนี้มาต้ังแตตน และไดดําเนินการจัดอบรมไปบางแลว แตก็ยังไมเพียงพอ และนาจะจําเปนตอง
ดําเนินการในประเด็นนี้ตอไปอยางตอเนื่องในทุกระดับ ทั้งเจาหนาที่สาธารณสุข อสม. จิตอาสาดูแลผูพิการ และ
ญาติผูดูแลคนพิการ  เพื่อใหแตละคนมีความม่ันใจ และเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอคนพิการเอง  รูปแบบการ
เสริมศักยภาพผูที่เก่ียวของ อาจรวมถึงการจัดการความรูที่มีอยูแลวในพ้ืนที่  หรือ การแลกเปล่ียน
ประสบการณระหวางผูดูแลผูปวยดวยกันเองดวย  ซึ่งอาจเปนบทบาทอีกอยางหนึ่งของ “ศูนยเรียนรู” ที่ทีม
จิตอาสาทุกแหงตองการจะต้ังขึ้นในอนาคต 

ทางดานภาพรวมของโครงการ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในลําดับที่ 4 โดยทีมจิตอาสา
ดูแลผูพิการตําบลนายายอาม มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  และทีมวังโตนดมีความพึงพอใจนอยที่สุด โดยทีม      
วังโตนดสะทอนวา “ยังดูแลผูพิการไดไมทั่วถึงและไมครอบคลุมผูพิการท้ังหมด” ขณะเดียวกันทีมจิตอาสาเองก็
อาจจะยังไมมีความพรอมมากนัก ทําใหยังดําเนินการไดไมตอเนื่องเทาที่ควร ดังเสียงสะทอนวา  “...ความเขาใจ
ของหนูคือ ความเขาใจคนพิการยังนอย แลวหนูเองยังไมพรอม ไมเขาใจอาจารย ไมเขาใจคนปวย แลวบางทีหนู
ก็มีเวลาใหตรงนี้นอยดวย ตางคนตางนอย กลุมเรายังทําไดไมตอเนื่องเทาไร และยังคิดกันหลายทิศหลายทาง” 
(ทีมจิตอาสาฯ ต.วังโตนด 6 มี.ค. 54) สวนทีมนายายอาม เปนทีมที่เร่ิมตนทํามากอน การดําเนินงานตางๆจึงมี
ความคืบหนาไปมากทุกดาน  

ความพึงพอใจในลําดับรองลงมา อันดับที่ 5 คือ ดานการลดภาระผูดูแล “ผูดูแล” ในที่นี้ รวมตั้งแต
ผูดูแลในครอบครัว จิตอาสาผูดูแลผูพิการ และหนวยบริการ  ซึ่งพบวา การดําเนินงานของโครงการ ไดชวยลด
ภาระของผูดูแลไดในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในกรณีที่ผูพิการไดรับการดูแลฟนฟูจนสามารถชวยเหลือตัวเองได
แลว  หรือทีมจิตอาสาที่ไดรับการอบรมและสามารถออกเย่ียม/ใหการดูแลผูพิการและญาติไดดวยตัวเอง โดยไม
ตองรอเจาหนาที่สาธารณสุข   ขณะเดียวกัน การบริหารจัดการภายในทีมจิตอาสา ก็ยังมีประเด็นที่ละเอียดออน 
โดยเฉพาะทีมจิตอาสาที่เปน อสม. ซึ่งมีภารกิจที่ไดรับมอบหมายคอนขางมากอยูแลว การทํางาน/การบริหาร

….“คิดวาตัวเองนาจะมีความรูมากกวานี้ ถึงจะไป

ชวยเหลือเขาได ความรูเรายังอัดไมแนน ยังชวยเขาไดไม

เต็มที่  เชนความรูเก่ียวกับอาชีพเสริม เก่ียวกับอุปกรณ

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

ทําใหกระดูกเคล่ือนหรือเปลา  ก็คือ ถึงจะทําอยูแลวแต

ก็ยังไมรูจริง” (ผูดูแลผูพิการ ต.วังใหม 4 มี.ค. 54) 
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จัดการของทีมจิตอาสา จึงตองระมัดระวังดวยวา จะไมเปนการไปเพ่ิมภาระใหบางกลุม บางคน มากเกินไปดวย 
ทั้งนี้ อาจใชหลักการงายๆของทีมจิตอาสาดูแลผูพิการตําบลนายายอาม ที่ถือคติ “ใครวางก็มา ใครไมวางไมวากัน”  

สําหรับความครอบคลุม และการเขาถึงบริการ ซึ่งผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ
อยูในลําดับที่ 6 – 7 นั้น ทีมจิตอาสาบางแหงสะทอนวา เนื่องจากเปนงานท่ีเพิ่งเร่ิมตน การชวยเหลือผูพิการจึง
อาจยังทําไดไมทั่วถึง หรือไมสามารถชวยไดทุกปญหา โดยเฉพาะการซื้ออุปกรณที่มีราคาสูงเชนเคร่ืองชวยฟง 
เปนตน นอกจากน้ี พบวา ยังมีกลุมคนพิการท่ีจําเปนตองไดรับการดูแลเพิ่มเติม โดยเฉพาะสําหรับผูพิการท่ีไม
สามารถชวยเหลือตัวเองไดและตองอยูบานคนเดียวในชวงกลางวัน  จากขอมูลพบวา มีผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองบางรายเมื่อกลับจากโรงพยาบาล ก็ไมมีคนดูแล และเสียชีวิตลงเพราะเสนเลือดในสมองแตกซ้ํา  หรือ
บางรายเมื่อทีมจิตอาสาเขาไปพบอีกที ก็เกิดอาการขอติดไปแลว  หรือบางราย “เปนโรคหัวใจ เปนเบาหวาน 
ความดัน เดินไมได พูดไมได ตอนนี้นอนกล้ิงอยูบาน วันนั้นไปเย่ียมก็อึไวอยูขางๆ ....” เปนตน   ซึ่งจากกรณีตางๆ
เหลานี้ เปนโจทยที่สําคัญย่ิงอีกประการหนึ่งสําหรับการพัฒนาระบบการดูแลผูพิการฯ ตอไปในอนาคต  ทั้งนี้ 
อาจตอยอดความคิดจาก อบต.วังใหม และทีมจิตอาสาดูแลผูพิการตําบลนายายอาม ซึ่งมีความคิดเร่ือง “day 

care” สําหรับผูพิการกลุมนี้อยูบางแลว  
นอกจากนี้ ยังมีกลุมคนพิการทางสติปญญา ซึ่งผูรับผิดชอบโครงการฯ คิดวา ตองทําตอเนื่องให

สมบูรณกวานี้ในระยะตอไป (ขอมูลจากการพูดคุยกับ รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ 1 มี.ค. 54) 
 

4.5.6 เหตุผลในการเขารวมดูแลคนพิการ 
สําหรับเหตุผลในการเขารวมดูแลคนพิการ พบวา นอกจากเปนเพราะมีความเก่ียวของโดยตรงกับผู

พิการ คือมีคนในครอบครัว/ญาติเปนผูพิการ หรือเปนความรับผิดชอบในหนาที่การงานแลว ผูตอบแบบสอบถาม
ยังมีเหตุผลที่สําคัญอื่นๆ เชน ทําใหมีความปติสุขที่ไดชวยเหลือผูอื่น  อยากใหผูพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มี
เครือขายที่จะดูแลผูพิการไดอยางทั่วถึงและย่ังยืน รวมท้ังอยากชวยแบงเบาภาระ อสม.คนอื่นๆ  ดวย เปนตน   
ดังรายละเอียดในตารางบันทึกขอมูล ตารางที่ 1 

 

ตารางบันทึกขอมูลเชิงคุณภาพ   
ตารางที่ 1  เหตุผลในการเขารวมดูแลคนพิการ 

 
เหตุผลที่ทานเขารวมในการดูแลคนพิการ 

ทําดวยใจ มีความสุข อยากใหผูพิการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
ใจรัก สงสาร อยากชวยเหลือดวยความเต็มใจ / สมัครใจ / อยากมีสวนรวมชวยเหลือสังคม-ครอบครัว
คนพิการตามกําลังที่มี /เสียสละเพ่ือสวนรวม เพื่อประชาชน / อยากจะทําบุญกับคนดอยโอกาส 
มีความสุข - ภูมิใจกับการชวยเหลือ 
ตองการใหคนพิการ ชวยเหลือตัวเองได  มีกําลังใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไดรับโอกาสทางสังคมใหมาก
ขึ้นเชนเดียวกับคนปกติ อยูรวมกับผูอื่นไดดี และอยูในสังคมโดยไมดอยกวาผูอื่น 

ชวยเหลือผูพิการใหมีสุขภาพจิตดีมีรอยย้ิมในสังคมได 
ตองการชวยเหลือไมใหเขาคิดส้ัน(เขาเคยกินยาฆาตัวตาย) 
ตองการใหเกิดเครือขายดูแลผูพิการอยางทั่วถึงและย่ังยืน 

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 เม่ือไดรับหนาที่นี้ดวยก็ย่ิงดี 

เปนบทบาทหนาที่เพราะเปนหนึ่งในโครงการตําบลสุขภาวะ 

หนาที่และอยากใหคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สนใจและเปนงานที่รับผิดชอบ 

 

4.5.7 สิ่งที่ไดรับจากการเปนผูดูแลผูพิการ หรือในฐานะที่เปนผูพิการเอง 
สําหรับส่ิงที่ไดรับจากการเขามารวมดูแลผูพิการ หรือ ส่ิงที่ไดรับในฐานะเปนผูพิการเอง พบวา มี

แตกตางหลากหลาย แตอาจสรุปไดเปน 3-4 ประเด็น คือ (1) ไดความสุขใจ ความภูมิใจที่มีโอกาสไดชวยเหลือผู

พิการ เปนการพัฒนายกระดับจิตใจของตัวเอง รูสึกวาตัวเองมีคุณคา มีสาระ (2) สําหรับผูพิการเองก็ไดรับความ

ชวยเหลือดานตางๆมากขึ้น รวมทั้งไดรับกําลัง และทําใหรูสึกปลอดภัยที่สังคมไมทอดทิ้งกัน (3) ไดรับความรูจาก

การฝกอบรม และฝกปฏิบัติจริง นอกจากนี้ ส่ิงที่ไดรับอีกประการหน่ึงคือ ไดเพื่อน ไดพบปะกับเพื่อนที่มี

ประสบการณเหมือนๆกัน ดังรายละเอียดในตารางบันทึกขอมูล ตารางที่ 2 

 

ตารางบันทึกขอมูลเชิงคุณภาพ 

 ตารางที่ 2  :  ส่ิงที่ไดรับจากการดูแลผูพิการ 

 

ส่ิงทีไดรับจากการดูแลผูพิการ 
ความสุข ความภูมิใจที่ไดชวยเหลือ  

เกิดความปติ สุขใจ ดีใจ ภาคภูมิใจ สบายใจ ที่ไดชวยเหลือ และเมื่อเห็นผูพิการ-ผูมีทุกข-ผูเดือดรอน กลับมี

กําลังใจ มีความสุข ดูแลตัวเองได / มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

ไดรับความภูมิใจไดทําบุญ ไดทําบุญตามกําลังความสามารถ 

ไดรับความสุขที่ไดชวยเหลือกัน 

รูสึกวาชีวิตตัวเองมีสาระมีคุณคา 

มีความสุขที่ไดดูแลผูพิการทางจิต เพราะวาไดมีความรูในการดูแลผูปวยทางจิตบาง 

ไดชวยเหลือคนพิการใหมีอารมณดี 

เห็นคนไขมีความสุขไดเม่ือเราเขาไปดูแล / เห็นรอยย้ิมและการเกิดกําลังใจของผูพิการรวมถึงผูดูแลดวย 

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 และพยายามชวยเหลือตนเองมากข้ึน 

ความรูสึกปลอดภัยกับสังคมไมทอดทิ้งกัน 

ดีใจที่มีคนดูแลมากขึ้น  สุขภาพจิตดี 

รูสึกมีความสุขความภาคภูมิใจอบอุนเม่ือเราไปเย่ียมเยียน 

ไดรับความรู ไดฝกปฏิบัติ  

เขารับการอบรม / ความรูที่ไดรับจากการอบรม 

ความรู ความสุข และความภูมิใจ 

ไดรับความรูเก่ียวกับคนพิการ การพูด การดูแลคนพิการที่เราไมเคยรูมากอน 

ไดรับความรูจากโครงการ และการอบรมตางๆ  เชน ประเภทของการพิการ 

ไดรับความรูเร่ือง AIC, CBR 

ไดรับความรูเร่ืองการฟนฟูสมรรถภาพ 

ไดรับความรูและนํามาปฏิบัติในครอบครัว และในการดูแลคนพิการ 

ไดเขารับการอบรม ไดมีความสุขในการไดดูแลผูพิการ 

ไดฝกปฏิบัติ เพิ่มพูนทักษะการทํางานกับชุมชน 

ไดมีเพื่อน ไดรวมกิจกรรมกับเพื่อน / ความรวมมือรวมใจ 

ไดรวมกิจกรรมกับเพื่อนๆ 

ความรวมมือรวมใจของชุมชน 

มีการพบปะกับผูมีประสบการณเหมือนกัน 

มีเพื่อนจากทีมงานจิตอาสา 
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อ่ืนๆ 
ความไววางใจจากผูพิการจากการทํากิจกรรมรวมกัน ผูพิการมีความดีใจ ตัวเราก็ไดเรียนรูจากกลุมและผูพิการ 

ไดเขาใจคนในชุมชนมากขึ้น 

ความไววางใจจากผูพิการจากการทํากิจกรรมรวมกัน ผูพิการมีความดีใจ ตัวเราก็ไดเรียนรูจากกลุมและผูพิการ 
ไดเขาใจคนในชุมชนมากขึ้น 

ไดรับการตอบรับจากผูพิการไดเปนอยางดี 

ไดรับทราบปญหา ความเปนอยูของผูพิการที่มีความลําบาก / รับทราบสภาพความเปนอยูของผูพิการรายอื่น 

ทําใหมีความอารีกับคนพิการและบุคคลทั่วไป 

เม่ือไดลงพื้นที่รูสึกวาคนพิการมีกําลังใจและดีขึ้น 
รูสึกถึงความใกลชิดระหวางครอบครัว 
สามารถทําใหโครงการดําเนินการไดสําเร็จ 

 
 

4.5.8 บทบาทการดูแลผูพิการ 
สําหรับบทบาทในการดูแลผูพิการของผูตอบแบบสอบถาม จากคําถามปลายเปด “ทานทําอะไรบาง/

บทบาทของทานในการดูแลคนพิการ ถาทานเปนคนพิการท่ีชวยทํางาน กรุณาระบุดวยเชนกัน” พบวา คําตอบ
สวนใหญเก่ียวเน่ืองกับบทบาทในการเปนแรงสนับสนุนทางสังคม (social support) ในดานตางๆ ทั้งการดูแล
ทางดานสุขภาพกาย (เชน กระตุน แนะนํา ชวยเหลือในการทํากายภาพบําบัด) ดานการใหกําลังใจ (เชน การชื่น
ชม ชวนคุย ใหกําลังใจ ทําใหผูพิการไมรูสึกวาถูกทอดทิ้ง)  และการใหความชวยเหลือทรัพย ส่ิงของ หรือปจจัยที่
ผูพิการตองการ (เชน การระดมของบริจาค การสรางบานให การบริการยานพาหนะไปโรงพยาบาล)  นอกจากนี้ 
ก็เปนการปฏิบัติภารกิจตามหนาที่ในดานตางๆ เก่ียวกับคนพิการ  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 
เขาไปเย่ียมที่บานแนะนําการปฏิบัติ 
แนะนําใหกินยา และติดตามประเมิน 

ไปแนะนําเร่ืองการรักษาความสะอาด 
เย่ียมใหความรูเก่ียวกับสุขภาพ 
ใหคําแนะนํา คําปรึกษาของชมรม และการดูแลคนพิการ 

ใหคําปรึกษา แนะนํา ดูแลแนวทางการออกกําลังกาย 

ใหคําแนะนําในการกินยา 

อาบน้ํา ดูแล ปอนขาว ชวยออกกําลังกาย 
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Social support: ดานกําลังใจ  

เขาไปพูดคุยดูแลคนไขทุกเดือน 

คุยสนุกหาเร่ืองขําๆ ชวยผอนคลายความเครียด 

ชวยแนะนําในการดํารงชีวิต 

ชวยประสานงานใหผูพิการไดรับความรู 

ชวยเหลือทําในส่ิงที่เขาตองการ 

ช่ืนชมผูพิการเวลาท่ีทํางานชวยงานบานได 

ดูแลและไปเย่ียมเพื่อสอบถามความตองการ ใหชวยเหลืออะไร 

ทําใหคนพิการไดมีคนมาดูแลใกลชิด 

ทําใหผูพิการทางจิตไดคิดวาไมมีใครทอดทิ้ง 

ไปเย่ียมเยียน ซื้อของไปให ใหกําลังใจ ถามไถสารทุกขสุกดิบ รับฟงปญหา และใหคําแนะนําปรึกษา 

ลงไปเย่ียมและมอบของ พรอมใหกําลังใจ รวมท้ังบอกใหคนในครอบครัวไดรวมรับรูวามีชมรมจิตอาสา

มาหา 

Social support: ส่ิงของ ปจจัยที่จําเปน 

กายอุปกรณเคร่ืองออกกําลังกายใหคนพิการ ทําอุปกรณเสริม 

เขาเย่ียม ใหกําลังใจ ใหความชวยเหลือแนะนํา หรือเงินและส่ิงของ 

จัดหา ขอบริจาควัสดุกอสราง รวมสรางอาคาร / บานผูพิการ 

ชวยดูแลโดยการพาไปหาหมอ ไปเย่ียม ซื้อส่ิงของเคร่ืองใชไปฝาก และนําพวกกายอุปกรณไปให 

ชวยพาไปหาหมอ พาไปสง รพ. และพูดคุยเปนเพื่อน 

ชวยสนับสนุนเร่ืองส่ิงของที่ผูพิการตองการ / ชวยเหลือดานปจจัย ซื้อของไปฝาก 

แนะนําแนวทางการประกอบอาชีพ 

ไปเย่ียม พูดคุย และซ้ือส่ิงของไปฝาก แจงขาวสารภายในหมูบาน 

ระดมทรัพยากร บริจาคเงิน 

สนับสนุนเงินในการชวยเหลือเพื่อซื้อส่ิงอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตประจําวัน / สนับสนุน

ชวยเหลือส่ิงที่คนพิการและครอบครัวตองการ 

สนับสนุนรถปคอัพ  

เสริมพลังกลุม 

กระตุนชุมชนพยายามสรางเครือขายมากขึ้น 

ผลักดันกลุมจิตอาสาในชุมชนใหมีความเขมแข็งเกิดขึ้นในกลุม 

สนับสนุนการทํางานเปนทีม 

ชวยสงเสริมใหผูพิการสามารถชวยเหลือตัวเองได เขาสังคมได 

งานตามภารกจิ 

เก็บขอมูลคนพิการในพื้นที่รับผิดชอบ 

ขอกายอุปกรณเสริม 

เขียนโครงการ จัดการโครงการดูแลผูพิการและการดูแลอยางตอเนื่อง 
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จายเบี้ยยังชีพที่รัฐมอบให 

แจงขาวสารตางๆจาก ผญ. และ อบต. 

ชวยเปนกรรมการเบิกจายเงินจากผูบริจาค 

ชวยสํารวจและคัดกรอง 

ชวยหมอประสานงานกอนลงพื้นที่ ดําเนินการประสานงานในดานตางๆ/  

ดูแลสวัสดิการชุมชน 

ตรวจเย่ียมทุกสามเดือน 

ประสานงานในเร่ืองตางๆ และเปนที่ปรึกษา 

ประสานงานระหวางตัวผูดูแลคนพิการกับหนวยงาน/ ชวยสงรายช่ือใหกับทางอบต. 

