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Nowadays, Thailand has a growing number of people with disabilities. People with disabilities in the community
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have complicated problems and have limited access to government services. This article aims to present the concept
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of research, experience and suggestions for advanced nursing practice to care for people with disabilities and their
mers, compilers,
families at primary service level from multi-professional collaboration and networking, which consists of the following
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steps: 1) examining knowledge and understanding about people with disabilities and their families from literature
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and related people, 2) collecting and organizing an updated database system of people with disabilities and their
mocratic Republic
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aht per day. This
context, multi-professional collaboration and networking, 4) actual practicing in fieldwork, searching and examining
data of the disabled and their families, 5) drawing the participation of disabled people, their families, community,
care providers from multi-professional collaboration and networking, 6) conducting an experiment and then improving
and revising the holistic care model for the disabled and their families, and 7) developing a service system for the
disabled and their families in receiving service from the primary care facilities linked to the tertiary care facilities.
Practice of this procedure results in a better quality of life for people with disabilities, a decrease of depression,
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คนพิการต้องการให้พยาบาลมาเยี่ยมและดูแลที่บ้านเมื่อจำ�เป็น
บทนำ�
nt of agricultural
(สำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2557) และผูด้ แู ลคนพิการต้องการความรู้
in the areas both
ประเทศไทยในปัจจุบันมีวิถีชีวิตของสังคมเปลี่ยนแปลง คำ�แนะนำ�ในการดูแลต้องการให้เจ้าหน้าที่มาเยี่ยมที่บ้าน และ
hboring areas has
ไปสู่สังคมที่มีผู้สูงอายุที่มากขึ้นมีโรคเรื้อรังและอุบัติเหตุจราจร ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานในท้องถิ่น (ขวัญตา บุญวาศ
tury.
te the creationทีof่สูงขึ้น ส่งผลให้จำ�นวนคนพิการเพิ่มมากขึ้นพบว่า พ.ศ.2559 และคณะ, 2560)
การบริ ก ารของรั ฐ เพื่ อ ให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ คนพิ ก าร
คนพิการ 1.7 ล้านกว่าคน คิดเป็นร้อยละ 2.62 ของประชากร
ucts (egg product,
tion) as it can ทัbe้งหมด (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2559) ได้ครอบคลุมมีหลายหน่วยงานและแยกส่วน ในการทำ�งานรวมทั้ง
or promotion เพิof่ มจาก พ.ศ.2555 คนพิ การ 1.5 ล้ า นกว่ าคน หรื อร้อ ยละ ที่ตั้งของหน่วยงานอยู่ไม่ใกล้กัน ซึ่งได้แก่ 1) คนพิการต้องได้รับ
2.2 ของประชากรทั่วประเทศ (สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) การตรวจและเอกสารรับรองความพิการจากแพทย์ของหน่วยงาน
andard and Safe.’
รัฐบาลมีกฎหมายที่ดูแลให้สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการ สาธารณสุข 2) คนพิการและครอบครัวต้องไปยื่นเพื่อขอทำ�บัตร
system has not
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ใี นปัจจุบนั คือ พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนา คนพิการของหน่วยงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
e past, but it has
ณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 แต่พบว่าคนพิการเข้าไม่ถึงและ ของมนุษย์ 3) คนพิการและครอบครัวต้องนำ�บัตรคนพิการไปยื่น
efforts based คุon
ได้สทิ ธิประโยชน์การได้รบั สิทธิการบริการขัน้ พืน้ ฐานทางการแพทย์ ต่อหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทย
bjectives, mission
และสิทธิการได้รบั การฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ไม่ครอบคลุม เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพและสวัสดิการทางสังคม 4) คนพิการและ
cken farms have
ทำ�ให้คนพิการไม่ได้รับบริการที่เหมาะสม ส่งผลให้สุขภาพของ ครอบครัวนำ�บัตรคนพิการไปยื่นต่อหน่วยงานสาธารณสุขระดับ
s from the private
คนพิการแย่ลง (ทรงยศ พลาสันต์ และคณะ, 2558) ระบบบริการ บริการปฐมภูมิเพื่อขึ้นทะเบียนคนพิการในโครงการหลักประกัน
chickens in order
สุขภาพรวมทั้งข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพไม่ดีพออันเนื่องมาจาก สุขภาพ (ท 74) เพื่อขอรับสิทธิด้านสิทธิการรับบริการขั้นพื้นฐาน
hicken products.
