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ค าน า 

สทิธดิา้นสขุภาพโดยไม่มกีารแบ่งแยกถูกระบุไวใ้นตราสารต่างๆในระดบันานาชาต ิดงับทบญัญตัขิององคก์ารอนามยัโลก
ทีก่ล่าวไวว้่า “การมสีขุภาพตามมาตรฐานสงูสดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้โดยไม่มกีารแบ่งแยกเชือ้ชาต ิศาสนา ความเชื่อทาง
การเมอืง สภาวะทางเศรษฐกจิและสงัคมเป็นหนึ่งในสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของมนุษยท์ุกคน” (1) 
 
อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธคินพกิาร (The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities; CRPD) 

ไดก้ล่าวถงึสทิธดิา้นสขุภาพของคนพกิารไวใ้นขอ้ที ่ 25 เรยีกรอ้งใหป้ระเทศสมาชกิ “ยอมรบัว่าคนพกิารมสีทิธทิีจ่ะมี

สขุภาพตามมาตรฐานสงูสดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้โดยไม่มกีารแบ่งแยกถงึความพกิาร” รวมถงึขอ้ที ่ 20 การเขา้ถงึ 

(accessibility) และขอ้ที ่ 26 การสง่เสรมิสมรรถภาพและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (habilitation and rehabilitation) ได้

ก าหนดมาตรการต่างๆทีป่ระเทศสมาชกิควรปฏบิตัเิพื่อใหแ้น่ใจว่าคนพกิารสามารถเขา้ถงึบรกิารดา้นสขุภาพทีค่ านึงถงึ

ความละเอยีดอ่อนเชงิเพศ รวมทัง้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นสขุภาพ (2) 

อย่างไรกต็าม หลกัฐานทางวชิาการแสดงใหเ้หน็ว่าคนพกิารมกัมรีะดบัสขุภาพทีแ่ย่กว่าประชากรทัว่ไป (3) และประสบ
ปญัหามากมายในการมสีทิธดิา้นสขุภาพของพวกเขา (4) 
 
สทิธดิา้นสขุภาพไม่ไดห้มายถงึการเขา้ถงึบรกิารดา้นสขุภาพเท่านัน้ แต่รวมถงึประเดน็อื่นๆทีเ่ป็นตวัก าหนดสขุภาพ เช่น 
การมนี ้าดื่มทีส่ะอาด การมบีา้นและการสขุาภบิาลทีเ่หมาะสม นอกจากนี้ยงัหมายถงึความอสิระ และการเขา้ถงึสทิธิ
ประโยชน์ ความอสิระหมายถงึ การมสีทิธทิีจ่ะไม่รบัการรกัษาทางการแพทยห์ากไม่ยนิยอม เช่น ในการทดลองและการ
วจิยั สทิธทิีจ่ะไม่รบัการรกัษาทีท่ารุณ ก่อใหเ้กดิความทรมาน หรอื ท าใหเ้กดิความอบัอาย สว่นสทิธปิระโยชน์ไดแ้ก่ สทิธิ
ดา้นการป้องกนัโรคและการรกัษา สทิธดิา้นการควบคุมโรค การเขา้ถงึยาทีจ่ าเป็น และการมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ
เกีย่วกบัสขุภาพของตนเอง (4) 
 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิารโดยชุมชน (Community-based rehabilitation; CBR) ช่วยสนบัสนุนใหค้นพกิารมสีภาวะ
สขุภาพในระดบัสงูสดุเท่าทีเ่ป็นไปได ้โดยมุ่งเน้นการท างานใน 5 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่ การสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค 
การรกัษาทางการแพทย ์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการใหอุ้ปกรณ์เครื่องช่วยคนพกิาร นอกจากนี้ CBR ยงัสง่เสรมิการมี
สว่นร่วมดา้นสขุภาพโดยท างานร่วมกบัหน่วยงานดา้นสขุภาพอื่นๆเพื่อใหม้ัน่ใจว่าคนพกิารทุกคนสามารถเขา้ถงึบรกิาร 
ไดร้บับรกิารดา้นสขุภาพตามสทิธิ ์(5) และไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการ อย่างมสีว่นร่วมและมชีุมชนเป็นฐาน (6) 
 