ประสานงานโรงพยาบาลและโรงพยาบาลศูนยเร่ืองอาการและการสงตอ 

เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําปรึกษาและชวยเหลือเบื้องตนเชิงนโยบายทองถ่ิน 

เย่ียมบานใหความรูดานสุขภาพและตรวจสุขภาพท่ีบาน 

รวมมือกับทีมสุขภาพลงพื้นที่เย่ียมบานใหกําลังใจ 

รับทราบและอนุญาตใหมีกิจกรรมตางๆท่ีล่ืนไหล 

ลงเย่ียม วางแผน จัดหาความชวยเหลือตามความตองการของผูพิการ 

สงเสริมความรูใหกลุมจิตอาสาและผูดูแลผูพิการเก่ียวกับการดูแลที่ตนเองรับผิดชอบ 

สํารวจผูพิการในชุมชน ความตองการของผูพิการ 

ใหขอมูล/ใหคําแนะนําการดูแลแกสมาชิกทีม ผูดูแล รวมทั้งญาติมิตรผูพิการ 

 ใหความชวยเหลือสนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรที่มีความรูเก่ียวกับการดูแลผูพิการ 

ออกตรวจเย่ียมกับเจาหนาที่ 

ทั่วไป 

ดูแลลูก คนในครอบครัว ญาติ 

แนะนําใหไปพบแพทย 

แนะนําใหออกกําลังกาย 

รวมมือกับทีมสุขภาพลงชุมชน 

แรงงานในการชวยเหลือ(ผูดูแล) 

หม่ันดูแลตนเอง 

 
 

4.5.9 บทบาทในอนาคตในการดูแลผูพิการ 
 

สําหรับบทบาทในการดูแลผูพิการในอนาคตของผูตอบแบบสอบถาม จากคําถามปลายเปด 

“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 

ไปเย่ียมและใหการดูแล / มีการดูแลอยางทั่วถึง 

ยืนหยัดเปนผูดูแลตอไปใหดีที่สุด 

อยากใหโครงการนี้ทําขึ้นไปเร่ือยๆ จนกวาคนพิการจะไมมีในชุมชน 

ใหกําลังใจไปเร่ือยๆ และชวยใหคําปรึกษา รับฟงปญหาของเขา 

อยากใหมีโครงการดูแลคนพิการตอเนื่อง 

ออกไปใหกําลังใจ พาผูพิการออกสังคม 

ใหกําลังใจ และจัดกิจกรรมใหคนพิการ รวมทั้งสรางบาน หรือชวยเหลือดานอื่นๆใหกับผูพิการ 

สนับสนุนดูแลดานสาธารณสุขประจําวัน เชน สุขอนามัยตางๆ สภาพแวดลอมการเปนอยู รวมถึงกระตุนใหผู

พิการดูแลเพื่อฟนฟูสภาพรางกายตนเอง 

อยากใหคนพิการพ่ึงตนเองได 

ดูแลคนพิการรายเกาที่เร่ิมดูแลตนเองได 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 (เช่ือมระหวางครอบครัวและองคกร) 

ใหแรงกายแรงใจ เพื่อเรียกรองใหคนพิการไดในส่ิงที่ควรได 

บทบาทจะดีขึ้นเม่ือไดรับความรูเก่ียวกับการดูแลและตระหนักความสําคัญของคนพิการ 

อ่ืนๆ 

ตองการเบี้ยยังชีพที่สูงขึ้น 

ไดรับการดูแลจากหนวยงาน 

หนาที่จะดีขึ้นเพราะมีหนวยงานตางๆมาชวยเหลือ 

อาจไมไดดูแลตลอดไปเพราะตองดูแลครอบครัวตนเองดวยเชนกัน 

 

4.5.10 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 
สําหรับ “ขอเสนอแนะท่ีจะเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการของชุมชน”  พบวา ส่ิงที่

ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดเสนอมา มีประเด็นที่สําคัญ คือ (1) การจัดอบรม / ศึกษาดูงานเพ่ิมเติม  เชน การ

อบรมใหความรูเก่ียวกับคนพิการประเภทตางๆ และการดูแล  การทํากายภาพบําบัด  การอบรมการดูแลผูพิการ

ใหเยาวชน (เพื่อขยายฐานผูดูแลสูเยาวชน) การไปศึกษาดูงานเพื่อใหเห็นตัวอยางรูปธรรม เปนตน  (2) การ

สนับสนุนดานงบประมาณ ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา  หนวยงานท่ีเก่ียวของควรใหการสนับสนุนดาน

งบประมาณ  เพื่อใหงานมีความคลองตัว สามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง และสามารถสงเสริมอาชีพใหคน

พิการและครอบครัวได   (3) ขอเสนอเกี่ยวกับระบบการดูแลคนพิการ เชน การพัฒนาระบบการดูแล ตองการ

ใหหมอ/จิตแพทย ไปเย่ียมบานใหมากขึ้น เชน เดือนละคร้ัง รวมท้ังขอเสนอเก่ียวกับการขยายฐานผูดูแลสู

เยาวชน (ซึ่งทีมจิตอาสาฯบางแหงเร่ิมดึงเยาวชนเขารวมรับการอบรมแลว เชนที่สนามไชย) และเสนอใหผูพิการ/ผู

พิการทางจิตมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนดวย เปนตน ดังรายละเอียดในตารางบันทึกขอมูล ตารางที่ 5 

 

ตารางบันทึกขอมูลเชิงคุณภาพ 

 ตารางที่ 5 :  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
การจัดอบรม ศึกษาดูงานเพ่ิมเติม  

จัดการอบรมและศึกษาดูงานซึ่งเปนรูปธรรม เพื่อนํามาพัฒนาในสวนท่ีขาด 

จุดเร่ิมแรกในการเขาไปดูแล อยาเพิ่งสรางเงื่อนไขวาจะเอาอะไรไปใหเขา เพราะส่ิงสําคัญที่สุดคือ การไดรับการ

ดูแลดานจิตใจ 

ตองการประเมินความตองการที่แทจริงของผูพิการ วิธีปรับแกวิธคิีดของผูพิการใหดีขึ้น 

ตองการใหภาครัฐเขามาชวยเหลือดานการใหความรูเก่ียวกับการดูแลชวยเหลือผูพิการ 

ตองการใหหนวยงานมาเปนพี่เล้ียงคอยสนับสนุน ชวยเหลือ และใหความรู 
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ถาหนวยงาน อยาง อบต.หรือ อสม.ทําเร่ืองเสนอแนะเม่ือผูพิการตองการความชวยเหลือ 

เสนอแนะทําโครงการ ทํางบประมาณ 

อยากไดนักกายภาพมาฝกอบรม มีการอบรมของ อบต.วังใหม 28 ก.พ.1 มี.ค. 54 แตไมไดมาอบรม 

อยากใหการอบรมเก่ียวกับผูพิการในตําบลเพิ่มขึ้น 

อยากใหมีการอบรมความรูเพิ่มมากขึ้นและยังชวยเหลือชุมชนเราเอง (พึ่งตนเอง) 

อยากใหมีการอบรมเยาวชนเพื่อมาชวยดูแลผูพิการ 

อยากใหมีคนมาสอนวิธีการกายภาพบําบัดเพิ่มเติม 

การสนับสนุนดานงบประมาณ 

ขอใหหนวยงานจัดสรรงบประมาณมาชวยเหลืออีก 

ความตอเนื่องการดําเนินการ / ตองพัฒนาตอยอดอยางตอเนื่อง 

ชมรมใดที่ดูแลคนพิการ ควรจะไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาง 

ตองการงบประมาณมาชวยเหลือใหความเปนอยูของผูพิการดีขึ้น / เพื่อสรางประโยชนใหกับผูพิการ / เพื่อ

ชวยเหลือผูพิการใหไดรับการดูแลที่ดีขึ้น 

ถามีงบประมาณจากหนวยงานภาครัฐเขามาสนับสนุนในการดําเนินงานจะทํางานไดดีขึ้นมาก 

ในปจจุบันชมรม-องคกรตางๆ ที่ไมไดขึ้นทะเบียนกับทางราชการจะของบประมาณจากทางทองถ่ินไมไดเลย ทํา

ใหชมรมจิตอาสาตองแสวงหางบประมาณโดยการทํากิจกรรมตางๆ เอง 

ประสานงานติดตามการทํางานของกลุมจิตอาสาใหเกิดความย่ังยืน 

ภาครัฐตองสนับสนุนใหทุนงบประมาณเพื่อพัฒนาคน สถานที่ใหเหมาะสมในการดูแลคนพิการ ผูสูงอายุ ผูปวย

เร้ือรัง 

มีกองทุนชวยสนับสนุนการดูแลผูพิการ 

สงเสริมอาชีพ / เสริมรายไดใหคนพิการ / ใหมีการฝกอาชีพที่สามารถทําไดที่บานใหผูพิการและญาติ 

ใหเงินเดือนคนพิการ / ใหเบี้ยคนพิการยังชีพเพิ่มมากขึ้น 

การสนับสนุนดานอ่ืนๆ 

ตองการใหหนวยงานราชการหรือองคกรอื่นๆเขารวมและเล็งเห็นความสําคัญของการมีชมรมจิตอาสาเพื่อผู

พิการ 

ตองใหทางหนวยงานที่เก่ียวของกับคนพิการชวยตอบสนองดวย 

ใหหนวยงานตางๆเขามาชวยเหลืออยางจริงจัง เพราะท่ีผานมาไมคอยมีบุคลากรมาดูแล 

อยากใหหนวยงานตางๆมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการใหดีขึ้น 

ระบบการดูแลคนพิการ 

ขยายฐานเครือขายผูดูแลสูเยาวชน 

ควรมีบุคลากรท่ีมีความรูในดานนี้เพื่อบริการผูพิการ 

ตองการใหเกิด IL หรือชวยเหลือตัวเองไดในระดับหนึ่ง 

ทางกลุมหรือชมรมใหผูปวยทางจิตไดมารวมกิจกรรมในชุมชน 

เปนการดูแลในภาพรวม เราตองทําหรือพัฒนาตอไป 

พัฒนาระบบการดูแลผูพิการใหมากขึ้น 
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อยากใหผูพิการมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนทุกคร้ัง 

มีการดูแลอยางใกลชิด / มีการแนะนําอยางทั่วถึง 

ใหมีจิตแพทยลงมาดูแลสุขภาพจิตคนพิการและญาติบาง 

อยากใหโครงการฯ มาชวยชุมชนและคนพิการ และผูดูแลใหมากข้ึน 

อยากใหมีหมอเย่ียมคนพิการเดือนละ 1 คร้ัง หรือ 2 เดือน 1 คร้ัง 

อยากใหหนวยงานสาธารณสุขลงเย่ียมบอยๆ 

อยากใหหมอไปดูแลคนพิการถึงบานในบางคร้ังเทาที่ทําได เดือนละครั้งก็ยังดี 

อ่ืนๆ 

คุณภาพชีวิตผูพิการจะดีขึ้นถาทุกคนชวยกันดูแล 

งานประจําหนาที่ของ อสม.ตองดูแลเต็มรอย 

ดีอยูแลว ขอใหโครงการดีๆเก่ียวกับผูพิการมีอยูไปตลอดเสมอๆ 

ถามีประชุมอยากใหแจงทุกคร้ัง 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 กรณีศกึษาท่ี 1 
 
 

...ปองกนัไดปองกนัได กอนจะสายสายเกินการณ 

 
วากันวา การฆาตัวตาย ไมไดเกิดขึ้นโดยไมมีจุดมุงหมาย นักจิตวิทยาเช่ือวา เปาหมายของการฆาตัว

ตาย ไมใชเพื่อตาย หากแตเพื่อจะไดไมตองรับรูตอความปวดราวในชีวิตอีกตอไป และตองการหนีไปจากความ

ทุกขทรมานใจตางๆ  ซ่ึงหากความตองการเหลานั้นไดรับการตอบสนอง การฆาตัวตายก็จะไมเกิด5 โดยนัยนี้ การ

ฆาตัวตายจึงเปนเร่ืองที่ปองกันได6 โดยเฉพาะหากเปนการกระทําที่มีการวางแผนลวงหนา หรือมีการบงบอกกับ

ผูอื่นถึงเจตนาท่ีจะส้ินสุดชีวิตลวงหนา แตทั้งนี้ ผูที่อยูใกลชิดตองมีความรูและรูจักสังเกตพฤติกรรมที่เปนขอบงชี้

วา จะเส่ียงตอการฆาตัวตาย  ดังเชน กรณีของสาวนอยวัย 14 ป ที่ตําบลวังใหม  นองมีพฤติกรรมเส่ียงที่สังเกตได

คือ จากที่เปนคนพูดนอยอยูแลว ก็ย่ิงพูดนอยจนถึงกับไมพูดอะไรเลยแมแตคําเดียว ดังที่คุณแมเลาวา “กอนนั้น

เขาเฉยๆ ไมพูดสักคํามา 2-3 วันแลว”  หรือที่คุณแมทราบจากเพื่อนๆตอนหลังวา “เขาใหเพื่อนๆเซ็นชื่อที่เส้ือ แลว

บอกเพื่อนๆวา วันจันทรจะไมมาโรงเรียนอีกแลวนะ”  หากแตเม่ือ “สาร” ที่เขาพยายามส่ือออกมาไมไดรับการ

ตอบสนองอยางที่ควรจะเปน อยางทันทวงที เร่ืองเศราที่ไมมีใครอยากใหเกิด จึงเกิดขึ้น...     

...นองกินยาฆามดฆาแมลงที่มีอยูที่บาน7 หลังกลับจากโรงเรียนในชวงเย็นวันศุกร หรือวันที่นองให

เพื่อนเซ็นชื่อบนเส้ือนั่นเอง วันจันทรเธอจึงไมไดไปโรงเรียนอีกเลยตามที่ไดส่ังเสียไว …. 

ในกรณีนี้ นองมีพฤติกรรมเส่ียงคอนขางชัดเจน จากการที่เดิมมีปญหาเร่ืองเพื่อนผูชายอยูแลว “พอเขารู
วามีแฟน จึงหามคุย หามคบ” ประกอบกับมี พฤติกรรมดังที่กลาวมา  ซึ่งถาหาก
บุคคลใกลชิด  ทั้ ง เพื่ อน  คุณครู  พอแม  มี ความรูความเขาใจเก่ียวกับพฤติกรรม
เส่ียงเหลานี้ และที่สําคัญไมย่ิงหยอนไปกวา กันคือ รูวิธีที่จะหาหนทางชวยคล่ีคลาย
ปมปญหาท่ีบีบค้ันนองอยู สถานการณก็อาจ ไมเลวรายอยางที่ผานมาก็เปนได  ใน
กรณีนี้ อันที่จริงคุณแมก็สังเกตเห็น และเฝาระวังอยางใกลชิดอยูแลว “ชวง 3-4 วันกอนนั้น หนูก็อยูกับเขาตลอด 
ถาตัวเองไมอยู ก็ไปตามใหญาติมาชวยอยู”  แตก็นั่นแหละ การเฝาระวังเพียงอยางเดียว ไมไดเปนการ
ตอบสนองความตองการของลูกสาวที่อยากจะหลุดพนไปจากความบีบค้ันที่เกิดขึ้นได  และท่ีสําคัญคือ 
การเฝาระวังยอมมีชองโหว ดังที่คุณแมเลาวา ในขณะท่ีนองกินยา คุณแมก็อยูที่บาน  “เย็นวันศุกร 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/แมลงท่ีมีความเขมขน 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 นองก็ไดกลับบานมาในสภาพท่ีแขนขาเกร็งไปทั้งตัว ส่ือสารไมได และตองให
อาหารทางสายยาง ... มาจนถึงทุกวันนี้...   

ภาระหนัก จึงมาตกอยูที่คุณแม ที่ตองดูแลเล้ียงดูลูกสาวพิการแตเพียงลําพัง เพราะสามีก็ไมไดชวย
อะไรมากนัก ลูกสาวคนเล็กก็ยังตองเรียนหนังสือ  ภาระคาใชจายในบานประมาณเดือนละ 10000 บาทนั้น ไม
นอยเลยสําหรับผูหญิงอาชีพรับจางทั่วไป ที่มีรายไดวันละประมาณ 200 บาท อยางคุณแมคนนี ้

ถึงกระนั้น คุณแมวัย 38 ป คนนี้ ก็ยังมีกําลังใจเขมแข็ง ในการดูแล เช็ดตัว เปล่ียนแพมเพิส พลิกตัว 

และปอนอาหารใหนอง  โดยตองเช็ดตัววันละ 2 คร้ัง ปอนทั้งอาหารหลักและอาหารเสริมตามเวลา  ต้ังแตหกโมง

เชา จนถึงตีสามของเชา วันใหม รวมวันละ 8 คร้ัง “ไมทอ ดูแลเขาทุกอยาง เช็ดตัว ใหอาหาร 

พลิกตัว เปล่ียนแพมเพิส ทิ้งไปบาง ทํางานไปบาง ถาไมมีเงินก็เครียด ปกติทํางานรับจางทั่วไป

ในสวน  อยาง มัดยอด พริก หรือไปรับหมูมาเสียบไมที่บาน รายไดเกินบางขาดบาง เฉล่ียๆก็

วันละประมาณ 200 บาท  ถาไมพอก็ยืมจากญาติๆบาง ... พอเขาไมคอยอยูบาน เขาไปเรื่อยๆ

ตามเร่ืองของผูชาย ของ ในสวน 10 ไรนี่ เขาก็ทําใชของเขาคนเดียว... ”   

แตถึงแมพอจะไมไยดีลูกเมีย แตคุณยาซ่ึงบานอยูใกลๆกัน ก็ยังมาเย่ียมเยียนและใหการชวยเหลือ ซื้อ
นมใหบาง รวมทั้งเพื่อนที่เปน อสม. ก็มาเย่ียมมาพูดคุย มาชวยบีบชวยนวดกันอยูเสมอ  และลูกสาวคนเล็ก ซึ่ง
เปนคนราเริงแจมใส กลับจากโรงเรียนก็คอยมาชวยดูแลปอนอาหารใหพี่สาวอีกแรงหน่ึง 

สําหรับเตียงคนไขชนิดปรับเอนไดที่ใชอยู ญาติซึ่งทํางานอยูที่โรงพยาบาลแกงหางแมว อ.แกงนางแมว 
เปนผูดําเนินการยืมมาใหจากโรงพยาบาล  

ส่ิงที่คุณแมเปนกังวลมากที่สุดคือเร่ืองคาใชจาย โดยเฉพาะคาใชจายสําหรับนองคนเดียวที่ตกเดือนละ 
5000 บาท สําหรับคาอาหารสําเร็จรูปทางสายยาง อาหารเสริม และผาออมผูใหญ ซึ่งเคยกรอกแบบฟอรมขอ
ความชวยเหลือ (เร่ืองอาหารและแพมเพิส) จาก อบต. ผานไปทาง อสม. ไวแลวเม่ือประมาณสองเดือนกอน แต
ยังไมไดรับคําตอบ8 

ดานการดูแลรักษา โรงพยาบาลพระปกเกลา มอบหมายใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพคลองลาว      
ต.วังใหม มาติดตามดูแลตอ ซึ่งที่ผานมา รพ.สต.คลองลาว ก็ไดมาดูแลเปล่ียนสายยางใหอาหารอยางสม่ําเสมอ 
ประมาณเดือนละ 1 คร้ัง โดยคุณแมเปนผูโทรศัพทติดตอประสานไป โดยลาสุด (5 เมษายน 54) คุณแมสามารถ
เปล่ียนสายยางใหอาหารเองได  

เม่ือมีผูพิการเพิ่มขึ้นหนึ่งคน ยอมกระทบ/กลายเปนภาระของอีกหลายคนไปอีกยาวนาน ก็ขอใหชีวิต

ของสาวนอยวัยเยาวคนนี้ ที่ผลการเรียนอยูในเกณฑใชได ชอบวิ่ง จนได เห รียญรางวัลมา

ประดับบานแลวหลายเหรียญ  ไดเปนบทเรียนสําคัญสําหรับการ พัฒนาระบบการดูแลคน

พิการโดยใชครอบครัวและชุมชนเปนฐาน ที่ไดเร่ิมตนขึ้นแลวนี้ ให ไดรับการพัฒนาตอยอดให

เขมแข็ง  กระท่ังใหมีสมรรถนะในการเฝาระวังและคลายปม ปญหาในใจของเ ด็กวัย

เรียนที่มีพฤติกรรมเส่ียงตอการฆาตัวตายไดอยางตรงจุดและทัน การณ กอนที่จะสายเกินไป

เชนกรณีนี้.... 
 