บริ ก ารสุ ข ภาพของรั ฐ ไม่ เ พี ย งพอ (สุ ข ศิ ริ ประสมสุ ข , 2559) ทางการแพทย์และสิทธิการได้รบั การฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
chicken farm in
Phanom province
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รวมทั้งการไปรับบริการจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขในระดับสูง คนพิการ(Convention on the Rights of Persons with Disabilities)
The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3
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The system of raising an egg-laying chicken farm in
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มษายน 2559
- April 2016

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี
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pattern 1 andตามกฎหมายและมี
3
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ปิยรัตน์ ชูมี และคณะ,
1 – by farmers,
2554)
rs and consumers
การศึกษากฎหมายและแนวคิดสำ�คัญที่ต้องประยุกต์ใช้
onsumers (4.16%).
พัฒนาระบบบริการดูแลคนพิการปัจจุบนั สามารถศึกษารายละเอียด
mers, compilers,
เพิม่ เติมได้ตามเอกสารอ้างอิงแต่ไม่ได้กล่าวรายละเอียดในทีน่ ี้ ได้แก่
nsumers (32.61%)
1) พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร
nsumption within
พ.ศ.2550 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 แก้ไข 2) คูม่ อื
mocratic Republic
คนพิ ก าร (กรมส่ งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต , 2559) และ
aht per day. This
3) ถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบ การฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการ
โดยชุมชน (รัชนี สรรเสริญ และคณะ, 2556)
		 1.2 การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ การขอคำ � ปรึ ก ษา
การประสานงาน การประสานความร่วมมือจากสหวิชาชีพ และภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ชุมชน นั้นๆ เพื่อศึกษาข้อมูล การทำ�งาน
bon Administration
ด้านคนพิการ ข้อดีและข้อเสียในการทำ�งาน ปัญหาและอุปสรรค
ในการทำ�งาน จุดเด่นและจุดด้อยของการทำ�งานด้านคนพิการ
010). The whole
การสร้างขวัญและกำ�ลังใจในการทำ�งาน
ney and spending
			 1.2.1 สหวิ ช าชี พ ได้ แ ก่ แพทย์ เวชศาสตร์
ful to the farmers
ฟื้นฟูจิตแพทย์ แพทย์เวชศาตร์ครอบครัว ทันตแพทย์ นักกายภาพ
business. All the
trategic plans บำfor�บัด นักกิจกรรมบำ�บัด นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาลจิตเวช
d in a databaseนัasกกายอุปกรณ์ นักแพทย์แผนไทย
			 1.2.2 ภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
l plan of Nakhon
				
1.2.1.1 หน่วยงานราชการ ได้แก่ องค์กร
nt of agricultural
ปกครองส่วนท้องถิ่นเช่น องค์การบริหารส่วนตำ�บล เทศบาล
in the areas both
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน่วยย่อย ที่รับผิดชอบโดยตรง คือ
hboring areas has
กองสวัสดิการสังคม ซึง่ มีนกั สังคมสงเคราะห์ปฏิบตั งิ านในการดูแล
tury.
te the creationคนพิ
of การ) องค์การบริหารส่วนตำ�บล (อบต.) สำ�นักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ สำ�นักงานการศึกษานอกระบบและ
ucts (egg product,
tion) as it can การศึ
be กษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งจะมีคุณครูที่สอนเด็กพิการ ณ
ทีบ่ า้ นของเด็กพิการในชุมชน สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอ สำ�นักงาน
or promotion of
สาธารณสุขจังหวัด แพทย์แผนไทย เป็นต้น
andard and Safe.’