แมว้่าในอดตี การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิารโดยชุมชน จะเคยมุ่งเน้นทีห่น่วยงานดา้นสขุภาพเป็นหลกั แต่เน่ืองจาก
สขุภาพไดร้บัอทิธพิลจากหลายๆปจัจยั จงึจ าเป็นตอ้งเป็นการร่วมมอืจากหลายภาคสว่นและครอบคลุม (7) และโครงการ 
CBR จงึท างานประสานกบัภาคสว่นทีห่ลากหลาย เช่น ภาคการศกึษาและอาชพี เป็นตน้ อย่างไรกด็ใีนบทนี้เน้นกจิกรรม
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิารโดยชุมชนในภาคสขุภาพเป็นหลกั 
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เรือ่งเล่าท่ี 1 ประเทศไทย 
 
น าบริการด้านสุขภาพไปสู่ชุมชน 
 
ประเทศไทยมปีระวตัดิา้นการดแูลสขุภาพระดบัปฐมภูมทิีป่ระสบความส าเรจ็มายาวนาน ตลอดเวลาทีผ่่านมาไดม้กีาร
พฒันาผ่านกจิกรรมและกลยุทธเ์ชงินวตักรรมต่างๆ  ในหลายจงัหวดัการดแูลสขุภาพระดบัปฐมภูมใิชร้ะบบเครอืขา่ยที่
เรยีกว่าสถานีอนามยั ซึง่มกีารเชื่อมต่อและไดร้บัการสนบัสนุนโดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่   ในปีค .ศ.2006 โรงพยาบาลสิ
ชล ไดแ้นะน าการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิารโดยชุมชน (CBR) แก่สถานีอนามยัต่างๆในเครอืขา่ย ในจ านวนนี้มสีถานี
อนามยัท่าหนิซึง่ตัง้อยู่ในพืน้ทีช่นบท ซึง่ทมีงานประกอบดว้ยแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั เภสชักร พยาบาลและเจา้หน้าที่
ดา้นสขุภาพ โดยก่อนทีไ่ดร้บัการแนะน าเกีย่วกบั CBR บุคลากรทมีน้ีไดจ้ดักจิกรรมเกีย่วกบัสง่เสรมิสขุภาพและป้องกนั
โรคแบบทัว่ไป หลงัจากมโีครงการ CBR เพิม่ขึน้ ทมีนี้ไดม้บีทบาทในการคน้หาคนพกิารและจดัการกบัความตอ้งการ
จ าเป็นดา้นการดแูลสขุภาพทัง้แบบทัว่ไปและเฉพาะทางส าหรบัคนพกิาร 
 
จุดเน้นหลกัของโครงการ CBR คอื การใหบ้รกิารดา้นสขุภาพแก่คนพกิารถงึ  “ประตูบา้น” จงึไดม้กีารจดัท าโครงการดแูล
สขุภาพทีบ่า้นส าหรบัคนพกิาร ผูส้งูอายุและผูป้ว่ยเรือ้รงั ใหก้ารเชื่อมโยงโดยตรงกบัโรงพยาบาลสชิล  การออกเยีย่มบา้น
ด าเนินการโดยทมีสถานีอนามยัท่าหนิและนกักายภาพบ าบดัจากโรงพยาบาลสชิลท าใหล้ดการเดนิทางและค่าใชจ้่าย 
นอกจากนี้ยงัมกีารจดัท าแบบแผนการใหบ้รกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิารทีบ่า้น  อาสาสมคัรและสมาชกิในครอบครวั
ไดร้บัการฝึกอบรมเกีย่วกบัฟ้ืนฟูสมรรถภาพเบือ้งตน้(ไดแ้ก่ การฝึกทกัษะการท ากจิวตัรประจ าวนั ) แก่คนพกิาร และมี
การสง่เสรมิการเรยีนร่วมส าหรบัเดก็พกิาร  การท างานดว้ยรปูแบบสหวชิาชพีนี้ท าใหเ้กดิมัน่ใจไดว้่าคนพกิารทุกคน
สามารถเขา้ถงึบรกิารสขุภาพและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพภายในชุมชนของพวกเขาได ้ รวมทัง้ไดร้บัการสง่ต่อไปยงั
โรงพยาบาลสชิลในกรณีจ าเป็น 
การประเมนิผลในปี 2008 สรุปไดว้่าโครงการCBR มปีระสทิธผิลในการจดับรกิารดแูลสขุภาพแก่คนพกิารและครอบครวั 
ไดแ้ก่ การคน้หาคนพกิารตัง้แต่แรกเริม่และการรกัษาในระยะแรกเริม่ การสง่เสรมิสขุภาพและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ อนัไดแ้ก่
การฝึกความสามารถดา้นต่างๆและการจดัหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพกิาร  โดยภาพรวมพบว่าคนพกิารมคีุณภาพชวีติ
ทีด่ขี ึน้ เหน็ไดจ้ากการสามารถพึง่พาตนเอง  มทีกัษะในการเคลื่อนทีแ่ละการสือ่สารทีด่ขี ึน้  ผูป้กครองเดก็พกิารไดร้บัการ
สนบัสนุนทีด่ขี ึน้เช่นเดยีวกนั  ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมปีฏสิมัพนัธใ์นการท างานทีด่ ี (โรงพยาบาลสชิล สถานีอนามยั  และ
ชุมชน) และการมสีว่นร่วมของอาสาสมคัรในทอ้งถิน่  และการหมุนเวยีนทรพัยากรอื่นๆ ไดก้่อใหเ้กดิความรูส้กึถงึการ
เสรมิพลงัและความเป็นเจา้ของชุมชน 
 