                                                 
8 ขอมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2554 
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4.6.2 กรณศีึกษาท่ี 2 
 

 
 

ชีวิตของคนเรา บางคร้ังดูราวกับวาไดถูกลิขิตมาแลว เหมือนชีวิตของคุณปญญา ทวีวงศ วัย 51 ป 

แหงตําบลวังใหม ที่ลมปวยและไดรับการรักษาจากโรงพยาบาลหลายแหง ทั้งที่จันทบุรี และกรุงเทพมหานคร แต

สุดทาย เขาก็ตองกลายเปนคนพิการทางการเคล่ือนไหว ระดับ 5 มีอาการชาต้ังแตตนคอจรดปลายเทา  ตองใช

ชีวิตทั้งหมดอยูบนเตียงมาต้ังแต ป 2545 หรือเปนเวลารวมสิบปมาแลว 

 

ชะตาชีวิตที่ผกผัน 

เดิมคุณปญญา มีอาชีพทําสวน เล้ียงดูครอบครัว ซึ่งมีภรรยา และลูกสาว 1 คน เปนคนคุยเกง จิตใจดี 

ชอบชวยเหลือคนอื่นอยูเสมอ  ดังที่นองก๊ิฟท9เขียนถึงคุณพอของเธอไววา “คุณพอเปนคนดีมาตลอดชีวิต ทํางาน

ดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีน้ําใจชวยเหลือบุคคลรอบขาง 

และดูแลพวกเรามาอยางดีอยูเสมอกอนที่คุณพอจะลมปวยลง” 

(ชมภิรมณ โอไบรอัน, 9 พ.ค. 54)    จุดเปล่ียนในชีวิตเร่ิมตน

เม่ือประมาณป  2543 ที่เขาเร่ิมรูสึกมีอาการผิดปกติ คือแขน

ขาออนแรง และไดไปรักษากับหมอที่คลินิกอยูระยะหนึ่ง แต

อาการไม ดีขึ้ น  จึ ง ตัดสินใจไปหาหมอที่ โ รงพยาบาล

พระปกเกลา หมอวินิจฉัยวา หมอนรองกระดูกสันหลังกดทับ

เสนประสาทที่บริเวณเอว หมอจึงฉีดสี เอกซเรย และผาตัดให

ทันที   

ดวยเหตุนี้ จึงอยาวาแตจะตองมี “second opinion” ประกอบการตัดสินใจเลย  แมแตเวลาท่ีจะไตรตรอง

หรือปรึกษาหารือกันในครอบครัวเองก็แทบจะไมมี “หมอมายืนขางเตียง ถามวา คุณจะผาหรือไมผา ถาไมผา ผม

จะไปแลวนะ มีคนไขอื่นรอผมอยู ...  เขาฉีดสี เอ็กซเรย อีกวันก็ผาเลย”  มิหนําซํ้า ผลจากการผาตัดคร้ังนั้นก็

ไมไดชวยใหอะไรดีขึ้นเลย “ผาเสร็จ อยู รพ. 1 อาทิตย ออกมาขาชาเหมือนเดิม แตก็ยังเกาะวอคเกอรเดินได ”   

กลับมาอยูบานไดระยะหนึ่ง ก็รูสึกออนแรงลงไปอีก ในป 2544 เพื่อนจึงพาไปหาหมอท่ีโรงพยาบาล

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ กรมแพทยทหารเรือ สัตหีบ หลังจากหมอตรวจวินิจฉัยและสงไปทํา MRI แลวกลับพบวา 

เขาไมไดเปนหมอนรองกระดูกไขสันหลังกดทับเสนประสาทที่บริเวณเอว แตมีเนื้องอกในระบบประสาทไขสันหลัง 

บริเวณกระดูกสันหลังขอที่ 4-7 ซึ่งอยูบริเวณคอ เขาจึงถูกสงตัวกลับมาท่ี รพ.พระปกเกลา  และ รพ.พระปกเกลา

สงตอไปยังสถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร  

                                                 
9
 นางชมภิรมณ โอไบรอัน (กิ๊ฟท) ลกูสาวคนเดียวของคุณปญญา ทวีวงศ จบการศึกษาจากมหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบรุี เพิ่ง

แตงงานกับชาวอังกฤษเม่ือปลายป 2553 ท่ีผานมา ปจจุบันเปนอาจารยสอนภาษาอังกฤษท่ีสถาบันสอนภาษา ท่ีหวยสะทอน อ.ทาใหม จ.

จันทบุรี 
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จึงเทากับวา การวินิจฉัยและการผาตัดแบบเรงรีบของเขาในครั้งแรกนั้น เปนการ “ผาฟรี” เหมือนกับที่
หมอท่ี รพ.สิริกิต์ิ แจงวา “โรคไมไดอยูที่เอว แตอยูที่คอ คุณโดนผาฟรีแลว” 

เม่ือถูกสงตัวมาท่ีสถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพฯ ชะตาชีวิตก็ยังคงเลนตลกกับเขาอยูตอไป หมอท่ีนี่ใช
วิธีการผาตัดถาง เพื่อกันไมใหเนื้องอกไปกดทับเสนประสาท กอนสงตอไปฉายแสงท่ีสถาบันมะเร็งแหงชาติ เพื่อ
ทําใหกอนเนื้อเล็กลง หลังจากน้ันหมอใหกลับไปพักฟนที่บานระยะหน่ึง กอนจะนัดมาเขารับการผาตัดอีกคร้ัง ที่
สถาบันประสาทวิทยา ในป  2545  และดวยการผาตัดคร้ังที่ 3นี่เอง ที่ทําใหเขาตองใชชีวิตทั้งหมดอยูแตบนเตียง
นอนมาจนปจจุบัน... 

 

ชีวิตบนเตียงนอน 

หลังจากการผาตัดคร้ังที่ 3 คุณปญญาก็ไดแตนอนอยูบนเตียง เพราะมีอาการชาต้ังแตตนคอจรดปลาย
เทา แตรูสึกปวดหลังตลอด 24 ชั่วโมง ย่ิงเคล่ือนไหวย่ิงปวด 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 

สําหรับความคิดเห็นเก่ียวกับระบบการดูแลคนพิการ คุณปญญาเห็นวา เม่ือมีการจัดแบงความพิการ
ออกเปนระดับตางๆอยูแลว ก็ควรจายเบ้ียยังชีพในจํานวนท่ีแตกตางกันดวย เชน สําหรับคนท่ีพิการทางการ
เคล่ือนไหวในระดับ 5 ซึ่งไมสามารถชวยเหลือตัวเองได และตกอยูในฐานะที่ “ตองเบียดเบียนหรือเปนภาระของ
คนอื่น” อยางเขา ก็ควรไดรับเงินเบี้ยยังชีพมากกวาคนมีความพิการอยูในระดับ 1 เชนควรไดรับถึงเดือนละ 3000 
บาท เปนตน 

 

ความหวังยังไมส้ิน 

ดังที่กลาวมาแลววา คุณปญญาไมเคยสูญส้ินกําลังใจ และเขาก็ยังมีความหวังอยูเสมอท่ีจะไดรับการ
รักษาจากแพทยที่มีความสามารถ โดยเฉพาะแพทยจากโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเขาเคยเห็นในโทรทัศนวา เคยให
การรักษาคนท่ีเปนโรคเดียวกับเขาจนหายเปนปกติ ในเวลาเพียงแค 3 เดือน  พรอมกันนั้น หากมีโอกาสไดไปรับ
การรักษาท่ีโรงพยาบาลศิริราช ส่ิงที่เขาตองการอีกอยางในชีวิตคือการบริจาครางกายใหโรงพยาบาล “ส่ิงสุดทาย
ในชีวิตที่ตองการทํา คืออยากทําบุญใหญ ดวยการบริจาครางกายใหโรงพยาบาล” 

ในขณะท่ีนองก๊ิฟท ก็หวังวา สักวันหนึ่งคุณพอของเธอจะไดสมหวังในส่ิงที่รอคอย “...ดิฉันรักคุณพอ
มาก ปรารถนามาโดยตลอดใหทานไดสมหวังในส่ิงที่ทานรอคอยมาแสนนาน คือการลุกขึ้นยืนไดอีกคร้ังหนึ่ง...” 
(ชมภิรมณ โอไบรอัน, 9 พ.ค. 54) 

ขอใหเราชวยกันภาวนา ใหความหวังของครอบครัวนี้ จงกลายเปนจริงขึ้นมาสักวัน.... 
 
“ 

                                                 
10

 อบต.วังใหม บริจากรถเข็นให 1 คัน เปนชนิดพนักสูงถึงศีรษะ และปรับเอนได 
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4.6.3 กรณีศกึษาท่ี 3 

 
 
แทบไมนาเช่ือวา คนพิการที่คร้ังหนึ่งไดแตนอนราบ

แบ็บอยูกับที่ ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได แมแตอยากจะปด

มดปดยุงที่มากัดก็ทําไมได จึงไดแตนอนปดก้ันตัวเองอยูกับบาน

มานานกวา 5 ป  แตทุกวันนี้ เขาสามารถยืนหยัดขึ้นมาขับรถ

พวงรับจางเพื่อหารายไดมาจุนเจือครอบครัว และเขารวม

กิจกรรมของกลุมจิตอาสาดูแลคนพิการฯอยางสม่ําเสมอ.... 

เขาคือ คุณดํารง กลีบแกว แหงตําบลนายายอาม 

ปจจุบันอายุ 46 ป ใชชีวิตอยางมีความสุขตามอัตภาพ กับภรรยา และลูกชายคนเล็ก ที่บานเลขท่ี 23/2 หมู 14    

ต.นายายอาม สวนลูกชายคนโต กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

คุณดํารงประสบอุบัติเหตุขณะทํางาน11 เม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 2545 เขาถูกแบบเหล็กกอสรางขนาด 3x3 เมตร 

ลมทับทอนหลัง กระดูกสันหลังหัก 3-4 ทอน จนเปนอัมพฤกษคร่ึงทอนมาต้ังแตบัดนั้น “เพื่อนคนงานชวยงัดเหล็ก

ออก และลากผมออกมา .... ผมไมไดสลบ ไมมีแผล แตชวงลางไมรูสึกอะไรเลย...  เพื่อนอุมขึ้นมอเตอรไซดไป

โรงพยาบาล ผมนั่งกลาง เพื่อนอีกคนนั่งครอมขางหลังผมไว ก็นั่งขาลากไป เพราะยกขึ้นไมได...  ไปถึง รพ.นายายอาม

ประมาณ 11 โมง ...ตอนลงจากรถรูสึกเจ็บแปล็บๆเหมือนไฟฟาซ็อตไปทั้งตัว เจ็บมากเกินบรรยาย เหงื่อออก

ทวมตัว และตัวส่ันไปหมด”   

เปนที่นาสังเกตวา “การเคล่ือนยายผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ” ซึ่งถือเปนเร่ืองที่สําคัญมากน้ัน ทํากัน

แบบทุลักทุเล ตามมีตามเกิด  เชนการลาก/อุมผูบาดเจ็บออกจากที่เกิดเหตุก็ดี การพาซอนมอเตอรไซดปุเลงๆไป

ก็ดี ลวนสงผลกระทบตออาการบาดเจ็บ และเพิ่มโอกาสเส่ียงที่ผูบาดเจ็บจะพิการเพิ่มขึ้นดวยไมมากก็นอย   

อยางไรก็ตาม  หลังจากโรงพยาบาลนายายอามใหการดูแลรักษาเบื้องตนแลว ก็สงตัวตอไปที่

โรงพยาบาลพระปกเกลาทันที แตตองมารอคิว รออุปกรณ(เหล็กดาม) และติดวันหยุดปใหม กวาที่คุณดํารงจะ

ไดรับการผาตัด  เวลาก็ลวงเลยไปรวมคร่ึงเดือนแลว  หลังจากนั้นตองนอนรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาลอีกประมาณ 

1 เดือน  

แตการผาตัดก็ไมไดชวยเร่ืองความเจ็บปวด “รูสึกเจ็บมาก หายใจแรงๆ ไอแรงๆก็ไมได เจ็บเหมือนไฟฟา

ซ็อต ย่ิงตอนพยาบาลมาเปล่ียนผาปูที่นอน หรือตองมาจับตัวเราในตอนเชา มันปวดไปหมด  จนคิดไมอยากให

ถึงตอนเชา....”  ขณะท่ีอาการชาก็ยังคงอยู  “รูสึกเหมือนขามันลอยออกไปจากตัวเรา เรามองสวนลางไมเห็น 

เพราะไดแตนอนราบ พลิกตัวก็ไมได บอกแฟนวาชวยจับขาไวหนอย รูสึกเหมือนขามันลอยๆขึ้นไป...”  นอกจากมี

อาการชาและเจ็บปวดมากแลว สภาพโดยรวมของรางกายหลังการผาตัดคือ มีปญหาเร่ืองการเคล่ือนไหวรางกาย 

                                                 
11
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ซึ่งสงผลถึงสภาพจิตใจดวย  “ผาตัดใสเหล็กแลว ตัวแข็งไปหมด หันไดแคคอ กับยกแขนได บอกตรงๆวารูสึก

อยากตาย มันอึดอัด ทําอะไรไมไดเลย” 

 
ความรับผิดชอบของผูรับเหมา และคาชดเชย 

การที่คนงานกอสรางจะได รับเงินคาชดเชยจากผู รับเหมาเม่ือเกิดอุบัติเหตุนั้นดูเปนเร่ืองยาก 

เชนเดียวกับกรณีของคุณดํารง ซึ่งผูรับเหมาไปเย่ียมที่โรงพยาบาลเพียงเพ่ือจะขอรองไมใหเขาไปแจงความ  โดย 

สัญญา(ดวยลมปาก)วา หากเดินไมไดจริงๆจะจายคาชดเชยให  “เขามาตกลงกับทั้งพอแม ลูกเมียผม เขามาขอ

วาอยาไปแจงความ บอกวาใหรอดูไปกอน ถาเดินไมไดจริงๆ เขาจะหาเงินใหส่ี-หาแสน... ผมนึกวาผมตายแลว 

ผมอยูสภาพแบบน้ีไมอยากอยูแลว ก็แลวแตพอแมพี่นอง จะเอายังไงก็เอา... ตอนหลังเม่ือหมอบอกวาเดินไมได

แนแลว ก็ไปขอเขา แตเขาบอกวาไมมี ก็ไดแค 5000 ที่เขาใหตอนไปเย่ียมที่โรงพยาบาล”   

คุณดํารงจึงตองไปจัดการเดินเร่ืองเพื่อขอคาชดเชยจากสํานักงานประกันสังคมดวยตัวเอง “พอมีความ

รูอยูบางตอนท่ีอยูโรงงานวีรับเบอรแลวเกิดอุบัติเหตุแขนหัก ตอนนั้นเขาประเมินวาไมสูญเสียอวัยวะ ก็ไดเงิน

ชดเชยที่ไมไดทํางาน ไดเปนวิกอยูหลายเดือน”  สําหรับคร้ังนี้ ในที่สุดเขาก็ไดรับคาชดเชย เดือนละ 2,808 บาท 

เปนเวลา 15 ป 
 

วัด / หมอพ้ืนบาน ที่พ่ึงยามยาก 
เม่ือวันที่ตองออกจากโรงพยาบาล ครอบครัวและญาติๆ ตัดสินใจใหคุณดํารงไปพักฟนรักษาตัวตอที่วัด

วัดเขานอย ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งตามปกติจะมีเฉพาะผูปวยที่มารับยาไปกินเองที่บาน  แตสําหรับคุณ

ดํารงถือเปนกรณีพิเศษ เพราะแมเปนญาติกับพระอาจารย  ชีวิตที่วัด จึงพรอมพรักทั้งอาหาร หยูกยา ตลอดจน

ญาติโยม ที่แวะมาเย่ียมกันอยูเสมอ และที่สําคัญคือ คุณบุญไทย กลีบแกว ภรรยาคูชีวิต ที่มาเฝาดูแลอยูไมหาง

ตลอดทั้ง 8 เดือน ที่คุณดํารงพักรักษาตัวอยูที่วัดนี้  “ไปนอนกินยาตม นวดนํ้ามัน12กับอาจารยทมอยู 8 เดือน 

แฟนก็ตองมาอยูชวยดูแล และเอาลูกคนเล็กมาอยูดวย สวนลูกคนโตฝากญาติไวที่บานเพราะเขาตองเรียน

หนังสือ”  ชวงนั้นสลักเหล็กหลุด ทําใหเกิดการอักเสบ ปสสาวะเปนหนอง หมอท่ีโรงพยาบาลพระปกเกลาจึงตอง

ผาตัดเอาเหล็กออกกอนกําหนด  

ออกจากโรงพยาบาลคราวน้ี คุณดํารงจึงไดกลับมาพักฟนตอที่บาน ดวยสภาพรางกายที่ยังไมกระเต้ือง

ขึ้นสักเทาไรนัก  แมวาจะปสสาวะไดเองโดยไมตองใสสายแลว แตยังไมสามารถลุกนั่งได ตองนอนอยูกับที่

เหมือนเดิม ญาติพี่นองจึงยังไมละความพยายามท่ีจะพาไปรักษากับหมอพื้นบานตามที่ตางๆ แตสุดทายเม่ือดูวา

ไมถูกกับโรค จึงตองเลิกรากันไป  “หมอไหนดัง พี่สาวเขาอยากใหเราหายก็พาไป หมอนวด หมอนํ้ามัน ที่ไหนก็

ไป ไปเปนสิบ หมอจีนนวดนํ้ามันที่วังจันทร หมอเหยียบน้ํามันที่แกลง สุดทาย ไมไหว ผมไมไปแลว พอไปนวด

คร้ังสองครั้ง ก็รูแลววาไมใช  ทําไปแลวไมทรุดลง แตก็ไมดีขึ้น แตใครถาม ผมก็บอกวาดี แตในใจเรารูแลววา

ไมใช  ตอนหลังจึงเลิกไป” 
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กําลังใจจากครอบครัวและชมรมจิตอาสาฯ 

ตลอดระยะเวลาท่ีคุณดํารงลมเจ็บจนแทบไมสามารถทําอะไรไดเองเลยน้ัน คุณบุญไทย กลีบแกว 

ภรรยาคูชีวิต ไดคอยดูแลทุกอยางอยางใกลชิด ทั้งเร่ืองอาหารการกิน สุขอนามัย และท่ีสําคัญคือ การชวยทํา

กายภาพบําบัดดวยวิธีการตางๆ รวมท้ังพยายามหาวิธีทําที่จะชวยผอนแรงตัวเองใหมากที่สุดดวย  ดังที่เธอเลา

วา...13
 

ดูแลต้ังแตอยูโรงพยาบาลยันปจจุบัน ออกจากโรงพยาบาลไปอยูวัด 8 เดือน ก็ดูแลเขา  ดูแล

ความสะอาด อึ ฉ่ี ทุกอยาง ตองดูแลย่ิงกวาเด็กออน ทุก 2 ชั่วโมงตองต่ืนมาพลิกตัวให ถาไม

ต่ืนก็สะกิด... 

ปแรกนั่งไมได นอนอยางเดียว ตอมาฝกนั่งโดยใชเสาพิง พอฝกนั่งได ก็นั่งหางตนเสามา

เร่ือยๆ พอนั่งไดก็อาบน้ํา แทนที่จะเช็ดตัวแบบเม่ือกอน  

เม่ือกอนเขาขยับขาไมไดเลย ชวยทํากายภาพใหเขาตามที่หมอสอน นั่งทําจนตัวเองตาตุม

ดานมาจนทุกวันนี้ จนปกวา สองป เขาจึงเร่ิมขยับขาไดนิดๆ  

เราน่ังโยกก็ไมไหว ก็ใช(ผา)แขวนกับขื่อ แลวใหเขาเอาแขนคลองผาแกวงของเขาเอง เราจะ

ไดเบาแรงลงหนอย  แลวมือเขาไมคอยแข็งแรง ก็ใชถุงน้ําเกลือใสทรายมาใหเขาทํากายภาพ  

เวลาจะขึ้นรถเข็น หรือขึ้นตียง เราผูหญิง อุมไมไหว ก็เลยใชวิธีเอาเชือกแขวนกับขื่อ แลวให

เขาโหนตัวขึ้น เราก็เข็นรถเขาไป มันก็เบาแรงอีก  

ก็ทําแบบนี้มาตลอด จนปที่ 3 เขาก็เร่ิมคว่ําได ตอนนี้เขาขยับเองได ทําไดเองหมด เมียไม

ตองอุม ทุกอยางดีหมด 9 ปนี้แลว แตยังเดินไมได  

เราทํามาเหน่ือยตลอด แลวตอนนี้เขาสามารถชวยทําอาชีพหาเงินใหเราไดอีก  ก็รูสึกภูมิใจ 

 

จะเห็นวา การฟนฟูสมรรถภาพรางกายของคนพิการเชนคุณดํารง เปนเร่ืองที่ทั้งผูดูแลและผูพิการเอง

ตองใชกําลังใจ  ความมุมานะ ความเพียรพยายามเปนอยางย่ิง เพราะตองทําอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ  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 จะไดไมทลัุกทุเลแบบนี้ คิดไมอยากอยูเลย”  

และแมเม่ือสมรรถภาพทางรางกายจะไดรับการฟนฟูจนพอจะชวยเหลือตัวเองไดบางแลว แตการ

ปรับตัวปรับใจใหสามารถกลับเขาไปอยูในสังคมไดอีกคร้ังหนึ่ง ก็เปนเร่ืองที่ยากไมย่ิงหยอนไปกวากัน  ดังที่    

คุณดํารงเลาวา “เม่ือกอนใครมาบานเรามีความอาย ความกลัว อยากอยูคนเดียวมากกวา ปดตัวเอง ไมอยาก

ออกไปไหน”  จนกระท่ังเม่ือมีชมรมจิตอาสาดูแลคนพิการนายายอามขึ้น เม่ือปลายป 2551 จากเดิมที่มี “หมอ

ป”ู (คุณปทมา รัตนาธรรม ฝายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.นายายอาม และฝายวิชาการ ชมรมจิตอาสาฯ) 
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มาเย่ียมคนเดียว ก็มีสมาชิกชมรมฯ แวะเวียนมาเย่ียม มาพูดคุย และที่สําคัญคือ มาชวนไปเยี่ยมคนพิการคน