				
1.2.1.2 องค์ ก รเอกชนต่ า งๆ ได้ แ ก่
system has not
ชมรมคนพิการต่างๆ เช่น ชมรมคนตาบอด ชมรมคนพิการทางการ
e past, but it has
เคลื่อนไหวจากอุบัติเหตุ สโมสรต่างๆ เช่น สโมสรโรตารี ร้านยา
efforts based on
เอกชนเป็นต้น
bjectives, mission
				
1.2.1.3 ชุมชน ได้แก่ ผู้นำ�ชุมชนที่เป็น
cken farms have
ทางการและไม่เป็นทางการ เช่น กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ
s from the private
ชุมชนประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าอาวาสและพระโต๊ะ
chickens in order
อิหม่าม แกนนำ�ดูแล คนพิการ เป็นต้น
hicken products.
chicken farm in
Phanom province

191

ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมและจัดระบบฐานข้อมูลคน
พิการจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน
จากการศึกษาวิจัยของ ปิยรัตน์ ชูมี และคณะ (2554)
พบว่า ข้อมูลคนพิการมีอยู่ในหน่วยงานหลายหน่วยงาน ข้อมูล
แต่ละหน่วยงานบางหน่วยงานเป็นปัจจุบัน บางหน่วยงานก็ไม่เป็น
ปัจจุบนั บางหน่วยงานข้อมูลมีขอ้ มูลน้อย บางหน่วยงานมีขอ้ มูลมาก
แต่ไม่มีหน่วยงานกลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุม
และทันสมัยที่เป็นกลางที่สามารถนำ�ไปใช้ในการทำ�งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทัว่ ถึง โดยได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
1) ฝ่ายเวชกรรมของโรงพยาบาล 2) ฝ่ายเวชศาสตรฟื้นฟูของ
โรงพยาบาล 3) ฝ่ายจิตเวชของโรงพยาบาล 4) สำ�นักงานสาธารณสุข
อำ�เภอ 5) สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด 6) สำ�นักงานสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด 7) ชมรมคนพิการทางกายจากอุบตั เิ หตุ
ทางถนน 8) อาสาสมัครสาธารณสุขทีร่ บั ผิดชอบในเขตศูนย์สขุ ภาพ
ชุมชนแต่ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั ยังมีขอ้ มูลน้อยและไม่ทนั สมัยและไม่เพียงพอ
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนั้นการจัดระบบฐานข้อมูล
ทีด่ แี ละทันสมัย รวมทัง้ มีหน่วยงานกลางทีร่ บั ผิดชอบระบบฐานข้อมูล
คนพิการเป็นสิ่งสำ�คัญมากต่อการพัฒนาระบบบริการคนพิการ
ให้เหมาะสมกับบริบทของพืน้ ทีซ่ งึ่ ทุกฝ่ายสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้
ขั้นตอนที่ 3 การวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ นของตนเอง
บริบทชุมชน สหวิชาชีพและภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสามารถนำ�จุดแข็งมาใช้ในการทำ�งานให้มีความสุข
ประสิทธิภาพมากขึน้ กลุม่ คนพิการและครอบครัวอยูใ่ นเขตกึง่ เมือง
กึ่ ง ชนบทซึ่ ง ชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง บางชุ ม ชนก็ ไ ม่ เ ข้ ม แข็ ง
แต่โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลทีม่ สี หวิชาชีพทีม่ เี จ้าหน้าทีม่ คี วามรู้
ความสามารถที่หลากหลายและสามารถดูแลได้อย่างครบวงจร
มีองค์กรทางด้านคนพิการเช่น สมาคมคนตาบอด ชมรมคนพิการ
จากอุบัติเหตุท้องถนน สโมสรโรตารีที่เป็นองค์กรของบุคคลที่ทำ�
ธุรกิจทีต่ อ้ งการช่วยเหลือสังคม การหาทุนทางสังคมเป็นสิง่ สำ�คัญมาก
ไม่ ว่ า ทุ น คน ทุ น เครื อ ข่ า ยทางสั ง คมหรื อ กลุ่ ม คน ทุ น เงิ น หรื อ
งบประมาณ ทุนทรัพยากรทุนภูมปิ ญ
ั ญา ทุนทางสังคมเหล่านีเ้ ป็นทุน
ที่สำ�คัญยิ่งที่พยาบาลชุมชนจะนำ�มามีส่วนร่วมในการทำ�งานที่จะ
ก่อให้เกิดจากการดูแลสุขภาพและการจัดการสุขภาพของชุมชน
ได้อย่างดี (กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม, 2556)
ขั้นตอนที่ 4 การลงพื้ น ที่ จ ริ ง ค้ น หา และศึ ก ษาวิ จั ย
ข้อมูลคนพิการและครอบครัว
การศึกษาวิจยั โดยการทำ�เป็นโครงการ เพือ่ ของบประมาณ