 
เป้าหมาย 
คนพกิารบรรลุมาตรฐานดา้นสขุภาพสงูสดุทีเ่ป็นไปได ้
 
บทบาทของ CBR 
บทบาทของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิารโดยชุมชน (CBR) ในประเดน็ดา้นสขุภาพคอื การท าใหแ้น่ใจว่าความตอ้งการ
จ าเป็นของคนพกิารและสมาชกิในครอบครวัไดร้บัการจดัการในดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ การป้องกนัโรค การรกัษาทาง
การแพทย ์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆ นอกจากน้ี CBR ตอ้งเป็นการท างานร่วมกบัคนพกิารและ
ครอบครวัของพวกเขาเพื่อกระตุน้ใหค้นพกิารเขา้ถงึบรกิารดา้นสขุภาพ และท างานร่วมกบัภาคสว่นอื่นๆเพื่อใหแ้น่ใจว่ามี
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การตระหนกัถงึภาวะสขุภาพอย่างครอบคลุมทุกดา้น 
 
ผลลพัธท่ี์ต้องการ 
 คนพกิารและสมาชกิในครอบครวัมคีวามรูเ้กีย่วกบัสขุภาพของตนเองเพิม่ขึน้และมสีว่นร่วมอย่างแขง็ขนัในการ

บรรลุสขุภาพทีด่ ี
 หน่วยงานดา้นสขุภาพตระหนกัว่าคนพกิารสามารถมสีขุภาพทีด่ไีด ้และไม่มกีารแบ่งแยก เนื่องจากความพกิาร

หรอืปจัจยัอื่นๆ เช่น เพศ 
 คนพกิารและสมาชกิในครอบครวัสามารถเขา้ถงึบรกิารรกัษาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในสถานพยาบาลที่

ตอ้งการหรอืสถานพยาบาลใกลบ้า้น และมคี่าใชจ้่ายทีส่ามารถจ่ายได ้
 การรกัษาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพสามารถท าใหค้นพกิารใหม้สีว่นร่วมอย่างแขง็ขนัในครอบครวัและชุมชนได ้
 มกีารพฒันาความร่วมมอืในภาคสว่นต่างๆ ทัง้ภาคการศกึษา ความเป็นอยู่และภาคสงัคม ทัง้นี้เพื่อใหค้นพกิาร

มสีขุภาพด ี
 
แนวคิดหลกั 
สุขภาพ 
สุขภาพคืออะไร? 
สขุภาพไดร้บัการอธบิายความหมายแต่ดัง้เดมิว่า การปราศจากโรคหรอืความเจบ็ปว่ย อย่างไรกต็ามค านิยามของมี
ความหมายกวา้งกว่านัน้ กล่าวคอื “ภาวะทีส่มบรูณ์ของร่างกาย จติใจและสงัคม รวมทัง้ไม่มคีวามเจบ็ปว่ยหรอือ่อนแอ
ทางสขุภาพ”(1)  สขุภาพเป็นทรพัยากรทีม่คีุณค่าทีท่ าใหบุ้คคลด ารงชวีติอย่างสมบรูณ์ทัง้ดา้นสว่นบุคคล สงัคมและ
เศรษฐกจิ มอีสิระในการประกอบอาชพี เรยีนรูแ้ละมสีว่นร่วมอย่างกระตอืรอืรน้ในการด าเนินชวีติในครอบครวัและชุมชน 
 