อื่นๆ และชวนทํากิจกรรมตางๆของชมรม ทําใหคุณดํารงมีกําลังใจมากขึ้นเปนลําดับ จนสามารถกลับไปใชชีวิต

ในสังคมไดดังเดิม “มาดีใจตอนท่ีเขาทําจิตอาสากัน พวกหมอ พวกจิตอาสา มาเยี่ยม กําลังใจดีขึ้น เร่ิมดีขึ้นๆ 

เราก็เร่ิมเปดตัว ไปออกสังคม เห็นโนนเห็นนี่ ทําโนนทํานี่ก็สบายใจ จิตอาสาเขาใหโอกาส ใหส่ิงแวดลอมดีๆกับ

เรา ...หมอปูเขามาบานผมเปนบานแรก พอไปบานอื่นก็เอาผมไปดวย จะใหเปนแรงบันดาลใจใหคนพิการ

ทั้งหมดในนายายอาม”   

การดูแลเอาใจใสอยางดีเย่ียมของครอบครัว และการทํางานของชมรมจิตอาสาฯ เชนการแวะมาเย่ียม

เยียน พูดคุย โดยเฉพาะการชวนไปรวมกิจกรรมตางๆ ทั้งการไปเยี่ยมคนพิการดวยกันเอง และกิจกรรมอ่ืนๆของ

ชมรมน้ัน  เปนกระบวนการเสริมพลังที่ทรงพลังย่ิง จนทําใหคนที่ปดตัวเองอยูกับบานมานานกวา 5 ปเชนคุณ

ดํารง กลีบแกว สามารถกลับมาใชชีวิตปกติในสังคม และลุกขึ้นมาประกอบอาชีพชวยจุนเจือครอบครัวไดอีกคร้ัง

หนึ่ง ซึ่งเปนเร่ืองที่นาช่ืนชมอยางย่ิง  และคงเปนแรงบันดาลใจใหกับทั้งคนพิการเอง และคนอ่ืนๆที่ทํางาน

เก่ียวของกับคนพิการตอไป  

อยางไรก็ตาม สําหรับ คุณดํารงเองแลว เขาก็ยังมีความหวังวา 

สักวันหน่ึงเขาจะตองลุกขึ้นเดิน ได ถาไดทํากายภาพบําบัดที่ถูกตองและ

ตอเนื่อง  แตเนื่องจากที่ผานมา โรงพยาบาลนายายอามยั ง ไม มีนั ก

กายภาพบําบัดโดยตรง14 ขณะท่ี โ ร งพยาบาลพระปก เกล า ก็ อ ยู ไ กล 

ประกอบกับครอบครัวยังมีคาใชจายสูง เพราะลูกยังเรียนไมจบ จึงทําใหคุณดํารงยังไมสามารถปลีกตัวไปทํา

กายภาพบําบัดอยางจริงจังและตอเนื่องได   

ระบบการดูแลคนพิการจึงตองไดรับการพัฒนาใหเขมแข็ง มีการทํางานเชิงรุกดานการปองกัน และ

สามารถใหการดูแลคนพิการครอบคลุมทุกมิติที่จําเปนตอไป 
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4.6.4 กรณศีึกษาท่ี 4 
 

 

 
 
 

“ผมไมไดรูสึกวาเปนคนพิการ ผมไมเปนภาระใคร มีแตคนอ่ืนมาเปนภาระผม” เปนความคิด

ความรูสึกที่ออกมาจากใจของ คุณสุริยา ดอกสรอย 15

ชายหนุมวัย 27 ป แหง หมู 1 ตําบลชางขาม ที่ไมไดเปน

เพียง “ลมปาก” หากแตเปนส่ิงที่สะทอนตัวตนผานวิถีการ

ดํารงชีวิต และการทํามาหากิน ที่ดําเนินไปไดอยางเปน

อิสระ ดวยตัวของเขาเอง   

ภาพหนุมพิการแขนซายลีบ ที่เปน “สิงหมอเตอร

ไซด” ขี่มอเตอรไซดไปมา ไปเลนกีฬา ไปทํามาหากินเฉก

เชนคนอื่นๆทั่วไป จึงเปนภาพที่ชินตาของคนยานน้ี   
 
ชีวิตที่เลือกได 

สุริยา เปนคนพูดจาฉะฉาน ตรงไปตรงมา เขาช่ืนชอบกีฬาเปตอง ที่เร่ิมเลนมา 3-4 ปแลว เปนส่ิงที่ทําให

เขามีความสุข เพราะเปนโอกาสใหไดสังสรรคกับเพื่อนๆมากหนาหลายตา และยังไดไปแขงเปตองระดับตําบลที่

จัดขึ้นเปนประจําทุกปดวย สําหรับกิจกรรมอื่นๆ เชน การปฏิบัติภาวนา ศิลปะบําบัด สุริยาสะทอนวา “มันก็ดี ดี

สําหรับคนอื่น แตไมดีสําหรับผม ผมชอบเลนกีฬา มันทําใหไดเจอคนเยอะแยะ” (สุริยา ดอกสรอย, 5 เมษายน 

2554, ณ บานเลขท่ี 27 หมู 1 ต.ชางขาม) ดวยเหตุนี้ เขาจึงเลือกที่ทําตามส่ิงที่ถูกกับจริตของตัวเอง ซึ่งแตละคน

ไมจําเปนตองชอบหรือทําส่ิงเดียวกันทั้งหมด แตตองขึ้นอยูกับจริตและความชอบของแตละคนเปนหลัก 
 
การเกื้อหนุนจากระบบการดูแลคนพิการฯ 

ในดานการทํามาหากิน ผูใหญหลง แซต๋ัน ผูใหญบานหมู 1 สะทอนวา สุริยา ดอกสรอย เปนคนท่ี    

“ลงคลอง จับปูแสมเกง”16 ดวยเหตุนี้ เม่ือเกิดระบบการดูแลคนพิการฯตําบลชางขามขึ้น  อบต. จึงแนะนํา

ชวยเหลือ และชวยคํ้าประกัน ในการขอกูเงินจากสํานักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัด

จันทบุรี เพื่อนํามาซ้ือเรือพรอมอุปกรณ เพื่อใหสามารถไป “ออกคลอง หาปูแสม” ไดสะดวกขึ้น  

                                                 
15

 ชีวิตของ คุณสรุิยา ดอกสรอย อายุ 27 ป พิการแขนซายลีบจากอบุัติเหตุ อยูบานเลขท่ี 27 หมู 1 ต.ชางขาม  ขอมูลสวนใหญมาจากการ

สัมภาษณพูดคุยกับคุณสุรยิา ดอกสรอย เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2554 ณ บานพักของคุณสรุิยา โดยมี ผญ.หลง แซต๋ัน ผญ.หมู 1 คุณกิรยิา 

บําบัดโศรก ประธาน อสม.หมู 4 และพีส่ะใภของคุณสรุิยา รวมพูดคุยดวย 
16

 ผูใหญหลง แซต๋ัน, 3 มีนาคม 2554, ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลชางขาม 
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ในแงนี้ จึงกลาวไดวา บทบาทของระบบการดูแลสุขภาพคนพิการฯ เปนการสนับสนุนเพื่อตอยอดอาชีพ

เดิมของผูพิการใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และเปนชองทางใหผูพิการสามารถพัฒนาการทํามาหากิน ใหเล้ียงตัวเอง

และครอบครัวไดดีย่ิงขึ้น 

หลังจากที่ อบต. ชวยเดินเร่ืองขอกูเงินไป 9 เดือน ก็เพิ่งไดรับเงินกูมาเม่ือ 2 เดือนที่แลว17 ซึ่งสุริยา เลา

เพิ่มเติมวา ไดนําเงินกูทั้งหมด จํานวน 12,000 บาท ไปซื้อเรือ เคร่ืองยนต และแบตเตอร่ี  “...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 ชวงหนาฝนอาจจะไดคร้ังละ 3,000-10,000 บาท แต

ไมใชไดทุกวัน ตํ่าสุดไดประมาณ 1,000 บาท เงินที่ไดก็เอามาใชในครอบครัว  

สุริยา เปนลูกคนรองสุดทอง จากพี่นองทั้งหมด 6 คน ปจจุบันเขายังไมมีครอบครัว จึงยังคงอาศัยอยูกับ

พอแม พี่และหลาน รวม 6 คน  และเนื่องจากพอแมไมมีที่ดินทํากิน “การออกคลอง” จึงเปนอาชีพที่ทํารายได

หลักใหกับครอบครัว ซึ่งนอกจากพอแลว สุริยา ก็เปนกําลังหลักคนหน่ึงในการทํามาหากินเล้ียงครอบครัวนี้  

 
ชีวิตวัยรุน ไมมีเครียด มีแตคึกคะนอง จนนําไปสูอุบัติเหตุ 

แตหากมองยอนหลังไป กวาที่ชีวิต/ความคิดของสุริยาจะดู “ม่ันคง” เชนปจจุบันนี้ เขาก็ผานชีวิตวัยรุน 

ที่เอาแตเที่ยวเตร สนุกคึกคะนองไปวันๆ มาแลว ดังที่เขาเลาวา “วัยรุนไมมีเครียด มีแตคึกคะนอง สนุกอยาง

เดียว ไปเท่ียว เมา แทบทุกคืน” และดวยความสนุกประสาวัยรุนนี่เอง ที่นําเขาใหไปประสบอุบัติเหตุ ขับรถ

มอเตอรไซด(ดวยความมึนเมา)ไปเฉี่ยวรถกระบะ ทําใหถูกลากครูดไปกับถนน อันเปนสาเหตุใหเสนประสาท

เสียหาย สงผลให แขนซายชา ไรความรูสึก ลีบเล็ก และใชการไมไดมาต้ังแตป 2547 ขณะมีอายุเพียง 20 ป  

อันที่จริงกอนหนาที่จะประสบอุบัติเหตุ เขาก็มีอาชีพรับจางเฝาบอกุง  ซึ่งแมจะไดเงินเดือนประจําเดือน

ละ 5000 บาท  แตดวยความท่ีเปนวัยรุน งานที่ตองอยูติดที่ลักษณะนี้ จึงเปนเร่ืองนาเบื่อ เขาจึงลาออกไปรับจาง

ตัดยาง มีรายไดคืนละ 300 บาท แตก็อีกนั่นแหละ ชีวิตวัยรุน ความสนุกคึกคะนองตองมากอน เขาจึงไปวาจาง

เพื่อนตอในราคา 200 บาท เพื่อตัวเองจะไดมีเงิน (100 บาท) โดยไมตองทํางาน และยังมีเวลาไปเท่ียวเตรตาม

ประสาไดดวย   

ขณะเกิดเหตุก็ไปเที่ยว เมา แลวขับมอเตอรไซดมาเฉ่ียวรถกระบะท่ีส่ีแยกวังจันทร  

 
อุบัติเหตุและวิธีการรักษาที่เลือกได 

“เหตุเกิดประมาณ สองทุม หนวยกูภัยพาไปสงโรงพยาบาลพระปกเกลา สภาพตอนแรก สลบ ไปนอน 

รพ.ไดคืนหนึ่งแลว พอไปเย่ียมก็ยังไมรูสึกตัว  มารูตัวอีกทีตอนเชาอีกวัน  แตก็แลเหมือนคนตาย ลุกได  แตตา

มองไมเห็น  เออๆ เบลอๆ”  

ขณะท่ีไปเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลพระปกเกลา พอแมไดใชสิทธิของผูปวยในการเลือกวิธีการ

รักษา โดยตัดสินใจที่จะไมรักษาโดยการผาตัดตามที่แพทยแนะนํา เพราะไมแนใจวาผลการผาตัดจะเปน
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 สุริยา ดอกสรอย, 5 เมษายน 2554 
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อยางไร?  และหลังจากพักรักษาตัวอยู 1 อาทิตย   หมอก็อนุญาตใหกลับไปพักฟนที่บานได  พอประมาณหนึ่ง

อาทิตยผานไป ก็รูสึกวา “มันเออๆ ทําอะไรไมได กินขาวไมได”  จึงกลับไปหาหมออีกคร้ัง แตคราวน้ีไปที่

โรงพยาบาลนายายอาม ไปนอนใหน้ําเกลือ อีก 4 คืน จนลุกขึ้นเดินได  

แตปญหาก็ไมไดส้ินสุดเพียงเทานั้น เพราะแมจะลุกขึ้นเดินได กินขาวไดแลว แตยังมีอาการปวดแขนอยู

อีกนานนับป “ออกจากโรงพยาบาลมายังรูสึกปวดแขน ปวดอยูทุกวันทุกคืน ทุกวันทุกคืนอยูปเศษ” ชวงนั้น  แม

จะทํากายภาพบําบัดตามที่โรงพยาบาลสอนให แตก็ไมดีขึ้น ญาติพี่นองจึงพาไปหาหมอโบราณตออีกประมาณ 6 

เดือน  “ใครบอกมีหมอดีที่ไหนก็ไปทั่ว เปนหมอกระดูก หมอเสน ไปหาราวๆ 7-8 แหง ในเขตจันทบุรีและระยอง” 

แตในที่สุดเม่ือพบวา ไมวาจะไปหาหมอท่ีไหนๆ อาการก็ยังคงเหมือนเดิม หลังจาก 6 เดือนผานไป เขาจึงปลอย

เลยตามเลย  “ไปรักษาแลว  แตมันก็เหมือนเดิม ก็เลยปลอยเลยตามเลย”  หลังจากนั้น ผานไปอีกกวา 6 เดือน 

อาการปวดแขนก็คอยๆบรรเทา และหายไปเองในที่สุด เหลือไวเพียงแตแขนลีบๆ ที่ “ชา ดุกดิกไมได ไรความรูสึก” 

มาจนปจจุบัน 

 
กวาจะมาเปนคนพิการที่ไม(รูสึกวาเปนคน)พิการ  

ระยะแรกท่ีตองเผชิญกับความเจ็บปวด และความพิการ ในวัยเพียง 20 ป นับเปนเร่ืองที่ยากจะทําใจ   

“ตอนนั้นคือไมมีกะจิตกะใจจะทําอะไร  คนเคยทํางาน ก็คิดกันไปใหญ... ”  สภาพจิตใจที่ทอแท หมดหวังในตอน

นั้น ไมรวมอาการปวดแขนที่ “ปวดบรรยายไมถูก ปวดมาก ทนไมไหวก็รองไห ยาแกปวดก็เอาไมอยู(แตไมเคยฉีด

มอรฟน)...”  จนทําใหเขารูสึกวาชีวิตคนพิการก็มีแตจะถอยหลังลง “เคยเห็นคนพิการคนอื่นทอแท ก็คิดวาทําไม

เขาทอแท พอมาเจอกับตัวเอง กลับคิดตรงกันขาม.... วันดีมันไมมีหรอกสําหรับคนพิการ จริงๆ มันชาชิน ความ

เปนอยูมีแตจะถอยหลังลง...”   

แตเม่ือเวลาผานไป เขาก็เร่ิมรับสภาพตัวเองได “…ตอนน้ี 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  ถามีเร่ืองอะไร ภาพเกาๆมันยังขึ้นมาท่ี

สมอง”   และเหนือส่ิงอื่นใดคือ ณ ปจจุบัน เขาไมไดคิดวาตัวเองเปนคนพิการ สามารถดําเนินชีวิต ทํามาหากิน

เล้ียงตัวเองและครอบครัว และมีความสุขตามอัตภาพ เฉกเชน(หรืออาจจะดีกวา)คนอื่นๆทั่วๆไป   

 

 

 

 

 
  
 

 

 พอและหลานๆของคุณสุริยา 
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4.6.5 กรณศีึกษาท่ี 5 
 

  
 
 

 

 

ตําบลกระแจะ เปนเพียงตําบลเดียวจากทั้งหมด 6 ตําบลของอําเภอนายายอาม ที่ยังไมไดเขารวม

โครงการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยใชครอบครัวและชุมชนเปนฐาน อําเภอนายายอาม 

ขณะที่ตําบลกระแจะ ก็มีคนปวยเรื้อรัง/คนพิการเชนเดียวกับตําบลอื่นๆ  ดังเชนกรณีของ คุณวิชิต 

ศรีเคลือบ18 อยูบานเลขท่ี 26 หมู 2 ปจจุบันอายุ 43 ป ยังไมมีครอบครัว19 อยูอาศัยกับแม นองสาว และหลาน 

โดยเขาเปนคนหารายไดหลักของครอบครัว จากอาชีพชางกอสรางรับจาง มีรายไดวันละประมาณ 350 บาท  

อยูมาวันหน่ึง ขณะขับมอเตอรไซดกลับบานหลังเลิกงานชางกอสรางที่วัดยางระหง ซึ่งอยูไมไกลจาก

บาน ระบบเบรกเกิดขัดของจนมอเตอรไซดลมคว่ํา ทําใหคุณ

วิชิตไหปลาราหักและสมองไดรับความกระทบกระเทือน ไป

เขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลพระปกเกลานาน 1 เดือน และ

ไดกลับบานเม่ือวันที่ 25 ก.พ. 2554 ดวยสภาพท่ียังตองใส

เฝอกที่ไหปลารา เจาะคอ ใสสายปสสาวะ และใหอาหารทาง

สายยาง  ตอนแรกท่ีกลับจากโรงพยาบาล แขนขาขยับไมได 

ไมพูด ไมลืมตา แตเม่ือ 3 มี.ค. ลืมตาไดแลว แตตายังลอย 

ไมเอะอะ ไมรองขยับแขนขาได แรงดี จนญาติตองมัดมือทั้ง

สองขางไวกับเตียง กันไมใหเขาดึงสายยาง/ที่เจาะคอออก 

ตอมาเม่ือวันที่ 5 เม.ย. คุณวิชิตดึงสายยางใหอาหารออกเอง ญาติใหลองกินขาวทางปากก็สามารถลุกขึ้นนั่งและ

กินขาวได พยักหนาได แตยังไมพูด คุณนงเยาว (นองสาว) เลาวา คร้ังตอไปที่จะไปหาหมอ (20 เมษายน 2554) 

จะปรึกษาหมอเร่ืองการเอาสายปสสาวะ และท่ีเจาะคอออกดวย 

การดูแลที่บานหลังกลับจากโรงพยาบาล  มีแมและ

นองสาว (คุณนงเยาว) ซึ่งอยูบานเดียวกัน คอยดูแลชวง

กลางวัน สวนชวงกลางคืน มีพี่สาว (คุณทองย้ิม) ซึ่งแยก

ครอบครัวไปแลวมาชวยเฝาอีกแรงหน่ึง   รวมทั้งมีญาติหางๆ 

เปนเด็กผูหญิงอายุประมาณ 13-14 ป ล้ินไกส้ัน แตเฉลียวฉลาด 

คลองแคลว และอัธยาศัยดีมาก20 ก็มาชวยดูแลดวยเชนเดียวกัน 

                                                 
18

 ขอมูลจากการพูดคุยกับคุณแม เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2554 และนองสาว (คุณนงเยาว) เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2554 

19
 เคยมีภรรยา แตเลกิรากันไปแลว  

20
 นองไมไดเรียนตอหลังจบ ป.6 ฐานะยากจน อบต.สรางบานให แตยังไมมีไฟฟา ปกตินองจึงมาดูโทรทัศนท่ีบานน้ีเปนประจําอยูแลว 

คุณปทมา รัตนาธรรม (ขวา) รวมเยี่ยม 3 มี.ค. 54 
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และดังที่กลาวมาแลววา ตําบลกระแจะยังไมไดเร่ิมโครงการระบบการดูแลคนพิการฯ จึงพบวา ญาติๆ

ตองชวยเหลือดูแลกันเองเปนหลัก เคร่ืองใชจําเปนเชนเตียงคนไข (ปรับเอนได แตไมมีลอ) อดีตแมยายก็ไปหยิบ

ยืมมามาใหจากวัดหนองสีงา ต.วังใหม ขณะท่ีอดีตภรรยาก็ซื้อแพมเพิสใหตอนไปเย่ียมที่โรงพยาบาล และมี

เคร่ืองดูดเสมหะท่ีขอยืมมาจากสถานีอนามัย การเดินทางไปพบแพทยตามนัด ก็ตองหารถรับจางไปกันเองหรือ

ชวยเหลือกันเอง เชน เม่ือกลับจากโรงพยาบาลคร้ังแรก แมชีที่วัดยางระหงก็อนุเคราะหเอารถไปรับ สวนวันที่ไป

หาหมอตามนัดเม่ือวันที่ 14 มี.ค. ใหรถของสมาชิกสภา อบต.ไปสง แตตองจายคาน้ํามันเอง จํานวน 300 บาท 

เปนตน  ขณะที่ในตําบลอื่นๆ ทีมจิตอาสา/อบต. จะมีบริการพาคนพิการ/คนปวย ไปหาหมอ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ  