มาใช้ในการได้มาซึ่งข้อมูล การค้นหาคนพิการนั้นก็มิใช่เรื่องง่าย
เพราะลั ก ษณะสั ง คมเป็ น สั ง คมเมื อ งกึ่ ง ชนบทจากการลงพื้ น ที่
เยี่ยมคนพิการพบว่า คนพิการและผู้ดูแลมีความเครียด ขาดขวัญ
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และกำ � ลั ง ใจในการดำ � รงชี วิ ต ประจำ � วั น ได้ รั บ ดู แ ลและเยี่ ย ม สรรเสริญ และคณะ (2556) ที่กล่าวว่า 1) การสร้างและทดลองใช้
The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3
จากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐน้อย ผูเ้ ขียนได้ปรึกษาผูท้ รงคุณวุฒหิ ลาย ๆ ท่าน ระบบการดู แ ลคนพิ ก ารโดยใช้ ค รอบครั ว และชุ ม ชนเป็ น ฐาน
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The egg-laying chicken farm has been found
added value for the agricultural products (egg product,เวลา
เพื่อแก้inปัญBan
หาโดยการใช้
หลักฐานเชิงประจั
กษ์คือ Nakhon
ผลการวิจัยและ and ทีcampaigns
่ พ อเหมาะกั บforการจั
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since 1967
Klang sub-district,
Mueang
marketing
as itด กิcan
be ณ
จัดเวที
สาธารณะในการร่
มกันแลกเปลีprovince
่ยนเรียนรู้ by the
วัดซึง่ เป็นวัดอยูใ่ นกลางชุมชนเป็นศูนย์รวมจิตใจและไม่เสียค่าใช้จา่ ย
Phanom
district,
Nakhon วPhanom
seen from a merchandise slogan for promotion of
การนำ�ข้อมูลจากการวิจัยนำ�ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ตรงกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงช่วงเช้าวันศุกร์วันที่ 3 ของเดือน
chicken egg poultry
farmers’ cooperative. The egg-laying
selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’
สหวิชาชีพ ภาคีเครือข่าย และที่สำ�คัญคือ คนพิการและครอบครัว มี น าคม โดยการจั ด กิ จ กรรมมี ค่ า เดิ น ทางให้ กั บ คนพิ ก ารและ
chicken farmers preserve the original identity and
The current layer chicken feeding system has not
มาร่วมระดมสมอง โดยจัดเวทีสาธารณะนำ�หลักฐานเชิงประจักษ์ ครอบครัวเนื่องจากจะได้ไม่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับคนพิการและ
culture of raising them by keeping their chickens in open
changed significantly from that of the past, but it has
คือ นำ�ผลการวิจยั ทีเ่ ผยแพร่แล้วมานำ�เสนอให้ทปี่ ระชุมระดมสมอง ครอบครัวในการเดินทางมาร่วมกิจกรรมและกล่องพลาสติกที่ใช้
houses made of bamboo with thatched roofs which are
been improved with an integration of efforts based on
การขอความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว นในการระดมสมองเสนอ เก็บสมุดคนพิการและบัตรต่างๆ ได้รวมทัง้ พกพาได้สะดวก เนือ่ งจาก
convenient and easy to manage in a tight budget. They
plans with
the
well-definedวของผู
objectives,
ความคิดในการแก้ไขปัญหาที่ได้มาจากการศึกษาวิจัย โดยจากเวที newจากการดู
แลคนพิ
การและครอบครั
้เขียน พบว่mission
า คนพิการ
also useสาธารณะเสนอให้
the method ofมกี raising
egg-laying
chickens
without
and
strategy.
Also,
the
egg-laying
chicken
farms
have การ
ารจัดกิจกรรมการดูแลคนพิการและครอบครัว หรือผูด้ แู ลคนพิการส่วนใหญ่ไม่มที เี่ ก็บเอกสารเกีย่ วกับความพิ
using highly
technologyการร่
as compared
to other
from theอprivate
อย่างเป็expensive
นองค์รวมและครบวงจร
วมประชุมแลกเปลี
ย่ นเรียนรู้ beenที่แsupervised
ข็งแรงและกัby
นน้ำ�certain
ได้ เช่นcompanies
เก็บไว้ที่ถุงกระดาษหรื
ถุงพลาสติก
privateในชุ
sector
companies.