เรือ่งเล่าท่ี 2 ประเทศอินเดีย 

เคอรชิ์ด้า   
 

เคอรช์ดิา้เกดิมาพรอ้มกบัภาวะหหูนวกตาบอด เขาอาศยัอยู่ในหมู่บา้นเลก็ๆในอ าเภอบาราบานก ิ แควน้อุตรประเทศ 
ประเทศอนิเดยี  ตอนทีส่ตัยาบามาซึง่เป็นเจา้หน้าทีโ่ครงการ CBR ทีผ่่านการฝึกอบรมจากองคก์รเซนสอ์นิเตอรเ์นชัน่
แนลอนิเดยี  (Sense International India) มาพบกบัเคอรช์ดิา้    ตอนนัน้เธอมอีายุ 10 ปี และมชีวีติสว่นใหญ่อยู่กบัการ
นอนอยู่ในมุมมดืๆของบา้นซึง่ถูกแยกออกมาจากชุมชนโดยสิน้เชงิ   เคอรช์ดิา้ตอ้งไดร้บัการช่วยเหลอืทุกอย่างจาก
มารดาและเธอไม่สามารถสือ่สารได ้ สตัยาบามาท างานอย่างหนกัเพื่อสอนทกัษะดา้นกจิวตัรประจ าวนัและการสือ่สารแก่
เคอรช์ดิา้   เคอรช์ดิา้เริม่ตอบสนองในทางทีด่โีดยการลุกขึน้นัง่  การรบัประทานอาหารร่วมกบัครอบครวั และเล่นของเล่น
ต่างๆ   เธอเริม่เรยีนรูภ้าษาของการสมัผสั อาท ิดงึสา่หรขีองแม่เมื่อตอ้งการใหแ้ม่อยู่ดว้ยนานขึน้ เมื่อเวลาผ่านไป สตัยา
บามาสามารถพาเคอรช์ดิา้ใหเ้ดนิออกมานอกบา้นได ้ แมว้่าเธออาจไม่ไดย้นิเสยีงนกรอ้งหรอืเหน็แสงอาทติยไ์ด ้  แต่สี
หน้าของเธอแสดงใหรู้ว้่าเธอชอบอากาศบรสิทุธิภ์ายนอก  โครงการ CBR ไดช้่วยใหค้รอบครวัของเคอรช์ดิา้ขึน้ทะเบยีน
คนพกิารของเธอได ้ซึง่ท าใหเ้ธอสามารถเขา้รบับรกิารต่างๆไดม้ากมาย   โครงการฯยงัไดช้่วยใหแ้ม่ของเธอไดร้บัการ
รกัษาวณัโรคอกีดว้ย สตัยาบามายงัคงฝึกเคอรช์ดิา้และขณะนี้ก าลงัสอนภาษามอืแก่เธอ แมเ้ป็นการเดนิทางทีย่าวไกล
ส าหรบัเคอรช์ดิา้และครอบครวัของเธอ แต่ดว้ยการสนบัสนุนจากโครงการ CBR พวกเขาก าลงักา้วไปสูก่ารใชช้วีติร่วมกบั
ชุมชนอย่างเตม็รปูแบบของเคอรช์ดิา้ 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
 
ภาวะสขุภาพของบุคคลไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยัทัง้สว่นบุคคล เศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้มอย่างกวา้งขวาง  ปจัจยั
เหล่าน้ีมกัถูกอา้งถงึว่าเป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อสขุภาพ  ซึง่มหีวัขอ้หลกัดงัน้ี (ปรบัปรุงจาก (8)) 
 พนัธุกรรม  ‟ มผีลต่ออายุขยั ความมสีขุภาพดแีละความเป็นไปไดใ้นการเกดิความเจบ็ปว่ยต่างๆ 
 รปูแบบการใชช้วีติและพฤตกิรรมสว่นบุคคล ‟ อาหาร กจิกรรม การสบูบุหรี ่การดื่ม และการรบัมอืกบั
ความเครยีดในชวีติ  เหล่านี้ลว้นสง่ผลต่อสขุภาพ 
 รายไดแ้ละสถานภาพทางสงัคม ‟ ช่องว่างระหว่างคนรวยกบัคนจนยิง่มากเท่าไหร่ ยิง่มคีวามแตกต่างของภาวะ
สขุภาพมากเท่านัน้ 
 การจา้งงานและสภาพการท างาน‟ ผูท้ีไ่ดร้บัการจา้งงานมกัมสีขุภาพทีด่กีว่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ีส่ามารถ
ควบคุมสภาพในการท างานของตนเองได ้
 การศกึษา ‟ระดบัการศกึษาต ่ามคีวามเชื่อมโยงกบัการมสีขุภาพไม่ด ีมภีาวะเครยีดมากกว่าและมคีวามมัน่ใจใน
ตนเองต ่ากว่า 
 เครอืขา่ยการสนบัสนุนทางสงัคม‟การไดร้บัการสนบัสนุนจากครอบครวั เพื่อนและชุมชนมากกว่า เชื่อมโยงกบั
การมสีขุภาพทีด่กีว่า 
 วฒันธรรม ‟ ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ความเชื่อของครอบครวัและชุมชนลว้นสง่ผลต่อสขุภาพ 
 เพศ‟เพศชายและเพศหญงิมคีวามแตกต่างของโรคในแต่ละช่วงวยั 
 สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ‟น ้าสะอาดและอากาศบรสิทุธิ ์สถานทีท่ างานทีถู่กสขุอนามยั บา้น ชุมชนและถนนที่
ปลอดภยั  ลว้นสง่ผลต่อการมสีขุภาพด ี 
 บรกิารดา้นสขุภาพ‟การเขา้ถงึและใชบ้รกิารดา้นสขุภาพมอีทิธพิลต่อสขุภาพ 
 
ปจัจยัเหล่าน้ี บางอย่างสามารถควบคุมได ้เช่นพฤตกิรรมดา้นสขุภาพ แต่ปจัจยัไม่สามารถควบคุมได ้เช่น 
พนัธุกรรม 

 
ความพิการและสุขภาพ 
 
สขุภาพดถีว้นหน้า (Health for All) เป็นวตัถุประสงคด์า้นสขุภาพระดบัโลกทีก่ าหนดโดยองคก์ารอนามยัโลก ในระหว่าง
การสมัมนาดา้นการดแูลสขุภาพระดบัปฐมภูมทิีจ่ดัขึน้ทีเ่มอืงอลัมา เอตา (Alma-Ata) ในปีค.ศ. 1978   ผ่านมาแลว้ 30 ปี 
ชุมชนต่างๆทัว่โลกยงัไม่บรรลุวตัถุประสงคน์ี้ และประชาชนหลายกลุ่ม รวมทัง้คนพกิารยงัมสีภาวะสขุภาพทีแ่ย่กว่าคน
อื่นๆ   
 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าคนพกิารบรรลุการมสีขุภาพทีด่ ี  สิง่ส าคญัทีค่วรจดจ าคอื 

• คนพกิารตอ้งการบรกิารดา้นสขุภาพแบบทัว่ไป (เช่นบรกิารสง่เสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค และการรกัษาทาง
การแพทย)์ เช่นเดยีวกบัประชากรกลุ่มอื่นๆ รวมทัง้มคีวามตอ้งการทีแ่ตกต่างในแต่ละช่วงอายุ 

• แมไ้ม่ใช่คนพกิารทุกรายทีม่ปีญัหาสขุภาพอนัเน่ืองมาจากความพกิาร แต่มคีนพกิารจ านวนมากทีต่อ้งการบรกิาร
ดา้นสขุภาพเฉพาะดา้น รวมทัง้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ทัง้แบบเป็นครัง้คราวและแบบสม ่าเสมอ   และแบบช่วงเวลา
สัน้ๆหรอืตลอดชวีติ  
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การดแูลสุขภาพ 
 