นอกจากนี้ ยังพบดวยวา ผูดูแลผูปวย ไมเคยไดรับการอบรมใดๆเพิ่มเติม ขณะท่ี อสม. / อบต. ก็ไม

ไดมาเย่ียมเยียนใหคําแนะนํา  มีแต อสม.ที่มาสํารวจลูกน้ํายุงลาย ฯลฯ ตามภารกิจของเขาเอง21   

สําหรับครอบครัวนี้ แมจะยังไมมีระบบการดูแลคนพิการฯ ก็ยังนับวาโชคดีที่แมและพ่ีๆนองๆ สามารถ

ใหการดูแลผูปวยไดเต็มที่พอสมควร ทําใหผูปวยฟนตัวไดเร็ว  

แตสําหรับผูปวย/ผูพิการที่ญาติตองทํามาหากิน และไมมีใครคอยดูแลละ ชีวิตพวกเขาจะเปน

อยางไร??? 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                 
21

 ยกเวนคุณปทมา รตันาธรรม รพ.นายายอาม ซ่ึงเขาไปเยี่ยมพรอมกบัทีมประเมินฯ เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2554  
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4.7   ปญหา-อุปสรรคสําคัญในการพัฒนาระบบ 
 
4.7.1 ปญหา-อุปสรรคที่เกิดจากความไมรู/วิธีคิด/ทัศนคติ  สําหรับเร่ืองความไมรู/วิธี

คิด/ทัศนคตินี้ พบวา มีความเก่ียวของกับทั้งครอบครัว-ญาติ เจาหนาที่ ผูดูแล ชุมชน และ

ทีมงานโครงการ ฯ สําหรับฝายครอบครัว-ญาติ พบวา มีหลาย ๆ กรณีที่การปฏิบัติตอคนพิการ

โดยคนในครอบครัวของคนพิการเองนั้น สวนหนึ่งเกิดจากความไมรูและทัศนคติที่ไมถูกตอง ทํา

ใหมีหลายส่ิงหลายอยางที่ดําเนินการไปดวยความไมรู สงผลใหอาการ/โรคลุกลาม เร้ือรัง บาน

ปลาย และบางรายถึงขั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะกรณีคนไขหรือผูพิการทางจิตเวชน้ันเปนเร่ืองที่

ซับซอน และ ตองการวิธีคิดใหม ๆ  

นอกจากนี้ บุคลากร/ทีมงานของโครงการพัฒนาระบบการดูแล ฯ ก็เชนเดียวกัน ที่พบวา ยังมี

ประเด็นที่จะตองเรียนรูเพิ่มเติมอีก โดยเฉพาะอยางย่ิง การเสริมความรูความเขาใจในการ

ทํางานเชิงเสริมพลัง หรือ การจัดกระบวนการเพ่ือเสริมพลังอํานาจของชุมชน นาจะเปนเร่ือง

ที่สําคัญมาก เพราะจะชวยทําใหเกิดการขยายตัวของระบบการดูแลไดมากขึ้น รวดเร็วขึ้น ดี

ขึ้น ดังนั้น ถามีส่ิงใดท่ีชุมชนดําเนินการไดดี มีจุดแข็ง กอผลเชิงบวก ควรจะมีการสงเสริมให

เกิดการขยายผล การตอยอด การเผยแพร การนําไปใชในที่อื่น ๆ ในตําบล-อําเภอเดียวกัน 

ดังนั้น การวิเคราะหสถานการณ ความเคล่ือนไหว หรือ ความเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู

เสมอวา ไดเกิดอะไรขึ้นบาง เกิดขึ้นไดอยางไร หมายถึงอะไร และ เราควรจะทําอะไรตอไปใน

ฐานะผูสนับสนุนจากภายนอก โดยเฉพาะอยางย่ิง การจัดกระบวนการในการเสริมพลังชุมชน

ใหเกิดแรงกระเพื่อมมากยิ่งขึ้นนั้นจะทําไดอยางไร (community empowerment) ทีมงาน

โครงการพัฒนาระบบ ฯ ควรทําความเขาใจและใหความสําคัญกับเร่ืองนี้ใหมากขึ้น 

4.7.2 ปญหา-อุปสรรคเกี่ยวกับคนพิการ พบวา คนพิการมีหลายประเภท หลายระดับมาก 

โดยเฉพาะผูพิการท่ีมีภาวะหลาย ๆ อยางทับซอนกัน อาทิเชน เปนทั้งผูสูงอายุ และเปนผู

พิการ พรอมทั้งเปนผูปวยเร้ือรัง ซึ่งในกรณีเชนนี้ จําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีผูดูแลตลอดเวลา 

เพราะไมสามารถชวยเหลือตนเองไดเลย ดังนั้น การพัฒนาระบบ ฯ จําเปนจะตองคํานึงถึง

รายละเอียดเก่ียวกับเร่ืองนี้ดวย นอกจากนี้ ก็ยังมีคนพิการอีกจํานวนหนึ่ง ที่มีภาวะอารมณ

แปร ปรวน ทําใหผูดูแลไมคอยกลาเขาใกล จึงไมไดรับการบริการ ทําใหปญหาสะสมพอกพูน 

แกไขไดยาก เปนตน 

4.7.3 ปญหา-อุปสรรคเกี่ยวกับครอบครัว-ญาติ   พบวา  บางครอบครัวไมตองการเขามา

เก่ียวของกับระบบของชุมชน หรือ ไมอนุญาตใหเขาไปในบาน โดยบอกวาสามารถดูแลตนเอง

ได ไมตองการใหใครหรือคนนอกเขามายุงเก่ียว เปนตน นอกจากนี้ ก็ยังมีประเด็นปญหาท่ี

เก่ียวของกับการทํามาหากิน หรือ การที่ตองเดินทางไกล เพื่อไปประกอบอาชีพ ทําใหไมมี

เวลาดูแลผูพิการที่ชวยเหลือตนเองไมได หรือ มีเวลาแตไมมากนัก ทําใหคนพิการเหงา นอยใจ 

นําไปสูปญหาสุขภาพจิตตามมาได 
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4.7.4 ปญหา-อุปสรรคเกี่ยวกับทีมงาน/ทีมดูแล  ที่ยังขาดทักษะ ขาดความม่ันใจ ทั้ง

เจาหนาที่ฝายตาง ๆ/ผูดูแล/จิตอาสา พบวา การขาดความรูความเขาใจในรายละเอียดตาง ๆ 

เก่ียวกับคนพิการ ซึ่งมีอยูหลายประเภท ซึ่งแตละประเภทมีรายละเอียดตาง ๆ มากมาย 

รวมทั้งขาดความรูในการชวยเหลือ รักษา บําบัด ฟนฟู ทําใหไมสามารถดําเนินการตาง ๆ ได

อยางเต็มที่ หรือ ยังขาดความม่ันใจ ดังที่ผูดูแลสตรีทานหนึ่งของตําบลชางขาม ไดพูดสะทอน

ไวอยางนาสนใจวา.. “คิดวาตัวเองนาจะมีความรูมากกวาน้ีถึงจะไปชวยเหลือเขาได ความรู

เรายังอัดไมแนน ยังชวยเขาไดไมเต็มที่  เชนความรูเก่ียวกับอาชีพเสริม เก่ียวกับอุปกรณการ

ชวยเหลือตางๆ ที่รูอยูบางแลว เชน การนวด การใชกะลา ก็รูบาง แตไมแนใจวาเรารักษาเขา

ตรงจุดไหม”  หรือ ดังที่ผูนําอีกทานหนึ่งไดกลาววา “ตอนนี้ผมมองวาการทํางานยังไมสมบูรณ

เทาที่ควร อยากใหหนวยงานที่เก่ียวของ ไดมาเปนพี่เล้ียง มาใหความรูขั้นตอนในการ

ดําเนินงาน ความรูเก่ียวกับการชวยเหลือเบื้องตน องคความรูตางๆท่ีเก่ียวของกับคนพิการ 

อยากใหลงไปเย่ียมพื้นที่ดวยกัน”  (กํานันตําบลชางขาม, 3 มีนาคม 2554)  

4.7.5 ปญหา-อุปสรรคเกี่ยวกับบริบทของหนวยบริการปฐมภูมิ  ซึ่งพบวา หนวย

บริการปฐมภูมิมีเจาหนาที่จํานวนนอย แตมีภารกิจมาก ประกอบกับภารกิจดานการดูแล 

ชวยเหลือ ฟนฟูคนพิการนั้น เปนภารกิจที่คอนขางหนัก ตองการความละเอียดรอบคอบ ทําให

ใชเวลาคอนขางมาก ประกอบกับเจาหนาที่ยังมีความรูความเขาใจเก่ียวกับคนพิการ หรือ 

ความพิการประเภทตาง ๆ พรอมทั้งความรูในการชวยเหลือ ฟนฟู ยังมีนอยมาก 

4.7.6 ปญหา-อุปสรรคเกี่ยวกับบริบททางภูมิศาสตรของพื้นที่  เนื่องจาก  อําเภอนา

ยายอาม จังหวัดจันทบุรี เปนอําเภอที่มีอาณาเขตกวางไกล บานเรือนจํานวนมากต้ังอยูใน

สวน คอนขางลึก และบางสวนอยูติดภูเขา มีพื้นที่สวนลอมรอบ เขาถึงไดยาก ทําใหการ

เดินทางไปเย่ียมทําไดคอนขางลําบาก หรือใชเวลานาน หรือ ถาเกิดปญหาใด ๆ ขึ้นในบาน 

เชน ความเจ็บปวยอยางกะทันหัน จะตองเดินทางคอนขางไกล ถาไมมียานพาหนะก็จะ

ลําบาก ทําใหการเขาถึงบริการเปนไปไดชา ไมทันการณ ถามีอาการรุนแรง ก็อาจทําใหรุนแรง

เพิ่มมากขึ้น ยากตอการรักษา หรือ ถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้น การคํานึงถึงการกระจายบริการ หรือ 

การเพิ่มจุดบริการฉุกเฉิน หรือ  การพัฒนาศักยภาพผูที่มีความสนใจในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

หรือ การกูชีพ หรือ การให know how ตาง ๆ กับครอบครัวที่อยูในเขตพื้นที่หางไกล เพื่อให

สามารถชวยเหลือพึ่งพาตนเองได ฯลฯ ส่ิงเหลานี้อาจจะมีความสําคัญที่อยูในลําดับตน ๆ ของ

การพัฒนาระบบรองรับในโอกาสตอไปดวยเชนกัน 

4.7.7 ปญหา-อุปสรรคดานความสัมพันธระหวางหนวยงานในพ้ืนท่ี  ที่อาจจะมี
ความไมลงรอยกันในบางดานมาเปนเวลานาน หรือ เปนส่ิงที่มีมากอนหนาที่โครงการพัฒนา

ระบบ  ฯ จะเขามาดําเนินการ ทําใหไมสามารถทํางานรวมกันได สงผลใหประชาชนขาด

โอกาสท่ีดี หรือ ไดรับโอกาสที่ไมเทาเทียมกับประชาชน หรือคนพิการในอีกหลาย ๆ ตําบล  ซึ่ง

เปนส่ิงที่นาเสียดายมาก 

4.7.8 ปญหา-อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการขาดการสนับสนุนที่พอเพียงจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พบวา ผูนําหรือผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลบางแหง 
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ยังใหการสนับสนุนในการทํางาน หรือ การดูแลคนพิการไดไมมากเทาที่ควร ทําใหกระบวนการ

และการชวยเหลือตาง ๆ ดําเนินไปไดคอนขางชากวาตําบลอื่น ๆ ที่ไดรับการสนับสนุนอยาง

เต็มกําลัง โดยเฉพาะอยางย่ิง การสนับสนุนทั้งในเชิงนโยบาย และงบประมาณ ก็ยังไมชัดเจน

เทาที่ควร 

4.7.9 ปญหาดานเงินทุนในการจัดซ้ืออุปกรณที่จําเปน อาทิเชน การจัดซื้อเคร่ืองชวยฟง

หรือ หูฟง สําหรับผูพิการทางหู ที่มีอยูเปนจํานวนมากในบางตําบล เชน ตําบลกระแจะ แตยัง

ขาดเงินทุนในการจัดซ้ือมาบริการ เพราะมีราคาคอนขางแพง ทําใหผูพิการทางการไดยิน

จํานวนมาก ยังไมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะยังส่ือสารไมได 

4.7.10 ปญหาจากการขาดระบบการติดตามและประเมินผล และ การบันทึก-วิเคราะห

ขอมูลตาง ๆ โดยเฉพาะขอมูลเชิงคุณภาพ ที่เปนลักษณะขอมูลเชิงลึก ขอมูลเชิงกระบวนการ 

ขอมูลเชิงประสบการณ ขอมูลเชิงการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ซึ่งเปนเร่ืองที่มีความเช่ือมโยงกับ

กระบวนทัศน-วิธีคิดในการทําความเขาใจขอมูลชีวิตประจําวันหรือส่ิงที่เกิดขึ้นในแตละวัน แต

ละเดือน ฯลฯ จึงทําใหยังมีชองวางในการเขาถึงความเปนจริงตาง ๆ อยูอีกมากพอสมควร 

4.7.11 ปญหาและอุปสรรคที่เชื่อมโยงกับความเปนพลวัตของชุมชน  กลาวคือ ทุก

ชุมชนมีลักษณะพลวัต เคล่ือนไหว ไมหยุดนิ่งอยูกับที่ เพราะเปนส่ิงมีชีวิต ยกตัวอยางเชน 

อาจจะมีคนอีกจํานวนหน่ึงที่เพิ่งทราบเก่ียวกับการทํางาน-การดูแลคนพิการ และ เขามารวม

ใหม ขณะท่ีคนเกาอาจจะโยกยายไปอยูที่อื่น หรือ อาจเลิกทํา เนื่องดวยเงื่อนไขความจําเปน

ตาง ๆ หรือ บางทานอาจจะเขามารวมโดยยังไมเคยทราบท่ีมาของโครงการ ฯ ต้ังแตตน  จึงทํา

ใหเกิดชองวางของขาวสารขอมูล การรับรู-รับทราบประกอบกับชุมชนมีคนจํานวนมาก ทําให

การส่ือสารอยางท่ัวถึง เทาเทียม ครบถวน ไมบิดเบี้ยว เปนส่ิงที่ทําไดยาก และ ชุมชนจะ

เปนอยูเชนนี้ตลอดไป ไมมีวันหยุดนิ่งได ดังนั้น การส่ือสาร และการถายทอดเพ่ือใหเกิดความ

ตอเนื่อง ความสม่ําเสมอ ความย่ังยืน จึงเปนประเด็นที่มีความสําคัญในลําดับตน ๆ เชนกัน 

วาจะทําไดอยางไร จะทําใหชองวางของการส่ือสาร และการถายทอดสิ่งที่ดําเนินการอยู

รวมกันนั้นใหมีนอยที่สุด เทาที่จะสามารถทําได  

 

4.8    การบรรลุผลของโครงการตามกรอบแนวคิดหลักและวัตถุประสงค 
 

จากการพิจารณาเปรียบเทียบระหวางแนวคิด หลักการ เปาหมาย ลักษณะ กลยุทธ ปจจัยแหง

ความสําเร็จ ของโครงการ ฯ กับ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ 

และการเปล่ียนแปลงตาง 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 ทั้งในเร่ืองของตัวความรูและทักษะประเภท
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ตาง ๆ และ จํานวนคนท่ีมีความตองการท่ีจะเรียนรู/อบรม/ฝกทักษะ  สําหรับขอที่ 4 คือ การใหคนพิการ 

ครอบครัวและชุมชน เขามารวมในกระบวนการตาง ๆ ต้ังแตตนจนจบนั้น พบวา ไดดําเนินการสําเร็จในหลาย ๆ 

มิติ ยกเวนเร่ืองการติดตามและประเมินผล ที่ยังไมพบขอมูลเชิงประจักษสนับสนุนที่ชัดเจน และ/หรือ ยังไมมีการ

พูดถึงประเด็นนี้เทาใดนัก  สําหรับขอที่ 5 ในเร่ือง ระบบการสงตอ ทั้งดานการรักษา ฟนฟู การศึกษา/อบรม การ

พัฒนาอาชีพ ที่จะตองมีการเชื่อมโยงกับองคกรเครือขายในหลาย ๆ ระดับ ก็เชนกัน ที่ยังไมพบหลักฐานเชิง

ประจักษสนับสนุนชัดเจน แตจากการสัมภาษณพูดคุยกับทีมงานโครงการ ฯ และผูเก่ียวของจํานวนหนึ่งในชุมชน 

ก็ทําใหทราบวา ทางทีมงาน ฯ และผูเก่ียวของ-แกนหลักในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องนี้ และ จะมี

การดําเนินการใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ในชวงตอไปอยางแนนอน   

 

สําหรับเหตุผลที่ทําใหการดําเนินการใน 3 เร่ือง หรือ การบรรลุปจจัยแหงความสําเร็จทั้ง 3 ประการได

เพียงบางสวนเทานั้น เนื่องจากระยะเวลาการทํางานของโครงการ ฯ คอนขางส้ัน ทําใหทีมงาน ฯ มีเวลาคอนขาง

จํากัด ประกอบกับที่ผานมาทีมงานโครงการ ฯ ไมไดพํานักหรือมีสถานท่ีทํางานอยูในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ทําให

การลงพื้นที่ไมสามารถดําเนินการไดอยางสะดวก แตปจจุบันผูรับผิดชอบหลัก ไดยายมาดํารงตําแหนงระดับสูง

ในคณะพยาบาลศาสตร ม.ราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี แลว จึงนาจะชวยใหการทํางานในระยะตอไปมี

ความเขมขนมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะการออกแบบ-วางแผนการเสริมศักยภาพดานตาง ๆ รวมกับชุมชน ตามที่

ชมุชนไดแสดงความตองการใหเห็นอยางชัดเจน 

 

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบระหวาง วัตถุประสงคของโครงการ ฯ กับ ผลผลิต ผลลัพธ 

ผลกระทบ และการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น พบวา โครงการบรรลุวัตถุประสงคหลัก ที่วาดวย การ

พัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยใชครอบครัวและชุมชนเปนฐานในระดับหนึ่งแลว หรือ กลาวในอีกนัยหนึ่งได

วา ไดเกิดระบบการดูแลคนพิการขึ้นในระดับที่นาพอใจ ภายใตระยะเวลาการทํางานหน่ึงปกวาที่ผานมา 

เนื่องจากเปนการทํางานกับชุมชนระดับอําเภอ ที่มีขนาดใหญ มีคนเก่ียวของจํานวนมาก ซึ่งตองใชเวลาในการ

ส่ือสาร การทําความเขาใจรวมกันมากพอสมควร แตเนื่องจากโครงการ ฯ เนนกระบวนการมีสวนรวมของหุนสวน

ในชุมชน จึงทําใหเกิดการรวมกันสรางและพัฒนาระบบ และ ไดผลตาง ๆ ภายใตเวลาที่จํากัด โดยสามารถสรุป

สาระสําคัญไดดังนี้คือ  

 

 ไดเกิดทีมงานหรือกลุม-องคกร-บุคลากรท่ีมีความตระหนักและมีความรับผิดชอบชัดเจนในหลาย ๆ 

ระดับ โดยเฉพาะระดับตําบล และระดับหมูบาน  

 ไดมีการระดม-สรรหาทรัพยากรมารองรับปญหาและความตองการไดในระดับหนึ่ง และคนพิการ

ไดรับความชวยเหลือตาง ๆ เกือบครบทุกดาน ทุกคน ยกเวนเพียงบางดาน ที่กําลังมีการสานตอ 

หรือ ตองการการทํางานอยางตอเนื่องในระยะตอไป เชน ดานการศึกษา การสงเสริมอาชีพ การ

จัดหาเคร่ืองชวยฟง  

 กลุม-องคกร-ทีมงานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดเขาถึง/เขาเย่ียม/เขาใจคนพิการเกือบครบท้ังหมด ยกเวน

เพียงบางตําบล ที่มีปญหาภายใน ทําใหคนพิการอีกจํานวนหน่ึง ยังไมไดรับการดูแลมากเทาที่ควร 

หรือ ทีมงานสวนกลางยังไมสามารถเขาถึงไดมากนัก  
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 คนพิการไดรับการดูแลและบริการตาง ๆ จากระบบที่พยายามพัฒนาขึ้นในระดับที่นาพึงพอใจของ

ทุกฝาย 

 

สําหรับวัตถุประสงครองจํานวน 3 ขอ พบวา โครงการ ฯ สามารถบรรลุไดเกือบทั้งหมด ยกเวน ขอที่ 3 

ที่ยังไมสามารถบรรลุไดภายใตเวลาท่ีจํากัดเชนกัน ซึ่งก็คือ การสรางและพัฒนารูปแบบระบบและการทดลองใช 