This
is
to
unite
farmers
by
sector
that
sell
egg-laying
breeds
of
chickens
in
order
มชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางที่สำ�คัญ เก่าๆ การเก็บเอกสารกระจัดกระจายและเอกสารมีรอยเปี
ยกน้ำ�
havingในการพั
a career
which
begins
with
raising
baby
chicks
to
maintain
the
standard
of
the
chicken
products.
ฒนาระบบบริการสุขภาพ สอดคล้องกับการศึกษาของ รัชนี
until the raised ones reach retirement. The whole
The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province
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		 5.2 ทดลองใช้ รู ป แบบการดู แ ลแบบองค์ ร วม
pattern 1 andคนพิ
3 การและครอบครัว จากเดิมคนพิการและครอบครัวต้องเดินทาง
1 – by farmers,
และใช้เวลาและขัน้ ตอนในการรับบริการ หลายครัง้ และต้องเดินทาง
rs and consumers
ไปหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งอยู่ห่างไกลกันโดยมี
onsumers (4.16%).
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
mers, compilers,
			 5.2.1 กิจกรรมการดูแลคนพิการและครอบครัว
nsumers (32.61%)
แบบเบ็ดเสร็จจุดเดียวและครบวงจรเชิงรุก โดยมีกจิ กรรมดังต่อไปนี้
nsumption within
คือ 1) ลงทะเบียน 2) ตรวจและดูแลสุขภาพทั่วไป 3) ประเมิน
mocratic Republic
ความพิการ ออกเอกสารรับรองความพิการ ฟื้นฟูสมรรถภาพ
aht per day. This
ทางการแพทย์และประเมินการใช้กายอุปกรณ์ 4) ตรวจสุขภาพ
และแนะนำ�การดูแลช่องปากและฟัน 5) ตรวจและดูแลสุขภาพจิต
6) จดทะเบียนสมุดและต่อสมุดคนพิการ 7) ติดต่อขอสวัสดิการ
จากรัฐ ได้แก่เบี้ยยังชีพ และอื่นๆ 8) คนพิการและผู้ดูแลได้พบปะ
และได้รับคำ�แนะนำ�จากสมาคมและชมรมคนพิการ 9) แจกของ
bon Administration
ที่ระลึก การเบิกค่าพาหนะคนพิการและผู้ดูแลคนละ 100 บาท
และเอกสารพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
010). The whole
คนพิการ และการแจ้งอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินองค์กรเอกชน
ney and spending
ได้แก่ ร้านขายยา ได้มาแนะนำ�เรื่องการใช้ยาโดยทางศูนย์สุขภาพ
ful to the farmers
ชุมชน ได้นำ�เตรียมเครื่องถ่ายเอกสารและกระดาษถ่ายเอกสาร
business. All the
trategic plans ไว้forอำ�นวยความสะดวกในการมีกิจกรรมครั้งนี้
5.2.2 โครงการมีกิจกรรมฝึกแกนนำ�ผู้ดูแล
d in a database			
as
คนพิการในการดูแลและตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยการมีส่วนร่วม
l plan of Nakhon
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่ และการประสานความร่วมมือกับ
nt of agricultural
สมาคมคนพิการ เช่น กิจกรรมการเยี่ยมบ้านคนพิการทางสายตา
in the areas both
อยู่ในเขตศูนย์สุขภาพชุมชน
hboring areas has
		 5.3 การประเมินผล การสังเกตผลที่เกิดจากการ
tury.
te the creationเปลี
of ่ยนแปลงและผลที่ได้จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เอาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงระบบริการโดยมีการประเมินเป็นระยะๆ
ucts (egg product,
ขั้นตอนที่ 6 การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นารู ป แบบการดู แ ล
tion) as it can be
แบบองค์ ร วมคนพิ ก ารและครอบครั ว โดยมี กิ จ กรรมเยี่ ย มบ้ า น
or promotion of
คนพิการทีม่ ขี อ้ จำ�กัดในการบริการร่วมกันของ สหวิชาชีพและภาคี
andard and Safe.’