การจดับริการสุขภาพ 
 
การดแูลสขุภาพในแต่ละประเทศมกีารจดับรกิารผ่านระบบสขุภาพซึง่ประกอบดว้ยหน่วยงานสถาบนัแหล่งทรพัยากรและ
ประชาชนเป้าประสงค ์เริม่แรกคอื การสง่เสรมิ ซ่อมแซม หรอืคงไวซ้ึง่ภาวะสขุภาพ   แมร้ฐับาลเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัใน
ระบบสขุภาพ แต่การดแูลสขุภาพสว่นใหญ่เป็นการท างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานสาธารณะ เอกชน การแพทยพ์ืน้บา้น
และหน่วยงานทีไ่ม่เป็นทางการ (9) 
 
ในปีค.ศ. 2008 รายงานดา้นสขุภาพระดบัโลก (World Health Report) ไดใ้หค้วามส าคญัของการดแูลสขุภาพระดบัปฐม
ภูมต่ิอการบรรลุสขุภาพของบุคคลทุกคน (10)  การดแูลสขุภาพระดบัปฐมภูมเิป็นบรกิารทีทุ่กคนและทุกครอบครวั
สามารถเขา้ถงึและมคี่าใชจ้่ายทีส่ามารถจ่ายได ้       เป็นบรกิารขัน้แรกของการเขา้สูร่ะบบสขุภาพแห่งชาตสิ าหรบั
ประชาชน ครอบครวัและชุมชนและเป็นการน าการดแูลสขุภาพมาอยู่ใกลท้ีอ่าศยัและทีท่ างานของประชาชนเท่าทีจ่ะ
เป็นไปได ้(11) 
 
อปุสรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ 
 
การทีค่นพกิารมสีขุภาพทีไ่ม่ด ีไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผลจากสภาวะความพกิาร แต่อาจมาจากความยากล าบากในการเขา้ถงึ
โครงการและบรกิารต่างๆ (12)    มกีารคาดการณ์ว่าในประเทศทีย่ากจนมคีนพกิารจ านวนน้อยมากทีส่ามารถเขา้ถงึ
บรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพและบรกิารพืน้ฐานทีเ่หมาะสม (5) 
 
อุปสรรคต่อการไดร้บับรกิารสขุภาพทีค่นพกิารและครอบครวัอาจพบ ไดแ้ก่ 
 ไม่มนีโยบายและกฎหมาย หรอืมแีต่ไม่เหมาะสม  - กรณีทีม่กีฎหมายและนโยบาย อาจไม่ถูกน ามาบงัคบัใชห้รอืไม่

น ามาใชป้ระโยชน์  และอาจมกีารกดีกนัหรอืขดัขวางเกีย่วกบัการจดับรกิารสขุภาพใหค้นพกิาร 
 อุปสรรคด์า้นเศรษฐกจิ  - การด าเนินการดา้นสขุภาพ เช่น การประเมนิ การรกัษาและการใหย้ามกัมคี่าใชจ้่าย ซึง่

เป็นปญัหาต่อคนพกิารและครอบครวัทีม่กัมเีงนิจ านวนจ ากดัเพื่อจ่ายส าหรบัค่าดแูลสขุภาพจ ากดั (ดรูายละเอยีดใน
หวัขอ้ บทน า: ความยากจนและความพกิาร) 

 อุปสรรคดา้นกายภาพและภูมศิาสตร ์ -ปญัหาดา้นคมนาคม การเขา้ถงึอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์การแพทยเ์ป็น
ตวัอย่างของอุปสรรคทัว่ไปทีพ่บไดบ้่อยเช่นเดยีวกบัการจ ากดัของทรพัยากรในการดแูลสขุภาพในพืน้ทีช่นบท (ซึง่
คนพกิารจ านวนมากอาศยัอยู)่ และระยะทางทีห่่างไกลในการมาใชบ้รกิารในเมอืงใหญ่  

 อุปสรรคดา้นขอ้มลูและการสือ่สาร- ความยากล าบากในการสือ่สารกบัเจา้หน้าทีด่า้นสขุภาพ เช่น คนหหูนวก อาจมี
ความยากล าบากในการสือ่สารบอกอาการของตนแก่แพทย ์และขอ้มลูดา้นสขุภาพมกัไม่มอียู่ในรปูแบบทีเ่ขา้ถงึได้
ง่ายส าหรบัคนพกิาร เช่นขอ้มลูในรปูแบบภาพส าหรบัผูม้คีวามบกพร่องดา้นสตปิญัญา 