ซึ่งในเร่ืองนี้ทีมงานโครงการ ฯ กําลังดําเนินการ โดยขอขยายเวลาการทํางานของโครงการ ฯ ออกไปอีกระยะหน่ึง   

 

ในลําดับตอไป จะหยิบยกประเด็นที่มีความสําคัญ 3-4 ประเด็นขึ้นมาพิจารณา พรอมใหขอเสนอแนะ

ตอการกาวเดินตอไปในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อเปนการปูทางใหกับทีมงานโครงการ ฯ องคกรทุน และ ชุมชนนายายอาม 

ไดมองเห็นภาพเสนทางกาวเดินตอไปในอนาคตของระบบที่ตองการเห็นรวมกัน ซึ่งเร่ืองนี้เก่ียวของกับความ

ย่ังยืนของระบบ การลดภาระของระบบ และ การนําประสบการณของอําเภอนายายอามไปใชในพื้นที่อื่น ๆ ดวย 

 

4.9    อนาคต ความย่ังยืน และการนําไปประยุกตใชในพ้ืนที่อ่ืน  
 

 
4.9.1 ความสําคัญของการพัฒนาระบบในมิติตาง ๆ ใหชัดเจน 

 

เพื่อใหมีการดูแลคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนอยางเปนองครวม และ มีความเปนระบบมากย่ิงขึ้น รวมท้ังมี

ความย่ังยืนมากขึ้น หรือ เปนระบบท่ียังคงอยูไดในอนาคตอันยาวไกลนั้น ผูที่มีบทบาทสําคัญ ไมวาจะเปน

ครอบครัว ญาติ เพื่อนบาน กลุม-องคกร-สถาบันตาง ๆ รวมท้ัง ชมรมจิตอาสาตาง ๆ ของแตละตําบล ควรไดรับ

การช้ีแนะแนวทางในเร่ืองของการกําหนดหรือวางระบบรวมกัน โดยเฉพาะอยางย่ิง การพัฒนาหรือจัดวางระบบ

ในระดับตําบลและระดับหมูบาน ที่มีความประสานสอดคลอง เช่ือมโยง มีความชัดเจน มีความถูกตอง มี

ศักยภาพมากย่ิงขึ้นในดานตาง ๆ จะถือวาเปนการพัฒนาจากฐานรากขึ้น หรือ จากลางขึ้นบน (bottom-up 

development) ซึ่งมีความสําคัญมาก ดังนั้น ทีมงานทุกระดับควรคํานึงถึงการพัฒนาใหระบบตาง ๆ ดังตอไปนี้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น  ดังนี้คือ  

4.9.1.1 ระบบขอมูล-ฐานขอมูลเกี่ยวกับผูปวย-ผูพิการประเภทตาง ๆ (ทั้งรายเกา รายใหม) ซึ่ง

ควรจะมีการพูดคุยกันทั้งเร่ือง การนําเขา-การจัดเก็บ-การบันทึก-การรวบรวม-การประมวลผลขอมูล-

การวิเคราะห-การนําเสนอ การใชขอมูล และ การเผยแพรขอมูล (ในกรณีที่จําเปน) ดังเชน 

กรณีตําบลสนามไชย และ กรณีตําบลวังใหม ที่เจาหนาที่พัฒนาขององคการบริหารสวน

ตําบล ไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลไวระดับหนึ่งแลว จึงนาจะมีการพัฒนาตอยอด ทําใหเปน

ระบบ ทันการณ ทันสมัยมีขอมูลครบถวน ถูกตอง มากย่ิงขึ้น หรือ มีการใชระบบแฟมประวัติ

บุคคล (Folder) ของแตละคน (ซึ่งพบวา ประเด็นนี้ ก็ไดมีความคิดริเร่ิมขึ้นบางแลวโดยชุมชนเอง 

หรือ จากทางชมรมจิตอาสา ของตําบลนายายอาม  - จากการนําเสนอของคุณโกศล โมมา ประธาน

ชมรมจิตอาสา ตําบลนายายอาม ณ ที่ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูเม่ือ 4 เมษายน 2554 ณ 

หองประชุมอบต.วังใหม) และ ควรมีการถายทอดใหทีมงานทั้งหมดไดรับทราบ หรือ พัฒนา
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ทีมงานในชุมชนใหสามารถดําเนินการในเร่ืองนี้ใหสอดรับกันได จะเปนประโยชนและเกิด

ประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น   

4.9.1.2 ระบบการเย่ียม-ติดตามดูแลฟนฟู ที่มีความตอเนื่อง ทั่วถึง สม่ําเสมอ พรอมการจัดทํา

บันทึกขอมูลที่เปล่ียนแปลง/เคล่ือนไหวที่ถูกตอง เช่ือถือได โดยการสงเสริมใหทีมอาสา หรือ 

ผูดูแล มีการบันทึกขอมูลการเปล่ียนแปลง พัฒนาการ ปญหาและความตองการตาง ๆ (เชน 

ภาระคาใชจายท่ีเพิ่มขึ้น ความวิตกกังวล ฯลฯ) รวมท้ังมีการจัดทําบัญชีรายช่ือ ของผูดูแล

ระดับคุมบาน ระดับหมูบาน ระดับตําบล พรอมทั้งระยะเวลา-ตารางการเย่ียม ที่มองเห็น

ภาพรวมอยางเปนระบบทั้งหมด ของแตละตําบล แตละหมูบาน เปนตน 
4.9.1.3 ระบบสนับสนุนดานการเรียน การศึกษา การฝกอาชีพ การหางานทํา การจางงาน 

การลงทุนประกอบอาชีพ ควรพิจารณาจัดระบบอยางมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และ

ควรมีความเช่ือมโยงกับระบบการระดม-การจัดสรรทรัพยากร (ในขอ 7 และ ระบบการสงตอ

ในขอ 4. ที่ตามมาดานลางนี้ดวย)   สําหรับการสนับสนุนเงินกูยืมเพื่อประกอบอาชีพ อาจจะ

พิจารณาใหกูยืมโดยปลอดดอกเบ้ีย หรือ มีขอตกลงรวมกันบางประการ อาทิเชน การทํางาน

เปนอาสาสมัครในงานที่ตนเองถนัด เพื่อเปนการคืนประโยชนใหกับชุมชน (เม่ือประสบ

ความสําเร็จ) นอกจากน้ี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ หนวยงานตาง ๆ  ในอําเภอนายายอาม 

ควรมีการกําหนดนโยบายในการจางงานคนพิการที่สามารถทํางานได-มีคุณสมบัติสอดคลอง 

โดยอาจจัดเปนระบบรวมกัน หรือ แยกกันแตมีความเชื่อมโยงกัน เชน ระบบการรับเขาทํางาน 

การรับสมัครและการคัดเลือกดวยกัน หรือ อาจทําแยกกันตามความสะดวกหรือบริบทของแต

ละแหง แตควรมีนโยบายดานนี้ชัดเจน เพื่อเปนขวัญ-กําลังใจกับคนพิการ และเปนแรง

กระตุนอีกทางหนึ่ง ทําใหคนพิการมีความมุมานะ ไมยอทอ ฯลฯ  
4.9.1.4 ระบบการสงตอใหกับองคกรเครือขายและการติดตามความกาวหนา ที่ครอบคลุมทั้ง

ดานการเรียน/การศึกษาตอ/การฝกอบรม การพัฒนาอาชีพ การสงเสริมรายได การ
รักษาพยาบาล  อาทิเชน กรณีตองการการรักษาฟนฟู หรือ ตองการไดรับโอกาสในการรักษา

ใหมอีกคร้ังหนึ่ง (ทั้งกรณีปกติ และ กรณีเรงดวน/ฉุกเฉิน) โดยสถาบันหรือหนวยงานภายนอก

ชุมชน โดยมีการจัดระบบการเขาถึงบริการตาง ๆ อยางรวดเร็ว ฉับไว ปลอดภัย ทันการณ 

ยกตัวอยางเชน กรณีตําบลวังใหม ที่นายกองคการบริหารสวนตําบล มีการเปดโทรศัพทมือถือ

เพื่อใหเขาถึงไดตลอดเวลา สามารถชวยเหลือไดทันทวงที (กรณีฉุกเฉิน) สําหรับดานการเรียน 

การสงเสริมพัฒนาอาชีพ ก็เชนกัน พบวา ในเร่ืองนี้จะตองมีการดําเนินการสํารวจขอมูลความ

ตองการและการเช่ือมประสานกับองคกรในเครือขาย นําไปสูขอตกลงตาง ๆ รวมกันอยางเปน

รูปธรรม สําหรับการประสานกับแหลงทรัพยากรตาง ๆ นอกชุมชนนั้น ควรจัดทําบัญชีรายช่ือ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ/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 การเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชกายอุปกรณตาง ๆ  การ

เพิ่มพูนความรูความเขาใจใหม ๆ ทุกดาน (ดังไดกลาวไปแลวหลายคร้ังขางตน) ใหกับผูดูแล 

ครอบครัว เจาหนาที่ทุกฝาย อยางสมํ่าเสมอ ตอเนื่อง โดยการจัดสรรงบประมาณ-ทรัพยากร

รองรับไวลวงหนาจํานวนหน่ึง ซึ่งเปนส่ิงที่จําเปนอยางย่ิง ที่จะชวยทําใหการเสริมศักยภาพมี

ความเปนไปได ถามีงบประมาณรองรับ หรือมีนโยบายดานน้ี อยางชัดเจน 

4.9.1.6 ระบบการแจงขอมูล-ขาวสาร และการชวยเหลือขั้นตน ยกตัวอยางเชน กรณีประชาชน

ทั่วไปประสบอุบัติเหตุ (เชน อุบัติเหตุทางจราจร โดยรถชน รถคว่ํา ตกตนไม ฯลฯ) เพื่อชวยลด

การบาดเจ็บ ลดความรุนแรง ลดความสลับซับซอนของอาการ (complications) ถาสามารถ

ดําเนินการตรงน้ีไดดี นาจะสามารถชวยลดความพิการลงไดอีกมาก หรือ กรณีที่มีคนพิการ

หนาใหม ควรแจงใครกอน และจะดําเนินการอยางไรตอไป ทางผูนําหมูบาน ผูนําตําบลทุกคน 

ทุกแหงควรทราบขอมูลและขั้นตอนตาง ๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งวิธีการชวยเหลือขั้นตนที่ถูกตอง 

เปนตน 

4.9.1.7 ระบบการระดม-จัดสรรทรัพยากรและการจัดทําบัญชีทรัพยากรทุกประเภท ทั้งเงินทุน 

เงินบริจาค วัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนตองมี ตองใช โดยสถาบันในชุมชน เชน วัด 

โรงพยาบาล โรงเรียน อยางตอเนื่อง เช่ือมโยง และ จัดทําบัญชีรายการอุปกรณตาง ๆ ที่เปน

ของสวนรวม หรือ ของชุมชน/ของกลาง ซึ่งจะทําใหทราบวามีอะไรอยูแลวบาง มีจํานวน

เทาใด อยูที่ไหน ใครยืมไปใช ฯลฯ  และ ประชาสัมพันธใหทราบกันอยางทั่วถึง  

4.9.1.8 ระบบการประชาสัมพันธ เพื่อใหเกิดการไหลเวียนของขาวสารขอมูล ความคืบหนา ความ

เคล่ือนไหวตาง ๆ ทั่วถึงกันทั้งอําเภอ ซึ่งควรหมายรวมถึงการประชาสัมพันธ หรือ การรณรงค

ดานการปองกันอุบัติเหตุ การลดความรุนแรงของอาการโดยการใหขอมูล ขาวสารความรู 

อาทิเชน การจัดทําปายขอมูลที่จําเปน ฯลฯ ซึ่งองคกรที่นาจะมีบทบาทดานนี้ไดดีที่สุด นาจะ

เปน ที่วาการอําเภอนายายอาม องคการบริหารสวนตําบล กลไกกํานัน ผูใหญบานที่ปกติมัก

ใชระบบเสียงตามสาย แตสําหรับกรณีพื้นที่หางไกล อาจจําเปนตองส่ือสารดวยวทิยุชุมชน ฯลฯ  

 

สําหรับการพัฒนาเชิงระบบในดานตาง ๆ ดังกลาวขางตนที่ครอบคลุมมิติตาง ๆ หลายดานดวยกันไม

วาจะเปนดานขอมูล ฐานขอมูลที่เก่ียวกับคนพิการประเภทตาง ๆ ระดับหมูบานและตําบล ซึ่งมีความเช่ือมโยงไป

ถึงระบบการเยี่ยมเยียน ดูแล ฟนฟู อยางสมํ่าเสมอ ตอเนื่อง ทั่วถึง และ มีความเช่ือมโยงกับระบบการสงตอ 

(กรณีที่ไมสามารถดําเนินการในชุมชนได) ทั้งดานการทํางาน อาชีพ การเรียนรู/การศึกษา การฝกอบรม การฝก

ทักษะตาง ๆ ฯลฯ ส่ิงเหลานี้ ควรจะมีการจัดทําเปนแผนผัง หรือ Flow Chart อยางเปนระบบของแตละตําบล 

(ภายหลังจากที่มีขอตกลงรวมกันในเชิงระบบดังกลาวแลว โดยเฉพาะในบรรดากลุมแกนหลัก ทีมผูดูแล และ

องคกรเครือขาย) และควรทําความเขาใจรวมกันใหชัดเจน ถึงบทบาทของแตละคน แตละฝาย แตละทีม ฯลฯ  

 

สําหรับขอเสนอแนะการพัฒนาระบบในขอ 3-7 ขางตน ซึ่งเปนระบบสนับสนุนที่สําคัญ ที่มีลักษณะทั้ง

ก่ึง meso และ macro ก็ควรจะมีการพูดคุยปรึกษากัน เพื่อใหเกิดขอตกลงรวมในดานตาง ๆ รวมกัน และนําไปสู
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การจัดทําแผนผัง หรือ Flow Chart ซึ่งผูนํา แกนหลัก ของทุกองคกรที่เก่ียวของ ทั้งอําเภอนายายอาม 

โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล สถานีอนามัย วัด โรงเรียน องคกรเอกชน ชมรมจิต

อาสาตาง ๆ ฯลฯ ควรมีความเขาใจรวมกันเก่ียวกับภารกิจของแตละสวนงาน เพื่อสนับสนุนใหเกิดการทํางาน

แบบเครือขายที่มีความเชื่อมโยงกัน เสริมศักยภาพซ่ึงกันและกัน โดยพิจารณาวา หนวยงานไหนมีทรัพยากรอะไร 

ดานใดอยูแลวบาง ทั้งบุคลากร ความรู-ความสามารถ-ความถนัด ความคิด-ความสนใจ เงินทุน วัสดุ-อุปกรณ

ตาง ๆ และควรจะไดรับการเสริมศักยภาพดานใดเพิ่มขึ้นอีกบาง และ จะทําส่ิงเหลานั้นใหเกิดขึ้นไดอยางไร  

 

นอกจากนี้ ส่ิงที่สําคัญย่ิงอีกประการหนึ่ง ก็คือ ระบบการติดตามประเมินผลที่มีศักยภาพ ที่จะชวยทํา

ใหเกิดการเรียนรู เกิดการทบทวนการทํางานรวมกันแบบมีสวนรวม แบบเสริมพลัง รวมทั้ง การประเมินตนเอง

และการรับฟงเสียงสะทอนของผูเก่ียวของทุกฝาย ทุกองคกร ทุกระดับ รวมท้ังการรับฟงเสียงสะทอนจาก

ประชาชน จะทําไดอยางไร ส่ิงนี้ ก็ควรไดรับการใหความสําคัญมากขึ้น หรือ ผนวกเขามาอยูในแผนผัง หรือ Flow 

Chart ดังกลาวขางตนดวย เพราะจะทําใหมีการปรับปรุง-พัฒนาระบบใหดีขึ้นอยูเสมอ รวมทั้งทําใหระบบที่

พัฒนาขึ้นคงอยูได มีความย่ังยืน ส่ิงนี้ยังคงเปนประเด็นสําคัญสําหรับทีมงานโครงการ ฯ และชุมชนในการทํางาน

รวมกันในระยะตอไป ที่ไมอาจมองขามไปได อยางแนนอน   

 
4.9.2 ความสาํคัญของการปองกันความพิการ 
สําหรับประเด็นการปองกันความพิการนี้ ทีมประเมิน ฯ พบวา มีความสําคัญมากเชนเดียวกัน หรือ มี

ความสําคัญเทาเทียมกับเร่ืองการดูแลรักษา และ การฟนฟู เนื่องจาก พบวา มีการเพ่ิมขึ้นของคนพิการอยู

ตลอดเวลา โดยเฉพาะการพิการที่เกิดขึ้นจากโรคท่ีปองกันได (เชน เบาหวาน ความดัน หัวใจ โรคหลอดเลือด

สมอง) ซึ่งเก่ียวของกับเร่ืองอัมพฤกษ อัมพาต (ซึ่งพบมากในชุมชนนายายอาม โดยเฉพาะท่ีตําบลวังใหม พบวา 

มีผูพิการจากโรคเร้ือรังจํานวนมาก) รวมทั้งการพิการจากอุบัติเหตุ (ในระหวางที่ทีมประเมินผลกําลังเก็บขอมูลอยู

ในชุมชน ในชวงระหวางวันที่ 1-6 มีนาคม และชวงระหวางวันที่ 4-5 เมษายน 2554 พบผูปวยหนักจากการเกิด

อุบัติเหตุและมีแนวโนมเปนผูพิการจํานวน 2 ราย โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการจราจร-การเดินทาง-การขับขี่

รถยนตและรถจักรยานยนต ซึ่งเช่ือมโยงกับเร่ืองความเมา ความเร็ว ความประมาทและทัศนวิสัย และทราบวา

หญิงที่กําลังต้ังครรภคนหน่ึง ก็ประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตทันที) นอกจากนี้ ก็ยังมีประเด็นที่เก่ียวของกับความ

พยายามในการฆาตัวตาย (แตไมตาย แตกลับพิการ) อันเนื่องมาจากความเครียด ซึ่งมีสาเหตุเช่ือมโยงกันหลาย

ประการ ทั้งเร่ืองเศรษฐกิจ การทํามาหากิน เร่ืองความรักที่ไมสมหวังของวัยรุน ปญหาในครอบครัวที่ไมมีความ

อบอุน เปนตน  

 

ดังนั้น  โครงการพัฒนาระบบ ฯ และชุมชน ควรหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพิจารณารวมกัน หรือ ควรให

ความสําคัญกับประเด็นนี้ไปพรอม ๆ กับการดูแลรักษา การฟนฟู และการสงเสริมสุขภาพ ไมควรมองแยก หรือ

ทําแยก เพราะจะทําใหเหนื่อย และ ถาใหความสําคัญเฉพาะการแกไข หรือ การรักษาฟนฟู โดยไมพูดถึง

ความสําคัญของการปองกันควบคูกันไป ในอนาคต ก็อาจจะมีคนพิการเพิ่มขึ้นตอไปเร่ือย ๆ หรือ เพิ่มขึ้นในอัตรา

ที่รวดเร็ว จนกระท่ังมีภาระสูงมากจนอาจรับมือกันไมไหว ก็มีความเปนไปได โดยเฉพาะประเด็นความเครียดที่

เก่ียวของกับความยากลําบากทางเศรษฐกิจ หรือ การประสบกับภาวะไมแนนอนของธรรมชาติ ที่สงผลตอ
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ผลผลิต/ราคาผลผลิต/พืชผลในสวน  ก็ควรจะมีการพูดคุยรวมกัน เพื่อหาทางเยียวยารวมกัน โดยเฉพาะการสราง

ภูมิคุมกันทางจิตใจ เปนเร่ืองที่มีความสําคัญมาก เพราะตามท่ีทราบกันดีวา ความเครียดเปนสาเหตุสําคัญของ

โรคตาง ๆ หลายประการ ดังนั้น ถาเปนไปได นาจะมีการรวมมือกับสถาบันศาสนา หรือ วัดปาธรรมสุข ที่มีการ

จัดหลักสูตรเพื่อเสริมพลังจิตใหกับประชาชนทั่วไป ตลอดทั้งปอยูแลว โดยการเปดใหผูที่สนใจเขารวมกิจกรรม

ดังกลาวอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ หรือ ทําอยางเปนระบบ เปนกระบวนการ ก็นาจะมีประโยชน หรือ เปนการชวย

ลดปญหาไดอีกทางหนึ่ง  

 
4.9.3 การนาํประสบการณของอําเภอนายายอามไปประยุกตใชในพืน้ที่อ่ืน  
เนื่องจากในปจจุบัน รูปแบบระบบท่ีทีมงานโครงการ ฯ ตองการพัฒนาขึ้น และ ตองการทดลองใชเปน

ระยะเวลาหนึ่งที่อําเภอนายายอามน้ัน ยังไมเกิดขึ้น  เนื่องจากมีเวลาการดําเนินงานท่ีส้ัน แตอันที่จริงนั้น ส่ิงที่