เครือข่าย
system has not
การจัดให้มปี ระชุมเชิงปฏิบตั กิ าร 2 ครัง้ โดย 1) การจัดเวที
e past, but it has
สาธารณะของผู้เขียนโดยการมีส่วนร่วมของคนพิการ ครอบครัว
efforts based on
ชุมชน สหวิชาชีพและภาคีเครือข่ายการจัดโครงการและกิจกรรม
bjectives, mission
ต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ การประเมินผล พบว่า
cken farms have
คนพิการหลายรายมีข้อจำ�กัดในการมารับบริการ ณ สถานบริการ
s from the private
ต่างๆ ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเนือ่ ง 2) เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงาน
chickens in order
ที่เกี่ยวข้อง คนพิการและครอบครัว ชุมชนและตัวแทนจากองค์กร
hicken products.
เอกชนมาประชุม เพือ่ อภิปราย วิเคราะห์ วิจารณ์และเสนอความคิด
chicken farm in
Phanom province
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เห็นร่วมกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุป ข้อเสนอแนะ และข้อวิจารณ์
ทีม่ คี วามหลากหลาย เพือ่ ใช้ในการนำ�ไปปรับปรุง และพัฒนารูปแบบ
การดูแลแบบองค์รวมคนพิการและครอบครัว ได้แก่ การเยีย่ มบ้าน
และดูแลคนพิการและครอบครัวที่มีข้อจำ�กัดในการไปรับบริการ
ณ ทีบ่ า้ นและชุมชน โดยในการเยีย่ มครัง้ แรกประกอบไปด้วยสหวิชาชีพ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน ได้แก่ สหวิชาชีพ (แพทย์และ
พยาบาลวิชาชีพประจำ�ศูนย์สุขภาพชุมชน นักกายภาพบำ�บัด
นักกิจกรรมบำ�บัด พยาบาลจิตเวช นักสังคมสังเคราะห์ ครูกลุ่ม
เป้าหมายพิเศษ (พิการ) จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ประธานชุมชนแกนนำ�ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข
และแกนนำ�ผู้ดูแลคนพิการ มีการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันทุกฝ่าย
รวมทัง้ คนพิการและครอบครัว ณ ทีบ่ า้ นและชุมชน ซึง่ ก่อนไปเยีย่ ม
ต่อไปได้มกี ารจัดประชุม ณ ศูนย์สขุ ภาพชุมชน ต่อมาหน่วยงานต่าง ๆ
ก็ ไ ด้ ก ลั บ ไปประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นหน่ ว ยงานของตนเอง
ในการวางแผนในการดูแลคนพิการและครอบครัวที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ โดยต่อมาในการเยี่ยมและดูแลกรณีคนพิการที่มี
ความซับซ้อนและยากต่อการดูแลรักษาและฟื้นฟู มีสหวิชาชีพ
ที่เชี่ยวชาญ เช่น แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (เชี่ยวชาญด้านคนพิการ
ทางการเคลือ่ นไหวหรือทางร่างกาย) จิตแพทย์ (เชีย่ วชาญในการดูแล
และรักษาคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม) มาร่วมเยี่ยม
ขั้นตอนที่ 7 การพั ฒ นาระบบบริ ก ารคนพิ ก ารและ
ครอบครัวในการรับบริการที่สถานบริการระดับปฐมภูมิ เชื่อมโยง
ไปยังสถานบริการระดับตติยภูมิ
การทำ � ข้ อ ตกลงความร่ ว มกั น ระหว่ า งชุ ม ชนหน่ ว ย
หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ หน่วยบริการระดับทุติยภูมิ และหน่วย
บริการระดับตติยภูมิให้มีความชัดเจนในรูปแบบดูแลคนพิการ
การสร้างช่องทางในการส่งต่อข้อมูลหรือการปรึกษา การทำ�คู่มือ
คนพิการและครอบครัว ในการไปขอรับสิทธิประโยชน์ การสร้าง
ช่องทางพิเศษ การใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แพทย์แผนไทยทั้งของรัฐ
และเอกชน การพัฒนาอาสาสมัครคนดูแลคนพิการในชุมชน เป็นระยะๆ
หากมีปญ
ั หาและอุปสรรคอะไรให้เป็นระยะๆ การจัดเวทีสาธารณะ
ในแต่ละพื้นที่เพื่อหาปัญหาและแก้ไขปัญหาร่วมกันและการดูแล
คนพิการในกรณีทมี่ เี รือ้ รังมีขอ้ จำ�กัดในไปรับบริการ และดูแลโดยให้
แกนนำ�ตรวจสุขภาพและใส่ผลการตรวจในใส่สมุดประจำ�ตัวผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง แล้วให้ผู้ดูแลนำ�ผลการตรวจมาแจ้งพยาบาลและแพทย์
ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเพื่อทำ�การรักษาและดูแลต่อไป
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ข้อเสนอแนะ

The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3
channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic distributions were: channel 1 – by farmers,
การปฏิ บั ติ พ ยาบาลขั้ น สู ง ในการดู แ ลคนพิ ก ารและ
หน่วยงานของรัฐควรมีจัดระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ
compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channel 2 – by farmers, compilers, retailers and consumers
ครอบครัวในระดับบริการปฐมภูมริ ว่ มกับสหวิชาชีพและภาคีเครือข่าย ณ จุดเดียว ซึง่ มีระบบบริการคนพิการและครอบครัวให้ได้รบั สวัสดิการ
(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%), and channel 4 – by farmers and consumers (4.16%).