 ทศันคตทิีไ่ม่ดแีละการขาดความรูเ้กีย่วกบัคนพกิารของเจา้หน้าทีด่า้นสขุภาพ -บุคคลากรทางการแพทยอ์าจมี
ทศันคตทิีไ่ม่เหมาะสม มอีคต ิ เพกิเฉย ขาดความตระหนกัและมกัขาดความรูค้วามเขา้ใจและทกัษะในการจดัการ
ปญัหาสขุภาพในคนพกิาร  

 การขาดความรูแ้ละมทีศันคตทิีไ่ม่ดเีกีย่วกบับรกิารและการดแูลสขุภาพทัว่ไปของคนพกิาร -คนพกิารอาจลงัเลทีจ่ะใช้
บรกิารสขุภาพ  หลายคนอาจไม่มคีวามรูเ้กีย่วกบัสทิธแิละประเดน็สขุภาพและบรกิารสขุภาพทีม่อียู่   
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คนพกิารบางรายอาจถูกกดีกนัและแบ่งแยกไดง้่าย  พวกเขาอาจทุกขเ์ป็น 2 เท่าหรอืเสยีเปรยีบหลายเท่าเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัคนอื่น ตวัอย่างเช่น ถูกกดีกนัและแบ่งแยกเนื่องจากประเภทความพกิาร อายุ เพศ และ /หรอืสถานภาพ
ทางสงัคม (13) และยิง่ยากทีจ่ะเขา้ถงึบรกิารสขุภาพ    โครงการ CBR ควรตระหนกัถงึกลุ่มคนต่อไปนี้ ไดแ้ก่ คนพกิารที่
เป็นสตร ีเดก็ และคนชรา กลุ่มคนพกิารช ้าชอ้นเช่นคนหหูนวกและตาบอด หรอืคนบกพร่องดา้นสตปิญัญา คนพกิารทีต่ดิ
เชือ้เอดส ์คนทีม่ปีญัหาสขุภาพจติ คนทีเ่ป็นโรคเรือ้นหรอืมภีาวะผวิเผอืก (ดรูายละเอยีดในภาคผนวก) 
 
สุขภาพดีรว่มกนั (Inclusive health) 
 
การศกึษาแบบเรยีนร่วม (Inclusive education) เป็นแนวคดิทีไ่ดร้บัการยอมรบัอย่างแพร่หลายและน าไปใชใ้นระบบ
การศกึษาทัว่โลก ซึง่หมายถงึการศกึษาทีเ่ปิดรบับุคคลทุกคน รวมทัง้คนพกิารใหเ้ขา้ร่วมอย่างเตม็ทีท่ ัง้ในโรงเรยีนทัว่ไป
หรอืศนูยก์ารเรยีนรูต่้างๆในชุมชน (14) (ดรูายละเอยีดในหวัขอ้ องคป์ระกอบดา้นการศกึษา) เช่นเดยีวกบัแนวคดิสขุภาพ
ดรี่วมกนัชึง่ก าลงัไดร้บัการสง่เสรมิโดยโครงการ CBR เพื่อใหแ้น่ใจว่าระบบสขุภาพมกีารตระหนกัถงึความตอ้งการของ
คนพกิารและบรรจุเอาไวใ้นนโยบาย แผนงาน และการจดับรกิารต่างๆ ซึง่ใชก้ารดแูลสขุภาพระดบัปฐมภูมเิป็นฐาน ตาม
แนวคดิ “สขุภาพดถีว้นหน้า” (Health for All)    กล่าวคอืการดแูลสขุภาพควรเป็นสิง่ทีบุ่คคลและครอบครวัสามารถเขา้ถงึ
ไดใ้นชุมชนผ่านการมสีว่นร่วมอย่างเตม็ทีแ่ละมคี่าใชจ้่ายทีชุ่มชนและประเทศนัน้สามารถจ่ายได ้(11) 
 