นาจะสามารถนําไปถายทอดสูพื้นที่อื่น ๆ ไดเปนอยางดี ก็คือ “ประสบการณ” (experience) และ “ความรู” 

(knowledge) ในการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดการดูแลคนพิการรวมกัน และ การแบงปนกันในเชิงกระบวนการ 

หรือ การสะทอนใหเห็นกระบวนการทํางานรวมกัน เพราะถามีการส่ือสารเฉพาะรูปแบบระบบ หรือ ตัวแบบ 

(model) ซึ่งเปนผลผลิตสุดทายท่ีตองการเพียงประการเดียวน้ัน ก็นาจะผิดหลักการสําคัญขององคการอนามัย

โลก ที่เนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในทุกขั้นตอนในการสรางระบบ ซึ่งแสดงใหเห็นแลววา....แตละชุมชน

ตองใหความสําคัญกับกระบวนการในการสรางการมีสวนรวม และส่ิงนี้ไมสามารถลอกเลียนแบบกันได  

 

ดังนั้น ชุมชนอื่น ๆ ที่ตองการดําเนินการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการดวยการใชครอบครัวและชุมชน

เปนฐาน ก็จําเปนจะตองทําความเขาใจดวยวา ไมสามารถนําประสบการณและความรูของอําเภอนายายอามไป

ใชไดทั้งหมด แตอาจจะสามารถนําไปประยุกตใชไดบางในบางเร่ือง บางกรณี บางประเด็น เพื่อชวยลดหรือลัด

ขั้นตอนบางประการ (take a detour) อาทิเชน การใหความสําคัญกับปจจัย-องคประกอบตาง ๆ ดังไดนําเสนอไว

ขางตน พรอมส่ือสารออกไปวาการท่ีจะทําให “ระบบการดูแลคนพิการ” เกิดขึ้นไดนั้น จะตองใหความสําคัญกับ

ปจจัยอะไรบาง และ พยายามพิจารณารวมกันวา ชุมชนมีปจจัยเหลานั้นหรือยัง โดยเฉพาะปจจัยดานบทบาท

ขององคการบริหารสวนตําบล/ผูนําองคกร บทบาทของกลุม-ชมรมจิตอาสา  บทบาทของเจาหนาที่สาธารณสุข

หรือพยาบาลชุมชน ซึ่งเปนลูกหลานของคนในชุมชน เพราะบุคคลเหลานี้ลวนเปนแกนสําคัญ/แกนหลัก/

แกนกลางในการขับเคล่ือน (key actors) ที่มีบทบาทอยางสูงในการผลักดันใหเกิดขึ้นหรือมีความเปนไปได และ 

ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ การส่ือสารเพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันและนําไปสูความตระหนักตอ

ปญหารวมกันกอน เม่ือส่ิงนี้เกิดขึ้น จึงจะเกิดแรงผลักที่พอเพียงตอการกาวเดินตอไปขางหนารวมกัน และ ส่ิงที่

สําคัญย่ิงอีกประการหนึ่งก็คือ “ความพรอมตอการเรียนรู” อยูเสมอ พรอมทั้งมีการวิเคราะหติดตามผลที่เกิดขึ้น 

หรือ ถาไมเกิดขึ้น ก็ควรศึกษา-วิเคราะหหรือทราบดวยวา เปนเพราะอะไร เพราะฉะน้ันบทบาทของนักวิชาการใน

ชุมชนที่สามารถมองเห็นภาพรวมไดทั้งหมด ก็มีความสําคัญ ดังนั้น ถาชุมชนใดมีปจจัย-องคประกอบเหลานี้ ก็

นาจะเคล่ือนตัวไปได และควรมีการสรุปและสังเคราะหประสบการณที่เกิดขึ้นรวมกันตลอดเวลา จะสามารถทํา

ใหเกิดความสําเร็จขึ้นได   
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อยางไรก็ดี สําหรับบางชุมชนที่ยังไมเคยมีประสบการณ หรือ ไมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับคนพิการ

มากอนเลย หรือ ไมมีลูกหลานท่ีเปนบุคลากรสุขภาพ (เชน แพทย พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข นัก

กายภาพบําบัด ฯลฯ) ที่มีความรูความเขาใจดานนี้ ก็อาจจะจําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากบุคคลภายนอกที่

มีความรูความเขาใจ มีความสนใจ และ มีความต้ังใจดีตอชุมชน(เหมือนกับ รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญและทีมงาน) 

เพื่อชวยเขามาผลักดัน ใหความรูความเขาใจ และ ชวยสราง-เพิ่มแรงกระตุนกระบวนการในชวงตน  

 

นอกจากน้ี การนําประสบการณของอําเภอนายายอามไปใชในพื้นที่อื่น ๆ ตอไปน้ัน ควรมีการทําความ

เขาใจรวมกันใหแจมชัดต้ังแตแรกเลยวา ความรูและประสบการณของอําเภอนายายอามท่ีเกิดขึ้นจากความ

พยายามในการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการรวมกันนั้น เปนความรูและประสบการณที่มีลักษณะของความเปน

บริบทเฉพาะ (context specific) ไมสามารถลอกเลียนแบบกันได และถึงแมอาจจะมีรูปแบบระบบออกมา แตก็

ไมสามารถนําไปใชไดทั้งหมด เพราะสังคมมนุษยแตละสังคมมีบริบท หรือ ความเปนลักษณะเฉพาะท่ีแตกตาง

กันไป  

 

ดังนั้น การคิดคนระบบท่ีมีความสอดคลองกับความเปนจริงของแตละแหง จึงมีความสําคัญมากกวา 

และ ท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงก็คือ ถามีการนํารูปแบบระบบมาจากท่ีอื่น และนํามาใชอยางเถรตรง หรือขาด

วิจารณญาณ ก็จะเปนเหมือนกับการนําไปใชแบบบนลงสูลาง (top-down) ซึ่งจะไมแตกตางจากระบบราชการที่

มีลักษณะส่ังการจากบนลงสูลาง และ แนนอนวาส่ิงที่นําเขามาจากท่ีอื่น จะไมเหมาะสมกับบริบทเฉพาะของแต

ละแหง ซึ่งก็หมายถึงวา จะขัดกับหลัก CBR ตามที่องคการอนามัยโลกไดระบุไวในประเด็น... “ความยืดหยุน

เหมาะสมสอดคลองกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนแตละแหง” ซึ่งในเอกสารขอเสนอโครงการ ฯ 

(ซึ่งเปนเอกสารตนฉบับเดิมของ รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ หนา 10) ก็ไดระบุไวอยางชัดเจนเก่ียวกับประเด็นนี้เชนกัน 

 

ดังนั้น ในมุมมองของสังคมศาสตรการพัฒนา มองวา การดําเนินการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดย

การใชครอบครัวและชุมชนเปนฐาน ตามแนวคิด หลักการ เปาหมาย ลักษณะ กลยุทธ ที่องคการอนามัยโลกได

ระบุไวนั้น เปนส่ิงที่แตละชุมชนนาจะสามารถนําไปปรับใชหรือทดลองทําไดทุกชุมชน โดยไมตองรอรูปแบบระบบ

จากท่ีใด เพราะในความเปนจริง เราไมสามารถตัดเส้ือขนาดเดียวกัน หรือใชแบบพิมพคุกก้ีอันเดียวกันในการ

สราง “ระบบ” ที่สมาชิกในชุมชนจะตองเปนคนรวมกันสรางหรือคิดคนรวมกัน หรือ “ปนขึ้นมาเองกับมือ” ทั้งนี้ 

เพื่อใหเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของแตละชุมชน ที่มีลักษณะเฉพาะ มีความเปนตัวของ

ตัวเอง มีอัตลักษณ มีคุณคา และมีอิสระทางปญญา  

        
4.9.4 ขอเสนอเชงินโยบายและระบบสนับสนุน    

4.9.4.1. ควรใหการสนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการดวยการใชครอบครัวและ
ชุมชนเปนฐานในพื้นที่อื่น ๆ ที่อยูใกลเคียงกัน เพื่อใหสามารถมารวมเรียนรูจาก

อําเภอนายายอามได 

4.9.4.2. ควรสนับสนุนการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู หรือ การถอดบทเรียนของชุมชนตาง ๆ 

ที่มีประสบการณคลายคลึงกัน หรือ ใชแนวคิดเดียวกันในการทาํงานพัฒนาระบบ
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การดูแลคนพิการ เพื่อทําความเขาใจบริบทเฉพาะของแตละแหง และนําไปสูการ

สรางความรูที่ขึ้นกับบริบท (context-dependent knowledge) เชน ชุมชนอําเภอ

แมสรวย เชียงราย เปนตน  

4.9.4.3. ควรพิจารณาใหการสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการ ณ อําเภอนายายอาม 

ในระยะตอไป โดยเนนเนื้อหาและองคประกอบของการทํางานไปท่ี 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 จะทําใหเกิดการเปล่ียนปลงตาง ๆ ไดมากขึ้น เร็วขึ้น หรือ เปนไปในทิศทางที่

ตองการรวมกันไดมากย่ิงขึ้น 
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ากการนําเสนอผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยการใชครอบครัวและชุมชนเปน

ฐาน ซึ่งครอบคลุมดานปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ ผลสําเร็จ ผลกระทบ และการ

เปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน พรอมทั้งการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของไปแลวนั้น 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) นอกจากน้ี ในชวงตอมา ทีมงาน ฯ ยังไดสนับสนุนในเชิง

วิชาการ โดยการเอื้ออํานวยใหมีการจัดเวทีเพื่อสรางการมีสวนรวมและระดมสมอง และ ยังมีบทบาทในเร่ืองของ

การสรางระบบขอมูลและความรู โดยการวิจัยเก่ียวกับคนพิการ พรอม ๆ กับมีการประเมินสภาพและผลกระทบ

ตอสุขภาพ นอกจากน้ี ทีมงาน ฯ ยังไดลงไปเย่ียมคนพิการและชุมชนตาง ๆ ดวยตนเอง ทําใหเกิดกระบวนการ

ขับเคล่ือน หรือ ความเคล่ือนไหว ความต่ืนตัวขึ้นในชุมชน   

 
5.1.2  ความครอบคลุม/การเขาถึงบริการ 

 

สําหรับความครอบคลุมและการเขาถึงบริการของคนพิการ สรุปวา มีความแตกตางกันในแตละตําบล 

สําหรับตําบลที่ทีมงาน/จิตอาสาสามารถเขาถึงคนพิการไดครบท้ังหมด 100% คือ ชุมชนตําบลนายายอาม (ซึ่งมี

จ 

555   
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คนพิการจํานวน 103 ราย แตยังมีกรณีที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ลําบาก และรอการสงเสริมอาชีพอีกจํานวนมาก) 

และ ชุมชนตําบลชางขาม (ไดรับความชวยเหลือขั้นตนครบหมดทุกคน หรือ จํานวน 82 ราย ยกเวนดานการ

สงเสริมอาชีพ เงินทุน และ อุปกรณบางอยางที่ยังไมพอเพียง) สําหรับชุมชนตําบลวังใหม ไดรับความชวยเหลือ

ประมาณคร่ึงหนึ่ง (ณ ปจจุบัน ตําบลวังใหมมีคนพิการจํานวน 124 ราย ไดรับการจดทะเบียนแลวจํานวน 87 ราย 

กําลังรอการขึ้นทะเบียนอีกจํานวน 37 ราย จากจํานวนท้ังหมดนี้ พบวา ไดรับการเย่ียมบานจํานวน 60 ราย) และ 

ชุมชนตําบลสนามไชย พบวา สามารถเขาถึงไดในปริมาณมากเชนกัน สําหรับชุมชนวังโตนด พบวา ยังมีอีก

จํานวนมากที่ยังไมไดรับการดูแลเทาที่ควร เนื่องจากอาสาสมัครยังมีจํานวนนอยประกอบกับมีคนพิการทางจิต

คอนขางมาก ซึ่งอาสาสมัครยังขาดทักษะในการดูแล ทําใหยังไมคอยกลาเขาไปเย่ียมคนพิการอีกจํานวนหนึ่งที่มี

ภาวะแปรปรวนดานอารมณ สําหรับตําบลกระแจะ ยังไมมีขอมูลที่แนนอน  

 
5.1.3  การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนพิการ 
 
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

ปกครองทองถ่ิน ที่ยังไมมีการประสานงานกัน ดังไดกลาวแลวขางตน 

 
5.1.4   การคงไวซ่ึงบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของทีมงาน/ผูเกี่ยวของ/ผูดูแล 

 

พบวา  ปจจัย-องคประกอบท่ีสําคัญที่จะทําใหมีการคงอยูตลอดไปของบทบาทของทีมงาน-บุคลากรที่

เก่ียวของทั้งหมด คือ 1) ระบบที่ชุมชนจะมีการพัฒนาตอยอดใหชัดเจนขึ้นตามขอเสนอแนะในขอ 4.9.1 ขางตน 

2) ผูนําและการใหความสําคัญของผูนําองคกร โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบล โรงพยาบาล หรือ หนวย

บริการสุขภาพทุกระดับ 3) การส่ือสารพูดคุย ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางตําบลอยางสมํ่าเสมอ หรือ ปละ 

2-3 คร้ัง 4) การติดตามประเมินผลและการใหมุมมองเชิงสะทอนโดยคนภายนอก 5) ความเปนกัลยาณมิตรของ

กลุม-ชมรมจิตอาสา การชวยเหลือเก้ือกูลกันทุกดานอยางมีความเช่ือมโยง จริงใจ หรือ เปนการทํางานดวยการ

รวมใจเขาดวยกันอยางแทจริง 6) คนพิการ ครอบครัวและญาติของคนพิการไดรับการสนับสนุนดานตาง ๆ ตาม

ปญหาและความตองการ ตรงตามความเปนจริง และ เกิดความพึงพอใจ ทําใหกลุม-ชมรมจิตอาสา ผูดูแล 

ทีมงานระดับตาง ๆ มีความภาคภูมิใจที่สามารถชวยเหลือได 7) บทบาทในเชิงการสนับสนุนดานตาง ๆ เพื่อให

เกิดผลตาง ๆ อยางเปนรูปธรรมของภาคีเครือขาย/องคกรเครือขาย/ระบบสงตอ โดยเฉพาะความเปน

กัลยาณมิตร การชวยเหลือสนับสนุนซ่ึงกันและกันอยางแทจริง เม่ือไดรับการประสานขอความชวยเหลือ/การ

สนับสนุนตาง ๆ เขาไป และ 8) เงื่อนไขชีวิต และปจจัยภายใน-ภายนอกของทีมงาน/ทีมดูแลแตละคน ถามี

เงื่อนไขการทํางานรวมกันที่ทําใหเกิดความสุข ก็นาจะดําเนินการตอไปไดอยางย่ังยืนยาวนาน  
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5.1.5  ทรัพยากรทีใ่ชในการพฒันาระบบ    
 

พบวา  ทรัพยากรต้ังตนสวนใหญไดมาจากการรับบริจาค หรือ การระดมทุนจากประชาชน และการจัด

งานการกุศลตาง ๆ อยางไรก็ตาม พบวา บางตําบลไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล

และ บางตําบลยังไดรับงบประมาณเพิ่ม/เสริมจากหนวยงานรัฐอีกดวย อาทิเชน จากสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพ ระยอง (กรณีของตําบลนายายอาม) หรือ บางแหงไดรับงบประมาณเสริมจากกองทุนสุขภาพตําบล ซึ่ง

เปนกองทุนที่ต้ังขึ้นโดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ นอกจากนี้ ก็ยังมีการใช

เงินจากกองทุนตาง ๆ ที่มีอยูแลวในตําบล อาทิเชน กองทุนออมทรัพย กองทุนวันแม (โดยเฉพาะกรณีตําบลวัง

ใหม) รวมทั้ง การบริจาคทรัพยสวนบุคคลของขาราชการครู การบริจาคของวัด/สถาบันศาสนา นอกจากนี้ ก็มี

การผลิตเคร่ืองชวยฟนฟูตาง ๆ โดยการระดมทรัพยากรหรือการใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่มีอยูในทองถ่ิน อาทิเชน 

การผลิตกายอุปกรณตาง ๆ เตียงนอน ราวจับ ราวหัดเดิน ไมคํ้ายัน ไมเทา ฯลฯ   

 
5.1.6  การนาํไปใชในพื้นที่อ่ืน ๆ  

 

สําหรับประเด็นนี้ ขอสรุปส้ัน ๆ วาสามารถนําไปใชไดในเชิงของความรูและประสบการณ โดยใหความ

ใสใจกับปจจัยเชิงกระบวนการทํางาน ไมใชรูปแบบหรือตัวแบบ (model) และ ตองเปนการนําไปประยุกตใชจริง ๆ  

เพื่อใหสอดคลองกับบริบทเฉพาะของแตละแหง/แตละชุมชน และ จะตองไมใชการลอกเลียนแบบ หรือ การ

แสวงหาขั้นตอนการทํางานท่ีตายตัวจากกรณีของอําเภอนายายอาม    

 

 

5.2    ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือสงเสริมการพัฒนาระบบการดูแลคน
พิการโดยชุมชน 

 

สําหรับขอเสนอแนะในการดําเนินงานเพื่อสงเสริมการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยชุมชน ใน

ระยะตอจากนี้ไปนั้น ทีมประเมินผล ฯ มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอผูเก่ียวของทุกฝายเพิ่มเติมดังตอไปนี้คือ 

 
5.2.1 ดานการดูแลฟนฟสูภาพทางรางกายและสภาพจิตใจ 

 

5.2.1.1 ผูดูแลที่ใกลชิด หรือ คนในครอบครัว/เพ่ือนบาน    ควรมีคุณสมบัติตาง ๆ  

          ดังตอไปนี้ 

 ความรู ความสามารถและทักษะในการส่ือสาร พูดคุยดวยใจ เพื่อเขาใจทุกข-สุข

ของคนพิการ และสามารถประเมินความตองการดานตาง ๆ ของคนพิการ หรือ 

ผูปวยที่อาจพิการได 

 ความรูพื้นฐานในการชวยเหลือขั้นตน กรณีมีผูประสบอุบัติเหตุ ควรมีความรูดาน

การเคล่ือนยายผูประสบเหตุที่ถูกตอง 
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 ผูดูแล ที่มีผูปวยทางการเคล่ือนไหวในบาน ในระยะเร่ิมตน ควรมีความรูดาน

กายภาพบําบัด/การฟนฟูสมรรถภาพ  และการชวยเหลือพื้นฐานตาง ๆ เชน       

การสังเกตอาการเกร็ง ขอ การฝกกลามเนื้อและขอ การดูแลเร่ืองอาหาร การเลือก

ปรุงอาหารท่ีมีประโยชน ฯลฯ 

 ผูดูแล ที่มีผูปวยเร้ือรังอยูในบาน 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 

 ความรูความเขาใจและทักษะเก่ียวกับหลักจิตวิทยาขั้นพื้นฐาน การใหคําแนะนําที่

สอดคลองกับบริบท โดยเฉพาะผูพิการทางจิต ผูพิการที่มีภาวะอารมณแปรปรวน ฯลฯ  

 การประเมินสภาพของผูพิการทั้งทางกาย ใจ อารมณ สังคมและปญญา 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 เพราะทําใหอาการกําเริบ และนําไปสูการพิการซ้ําซอน)   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 คอยต้ัง

ขอสังเกต ต้ังคําถาม ชวยใหมุมมองเชิงสะทอน แตควรจะอยูบนพื้นฐานของการลงพ้ืนที่

ทํางานรวมกันอยางใกลชิด เคียงบาเคียงไหลมากขึ้น ทราบขอมูลตาง ๆ ใหมากขึ้น พรอม

ทั้งการเช่ือมโยงเครือขายท้ังอําเภอเขาดวยกัน เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 

เก้ือกูลกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกันมากย่ิงขึ้น โดยไมแบงแยกเปนเร่ือง ๆ แตขับเคล่ือนการ

ทํางานอยางเปนองครวม 

 การประสานเช่ือมโยงปจเจกบุคคล กลุม ชมรม องคกร หนวยงาน และ/หรือ สถาบันตาง ๆ 

เขาดวยกัน เพื่อใหเกิดการผนึกกําลัง ระดมสรรพกําลังในการทํางานรวมกัน   

 การประชาสัมพันธ การสงเสริมดานขอมูลขาวสารความรูที่จําเปน การรวบรวมขอมูล

เก่ียวกับแหลงทรัพยากรตาง ๆ ท่ีสามารถใหการชวยเหลือคนพิการในดานตาง ๆ ไดเพื่อ

ประชาสัมพันธใหชุมชน/ครอบครัว/คนพิการทราบ   

 การสนับสนุนดานงบประมาณ เงินทุน สําหรับกรณีที่ตองการความชวยเหลือดานทุนใน

การประกอบอาชีพ การพัฒนาที่อยูอาศัย การเดินทางไปรับการบริการจากหนวยบริการที่

เช่ียวชาญ แตอยูไกล และตองใชคาใชจายมาก 

 การสงเสริมใหบุคลากรท่ีเก่ียวของของอําเภอไดรับการเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ หรือ 