ส่งผลให้คนพิการได้รบั สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายได้อย่างครอบคลุม จากรัฐได้ครอบคลุม ลดขั้นตอนในการไปรับบริการจากหน่วยงาน
Patternคุ ณ2ภาพชี
had ว3ิ ต ทีchannels
in domestic
foreign
distribution
channel
1 – วby
farmers, compilers,
่ ดี ขึ้ น และลดภาวะซึ
ม เศร้ าand
สอดคล้
อ งแนวคิ
ด ของรัofฐ ทีeggs:
่ มี ก ารทำ
� งานแยกส่
น พยาบาลเวชปฏิ
บั ติ ชุ ม ชน
middlemen,
retailers
and
consumers
(39.83%),
channel
2
–
by
farmers,
compliers,
retailers
and
consumers
(32.61%)
การดาํ เนินงานฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (Community- เป็นบุคคลากรหนึง่ ทีม่ คี วามรูแ้ ละความสามารถรวมทัง้ เป็นการให้มี
and channel
3 – farmers, retailers
consumers
amount
based Rehabilitation
หรือ CBR)and
ขององค์
การอนามั(27.56%).
ยโลกทีก่ ล่าThe
ว total
จัดการให้
การดึงofทุนyielded
ทางสังคมeggs
เช่น for
สหวิconsumption
ชาชีพและภาคีเครืwithin
อข่ายมามี
Nakhonไว้Phanom
province
and
neighboring
provinces
including
those
exported
to
Lao
People’s
Democratic
Republic
วา่ การพัฒนาระบบบริการคนพิการเป็น ความร่วมมือกันระหว่าง ส่วนร่วมในการดูแลคนพิการ เพือ่ ส่งเสริมให้คนพิการและครอบครัว
was 29,362
withวของคนพิ
30 eggsการforกลุeach
whichงwere
worth
bahtขper
คนพิการtrays
ครอบครั
ม่ องค์กtray
รต่างๆorในชุ125,837
มชน หน่วeggs
ยงาน per มีday
ศักยภาพสู
สุดส่งผลให้
คุณ304,970
ภาพชีวิตและสุ
ภาพจิday.
ตที่ดThis
ี รวมทั้ง
was theภาครั
working
capital
in
Ban
Klang
village
which
earned
9,149,100
baht
per
month.
ฐและเอกชน ทีเ่ กีย่ วข้องการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพ เป็นบทบาทอิสระที่พยาบาลสามารถปฏิบัติได้ระบบสุขภาพ
คนพิก: ารนั
้น หน่วยบริ
การสาธารณสุ
ขระดั
บปฐมภูมิเป็น/ส่Marketing
วนที่มี Channels / Consumers
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Introduction
เอกสารอ้
า
งอิ
ง
Creating the stability of food supply is extremely

(80 weeks) to complete (Ban Klang Tambon Administration
Office. 2012 & Ban Klang’s Eggs. 2010). The whole
important, not only for both farmers themselves and
process to complete for making money and spending
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