การเสริมศักยภาพดานตาง ๆ เก่ียวกับคนพิการ และ การจัดสรร หรือ พัฒนาระบบรองรับ

เพื่อใหการชวยเหลือในเชิงระบบ ไดมากขึ้นตอไป  

 เสริมศักยภาพของเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีการเช่ือมโยงขอมูล การเก้ือกูลกัน

ในดานตาง ๆ การแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน การเสริมจุดแข็งและลดจุดออนหรือ

ขอจํากัด ยกตัวอยางเชน การกระตุนหรืออํานวยความสะดวกใหเกิดความปรารถนาหรือ

แรงบันดาลใจท่ีจะเกิดการเรียนรูดานการกําหนดนโยบายเชิงสังคม การบริหารจัดการกองทุน

ประเภทตาง ๆ จากองคการบริหารสวนตําบลวังใหม ที่มีจุดแข็ง และศักยภาพดานนี้ เปนตน  
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6.1   รายชื่อทีมจิตอาสา/ผูดแูลคนพิการของอําเภอนายายอาม 
 

รายชื่อชมรมจิตอาสาดูแลคนพิการตําบลนายายอาม 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง ที่อยู โทร 

1 นายโกศล  โมมา ประธาน ม.3 ต.นายายอาม 086-3027326 

2 นายประสิทธิ์  ศรีเพ็ชร รองประธาน ม.3 ต.นายายอาม 086-1580552 

3 นายวินัย    อยูเกิด รองประธาน ม.13 ต.นายายอาม 086-8181914 

4 นางศินีนาฎ ปานจันทร รองเลขาธิการ อบต.นายายอาม 086-8250102 

5 นางปทมา  รัตนาธรรม วิชาการ รพ.นายายอาม 086-3138499 

6 น.ส.เยาวนุช  ละยานนท กรรมการ เทศบาลนายายอาม 085-4310464 

7 นายทัศน        สนั่นวงค กรรมการ ม.3 ต.นายายอาม  

8 นายสมเพท    เสาวโร กรรมการ ม.4 ต.นายายอาม  

9 นางดวงเดือน ศรีเสริม กรรมการ ม.2 ต.นายายอาม 081-6830253 

10 พระปลัดปรีชา วีรธัมโม กรรมการ วัดปาธรรมสุข 081-9464976 

11 นางบุญไทย กลีบแกว กรรมการ ม.4 ต.นายายอาม 081-1316829 

12 น.ส.อังคณา สรอยมาลา กรรมการ สอ.นายายอาม 087-8357911 

13 นางสุวัจนพร ไวศยกุล เหรัญญิก รร.วัดโพธิ์ลังกา 086-3474581 

14 นายปลวัชร  สามัญ  เลขานุการ เทศบาลนายายอาม 086-1500789 

15 น.ส.ปวิตรา สุทธิธรรม กรรมการที่ปรึกษา รพ.นายายอาม 081-7627581 

666   
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รายชื่อกลุมจิตอาสาดูแลคนพิการตําบลชางขาม 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนงในกลุมฯ ตําแหนง/งาน/อาชีพ 

1 ผูใหญกําพล รุงเรือง ประธาน ผูใหญบาน 

2 นายนิคม ทรัพยโภคา รองประธาน คนที่ 1  ส.อบต. ม.4 

3 น.ส.กิริยา           บําบัดโศรก รองประธาน คนที่ 2  ประธาน อสม.ตําบลชางขาม 

4 นายหลง แซต๋ัน กรรมการ ผญบ.ม.1 

5 นายบรรเลง เลิศธัญญา กรรมการ ผญบ.ม.13 

6 นายสังวรณ ประส่ิงชอบ กรรมการ ส.อบต.ม.6 

7 นางอุบล รูสรรพกิจ กรรมการ อสม.ตําบลชางชาม 

8 นางสาวบังอร ทรัพยโภคา กรรมการ ผูดูแลคนพิการ 

9 นายจิตร ประจงใจ กรรมการ ผูพิการ 

10 นายไกด ม่ิงมณี กรรมการ ผูพิการ 

11 นายเทก แสงศรี กรรมการ ผูพิการ 

12 นายมิตร ผองมณี เหรัญญิก ผญบ.ม.4 

13 นางฉวีวรรณ ช่ําชอง เลขานุการ  จพง.พัฒนาชุมชน 

14 นางอังคณา หาญเสมอ ผูชวยเลขา  อสม. 

15  นายชิดชัย หลําศิริ ผูรับผิดชอบโครงการ รองนายก อบต. 

16 นายมานพ ประจงใจ ผูรับผิดชอบโครงการ เลขาฯนายก อบต. 
 

รายชื่อทีมจิตอาสาดูแลผูพิการตําบลวังโตนด 
 

ลําดับ ช่ือ สกุล ตําแหนงในทีมฯ ตําแหนง/งาน/อาชีพ 

1 นางสาววัชรี จัตุรัส ประธาน อสม. 

2 นายชูโชค ผลทวี สมาชิก ผูใหญบาน 

3 นายสมศักด์ิ เลขการ สมาชิก ผูใหญบาน 

4 นายไพโรจน อิ่มรัตน สมาชิก อบต. 

5 นางสาหราย ภาระเปล้ือง สมาชิก อสม. 

6 นางสาว ทองไสย สมาชิก อสม. 

7 นางแวน ศรีคงรักษ สมาชิก อสม. 

8 นางสําอาง เสมสฤษด์ิ สมาชิก อสม. 

9 นางสาวธัญญรัตน แซอึ๋ง สมาชิก จพง.พัฒนาชุมชน 

10 นางสาวรังศิมา ประคองกาย สมาชิก พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

11 นายอําพัน สุปญโณ เหรัญญิก อบต. 

12 นางสมลักษณ สุรคุปต เลขานุการ ผช.ผูใหญบาน 
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กลุมจิตอาสาดูแลผูพิการ ต.สนามไชย 
 

ลําดับ ช่ือ สกุล ตําแหนงในกลุมฯ ตําแหนง/งาน/อาชีพ 

1 นายสนธิ  ปล้ืมสําราญ ประธาน  ผูใหญบาน 

2 นางรุงรัตน  เสนาะสรรพ  รองประธาน  อสม. หมู 7 

3 นางกรกนก  เทียมสุข รองประธาน  อสม. หมู 8 

4 นางสายใจ  สนเสริฐ  กรรมการ อสม. หมู 2 

5 นางแฉลม  เสนาะสรรพ  กรรมการ อสม. หมู 2 

6 นางสมจิตร  ศักด์ิม่ัน  กรรมการ อสม. หมู 1 

7 นางเรณู  สมทรง กรรมการ อสม. หมู 3 

8 นางอุดม  ศรีคงรักษ กรรมการ อสม. หมู 8 

9 นางนกแกว  คุณเอนก  กรรมการ อสม. หมู 8 

10 นางถวิล  คุณเอนก กรรมการ อสม. หมู 8 

11 นางสุภาพ  ศรีคงรักษ  กรรมการ อสม. หมู 5 

12 นายอุบล  สนเสริฐ  ที่ปรึกษา กํานัน 

13 จาเอกชํานาญเกียรติ  โสภา ที่ปรึกษา ปลัด อบต. 

14 น.ส. กาญจนา  อายุเจริญ  ที่ปรึกษา พัฒนาชุมชน อบต.สนามไชย 

15 น.ส.มยุรฉัตร  คงรอด  ที่ปรึกษา พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.สนามไชย 
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คณะทํางาน การขับเคล่ือนคนพิการ ชุมชนตําบลวังใหม 
 

ลําดับ ช่ือ สกุล ตําแหนงในคณะทํางานฯ ตําแหนง/งาน/อาชีพ 

1 นายนริศ กิจอุดม ประธาน นายก อบต. 

2 นางพนา         บุญรักษา รองประธาน อสม. 

3 นางรุงทิวา    วีรพงษ รองประธาน อสม. 

4 นางสาวธัญปนนี   พิมสาร กรรมการ อสม. 

5 นางกัญภร        ฤกษเวียง กรรมการ อสม. 

6 นางอัญชัน   แกววิเชียร กรรมการ อสม. 

7 นางบรรจง จิตติยินดี กรรมการ อสม. 

8 นางสุดา             ปานเงิน กรรมการ อสม. 

9 นางฤดี               เพิ่มพวก กรรมการ อสม. 

10 นางมลฤดี         ภาระเปล้ือง กรรมการ อสม. 

11 นางภาวิณ ี        ศรีคงรักษ กรรมการ อสม. 

12 นางกนิษฐา      รําพึงกุล กรรมการ อสม. 

13 นางสาวสมปอง    รสชื่น เลขานุการ อสม. 

14 นางอัมภาพันธ      แสงเดช จพง.พัฒนาชุมชน 

15 นางสาวอารีวรรณ   สงวนกิจ  

16 นางสาวธัญชนก   หมันเทศมัน  

17 นางสาวอัญชลี    สรณะ  

18 นางสาวจันทิมา สมจิตต  

   

ผูประสานงานคณะทํางานและ

หมูบาน 
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6.2   คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของคนพิการ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

นายไกด มิ่งมณี ต.ชางขาม  อายุ 68 ป เคยผาตัดสมอง เปนอัมพาต 

เม่ือกอนนอนตัวแข็ง เดินไมได จิตอาสา (คุณกิริยา บําบัดโศรก - มีความรูเร่ือง

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 เม่ือป 2547 สลบไป 1 

เดือน ไปผาตัดที่ รพ.จุฬา  ต่ืนขึ้นมาจําอะไรไมได กินไมเปน พูดไมเปน เดินไมเปน คุณแมตองคุยกับเขา พูด

กับเขาทั้งวัน นี่หมานะลูก หมาคืออะไรแม  เราบอกวาหมา เขาก็รูวาหมา แตไมเขาใจวาหมาคืออะไร  ชวย

ทํากายภาพบําบัดตามที่ รพ.จุฬาฯ สอนมา และพาหัดเดิน “ตองลากกันไปเหมือนหมาที่ถูกเหยียบขา 2 ขาง 

ลมลุกคลุกคลานกันไป อยูแบบน้ันอยูเปนป จึงคอยๆดีขึ้น” เด๋ียวน้ีปนจักรยานไดแลว แตยังเดินไดไมเต็ม

รอย ยังหงึ่กๆหงั่กๆ ยังเกร็งๆ บางทีก็ชักลมตึง 3-4 เดือนตองชักสักคร้ัง แตตอนนี้ได 5 เดือนแลวยังไมชักเลย  

แตไดขนาดนี้ก็ดีใจแลว ปาฏิหาริยมีจริง (ขอมูลจาก คุณชบา ลําดับวงศ, จิตอาสา ต.นายายอาม, 4 มี.ค. 

54) 

คุณสัญญาณี สิทธิบุตร ต.นายายอาม อายุ 58 ป  ขาพิการ (ขาไมเทากัน 

และพับขาไมไดขางหน่ึง เนื่องจากเม่ือกอนถูกหมากัด และรักษาไมถูกวิธี จน

เปนแผลลึกถึงกระดูก) แตเดินได เดินไวกวาเราเสียอีก นอกจากน้ีก็เปน

โรคหัวใจ  คิดมาก เวลาอารมณไมดี เขาดาไมไวหนา  เม่ือกอนเขาไมคอยไดไป

ไหน ไปแตวัดอยางเดียว เด๋ียวนี้ เขามารวมกิจกรรมของชมรมจิตอาสา ลอย

กระทงก็มา เราชวยใหสุขภาพจิตเขาดีขึ้น (ขอมูลจาก คุณดวงเดือน ศรีเสริม, 

จิตอาสา ต. นายายอาม, 4 มี.ค. 54) 
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นายประสิทธ์ิ คุณเอนก  อายุ  

38 ป ต.สนามไชย เกิดอุบัติเหตุรถ

ชน เม่ือประมาณป 47-48 เพราะ

เมา ตองนอนเฉยๆ แขนขาออน

แรง  หลังเขารวมโครงการ  เขา

พยายามทํากายภาพดวยตัวเอง 

เร่ิมจากพยายามทําใหตัวเองลุก

ขึ้นนั่งไดกินขาวเองได จากที่เคย

นอนกิน มีรอกดึงตัวใหลุกขึ้นนั่งได 

ญาติ ๆ ทําให โดยคําแนะนําของ

เรา ทีมจิตอาสาพาเขาไปทําฟน / 

ไปรวมงานวันคนพิการ เขาดีใจ

มากและมีกําลังใจ ปจจุบันลุกนั่ง

ได และสามารถเดินไดโดยใชวอก

เกอร  (ขอมูลจากทีมจิตอาสา ต.

สนามไชย, 2 มี.ค. 54) 

นายบุญรอด แยมพราย ต.นา

ยายอาม  อายุ  34 ป  แตกอน

อารมณราย ปาของ ถาไมถูกใจ

เขาปาท้ิงเลย เด๋ียวน้ีจิตใจดีขึ้น 

ราเริง แจมใส ดูเขาดีขึ้นเร่ือยๆ 

เวลาไปเย่ียมเขาจะพยายาม

เดินมาสงที่ปากทาง ทั้งๆที่เขา

เดินไมคอยได   ที่ดีขึ้นคงเปน

เพราะพาเขาเขาวัด ไปเรียนวาด

ดอกไมดวย (ขอมูลจาก คุณสถิ

วัน ประกอบพงษ, จิตอาสา ต.

นายายอาม, 4 มี.ค. 54) 
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นองนิ เปนผูปวยจิตเวชเร้ือรัง ต.สนามไชย  เม่ือกอนควบคุมตัวเองไมได คร้ัง

แรกท่ีเราเขาไป เขาอยูในกรงขัง เพราะจะทํารายแม แมแกแลว สูแรงไมไหว 

ตองจับขังและลามโซไว ทีมจิตอาสาเขาไปใหคําแนะนําในการปรับปรุงหอง 

และดําเนินการใหไดรับยาอยางตอเนื่อง ตอนนี้เขาไมตองลามโซแลว แตถา

พี่สาวไมอยูบานยังขัง แตไมลามแลว ถาพี่สาวอยู สามารถปลอยใหออกมาเดิน

ภายในบริเวณบานได แตยังมีอาการหงุดหงิดบางเปนบางวัน (ขอมูลจาก ทีม

จิตอาสา ต.สนามไชย, 2 มี.ค. 54) 

นายมานิตย อรชร อายุ 44 ป มอเตอรไซดลมแลวขาออนแรง เม่ือกอนเดิน

ไมได เด๋ียวนี้เดินไดแลว มาชวยเพราะอยูใกลกัน สงสาร ผานไปก็ไปนั่งคุยให

เขาระบายความในใจ ใหเขาย้ิมแยม มีกําลังใจ ไดออกกําลังกายบอยๆ และ

เดินได เราก็ดีใจที่ไดชวย ไมเปนภาระ จะทําตอไป ครอบครัวเขาก็ดีใจที่เราไป

ชวย   (ขอมูลจากคุณสุธิตา ปล้ืมสําราญ ทีมจิตอาสา ต.สนามไชย 2 มี.ค. 

54) 

นายหวน (หมู 6 ต.วังโตนด) เขาทํารายคนรอบขาง ชวงเจาหนาที่ไปเย่ียม อาการเขา

คงที่ตลอด ตอมาพอเขาตาย ไมมีคนดูแลใหกินยา เขาขาดการกินยา 2 เดือน มี

ปญหาไปฟนหัวญาติ ทุกคนกลัว วันที่ เขาเรียกทีมเราไปคือ หวนฟนหัวคนอื่น  

หลังจากน้ี ผูใหญหมู 8 รับเปนภาระดูแลความตอเนื่องเร่ืองการกินยา เขามีแต

นองสาวซ่ึงมาดูแลใหทานยาไมได ตอนนี้อาการดีขึ้น ไมทํารายคนอื่น พูดคุยกับคนอื่น

มากขึ้น ญาติพี่นองผูหญิงเขาไปดูแลไดมากกวาเดิม (ขอมูลจาก คุณรังศิมา ประคอง

กาย  พยาบาล รพ.สต.วังโตนด, 6 มี.ค. 54) 

คุณพอของคุณธัญนันท ศรีเปล่ือง อายุ 81 ป เปนอัมพฤกษดานซาย เพิ่ง

เอาพอไปนวดที่เชียงใหม ประมาณ 9 วัน จากพอที่เคยนอนเตียง ตอนนี้พอมา

กระดกหลังใสเส้ือไดไมลําบากแลว ลุกอาบนํ้าไดจากท่ีเคยตองนอนอาบบน

กระดาน ตอนนี้พออาการดีขึ้น (ขอมูลจากคุณธัญนันท ศรีเปล่ือง, ผูดูแล ต.วัง

ใหม, 4 มี.ค. 54) 
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6.3   ตารางการเก็บขอมูลของทีมประเมินผล 
                   

วันที ่ เวลา รายการสัมภาษณ/กิจกรรม สถานที ่
09.30-12.00 รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ ผูรับผิดชอบ

โครงการ การพัฒนาระบบการดูแลคน

พิการ โดยใชครอบครัวและชุมชนเปน

ฐาน  และคณะ  

หองประชุมโรงพยาบาลนายายอาม 1 มี.ค.54 

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 

หองประชุมโรงพยาบาลนายายอาม 

2 มี.ค.54 13.00-16.00 เครือขาย ตําบลสนามไชย องคการบริหารสวนตําบลสนามไชย 

 16.30-17.30 เย่ียมผูพิการ: คุณประสิทธิ์ คุณเอนก บานคุณประสิทธิ์ หมู 8 ต.สนามไชย 

13.00-16.00 เครือขาย ตําบลชางขาม องคการบริหารสวนตําบลชางขาม 3 มี.ค.54 

16.30-17.30 เย่ียมผูปวย: คุณวิชิต ศรีเคลือบ 26 ม.2 ต.กระแจะ  

09.30-12.00 เครือขาย ตําบลนายายอาม หองประชุมโรงพยาบาลนายายอาม  4 มี.ค.54 

13.00-16.00 เครือขาย ตําบลวังใหม องคการบริหารสวนตําบลวังใหม 

13.30-15.30 สัมภาษณคุณดํารง กลีบแกว 23/2 หมู 14 ต.ชางขาม 5 มี.ค.54 

16.30-18.30 พระปลัดปรีชา วีรธมโม วัดปาธรรมสุข  90 หมู 9 ต.นายายอาม 

6 มี.ค.54 09.30-12.00 เครือขาย ตําบลวังโตนด โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังโตนด 

4 เม.ย.54 09.00-16.00 รวมประชุม “การนําเสนอผลงานทาง

วิชาการ/นวัตกรรมการดูแลคนพิการแต

ละตําบล” 

หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลวัง

ใหม 

09.00-10.30 สัมภาษณคุณวิไล คุณเอนก  คุณแมของ

ผูพิการ: นองโยสิตา ธัญพืช 

8 หมู 7 ต.วังใหม 

10.45-12.00 สัมภาษณผูพิการ: คุณปญญา ทวีวงศ 17/1 หมู 6 ต.วังใหม 

13.30-14.00 เย่ียมผูปวย: คุณวิชิต ศรีเคลือบ 26 ม.2 ต.กระแจะ 

14.15-14.45 รวมประชุม “การประชุมแบบมีสวนรวม

เพื่อรับฟงปญหาของประชาชน ต.วัง

ใหม” 

หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลวัง

ใหม 

5 เม.ย.54 

15.15- 16.45 สัมภาษณผูพิการ: คุณสุริยา ดอกสรอย 27 หมู 1 ต.ชางขาม 
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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) (ระบุเฉพาะท่ีสําคัญที่สุด 3 ตําแหนง) 

1)..............................................2)..............................................3)...................................................... 
10) ตําแหนงของทานในคณะกรรมการหรือชมรมจิตอาสาดูแลคนพิการ................................................ 
11) ทานทําอะไรบาง/บทบาทของทานในการดูแลคนพิการ ถาทานเปนคนพิการที่ชวยทํางาน กรุณาระบุดวยเชนกัน 

1 ....................................................................  3........................................................................ 
2 ....................................................................  4......................................................................... 

12) เหตุผลที่ทานเขารวมในการดูแลคนพิการ...............................................................................................   
13) ถาทานเปนผูพิการ/ผูดูแล ส่ิงที่ทานไดรับสําคัญ ๆ 3 - 4 ลําดับแรก จากการเขารวมโครงการในชวงที่ผานมาคือ 

1............................................................   3................................................................................. 
2...............................................................4................................................................................. 

14) ความพึงพอใจ 5 ระดับที่มีตอโครงการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการฯ  (กรุณา  ในชองที่เหมาะสมที่สุด) 
ประเด็นที่ประเมิน ระดับความพึงพอใจ  

 นอยที่สุด นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
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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