สขุภาพแบบมสีว่นร่วม หมายถงึการทีทุ่กคนสามารถเขา้ถงึการดแูลสขุภาพโดยไม่ค านึงถงึความพกิาร เพศ อายุ สผีวิ 
เชือ้ชาต ิศาสนาและเศรษฐานะทางสงัคม ซึง่การจะเป็นเช่นน้ีไดผู้ใ้หบ้รกิารสขุภาพตอ้งมทีศันคตเิชงิบวกต่อความพกิาร
และคนพกิาร และมทีกัษะทีเ่หมาะสม เช่น ทกัษะดา้นการสือ่สารเพื่อใหท้ราบถงึความตอ้งการของคนพกิารประเภทต่างๆ 
สิง่แวดลอ้มทัง้หมดจ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงเพื่อไม่ใหม้ผีูถู้กแบ่งแยกหรอืกดีกนั   หนทางหน่ึงทีจ่ะบรรลุเป้าหมายน้ีไดโ้ดย
สง่เสรมิใหค้นพกิารและองคก์รคนพกิารเป็นผูม้สีว่นร่วมอย่างแขง็ขนัในการวางแผนงานและในการเพิม่ความเขม้แขง็ของ
บรกิารสขุภาพและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
 
เรือ่งเล่าท่ี 3 ประเทศปากีสถาน 
 

ความกล้าหาญท่ีก้าวข้ามอปุสรรค 
 
มฮูมัหมดั อาคราม มาจากจงัหวดัซนิบ ์ประเทศปากสีถาน   เขากลายเป็นคนหหูนวกเน่ืองจากการเจบ็ปว่ยในขณะเป็น
วยัรุ่น   เรื่องราวต่อไปนี้เป็นการบรรยายถงึประสบการณ์ในการไปพบแพทยพ์รอ้มกบัครอบครวัของเขา“การทีเ่ป็นคนหู
หนวกท าใหผ้มไม่รูว้่าพวกเขาพดูคุยเกีย่วกบัอะไร   เมื่อผมถามค าถามหมอ หมอมกัตอบว่าเขาไดบ้อกทุกอย่างแก่
ครอบครวัผมไปแลว้   และเมื่อผมถามครอบครวัของผม  พวกเขามกัตอบว่า “อย่ากงัวลไปเลย ไม่มอีะไรพเิศษ” หรอื 
“แลว้จะเล่าใหฟ้งัทหีลงั” ไม่มใีครบอกอะไรใหผ้มฟงัอย่างจรงิจงั- ผมแค่กนิยา  ไม่มใีครใชภ้าษามอื และไม่มใีครมเีวลาพอ
หรอือยากสือ่สารกบัผมโดยการใชป้ากกากบักระดาษ  เมื่อเวลาผ่านไปผมเริม่ขาดความมัน่ใจและตอ้งพึง่พาคนอื่น 
 
หลงัจากเขา้ร่วมโครงการ CBR ผมมคีวามมัน่ใจเพิม่ขึน้ชา้ๆและพฒันาความกลา้ทีจ่ะเผชญิปญัหาดว้ยตนเอง ผมเริม่
ไม่ใหค้นในครอบครวัไปดว้ยเวลาไปพบหมอ    ซึง่ท าใหห้มอตอ้งสือ่สารกบัผมโดยตรงดว้ยการเขยีน    หมอบางคน
ยงัคงบอกใหผ้มพาใครสกัคนมาดว้ยในการนดัตรวจครัง้ต่อไปแต่ผมมกัตอบไปว่า ผมเป็นผูใ้หญ่แลว้ ผมรูส้กึดทีีม่คีวาม
มัน่ใจเพิม่ขึน้ และผมยงัไดช้่วยเพิม่ความเขา้ใจเกีย่วกบัความพกิารแก่บุคคลากรทางการแพทยด์ว้ย” 
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การฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนและส่วนสาธารณสุข 
 
โครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิารโดยชุมชน (CBR)  สามารถกระตุน้การเขา้ถงึการดแูลสขุภาพส าหรบัคนพกิารได ้โดย
การท างานร่วมกบัการดแูลสขุภาพปฐมภูมใินชุมชนและเชื่อมต่อระหว่างคนพกิารและระบบการดแูลสขุภาพ    ในหลาย
ประเทศ เช่น อาเจนตนิา อนิโดนีเชยี มองโกเลยีและเวยีดนาม  โครงการ CBR ไดเ้ชื่อมโยงโดยตรงกบัระบบดแูลสขุภาพ
ภายใตก้ารบรหิารจดัการของกระทรวงสาธารณสขุและน าไปปฏบิตัผิ่านโครงสรา้งการดแูลสขุภาพระดบัปฐมภูม ิ  ใน
ประเทศอื่นๆ โครงการCBR บรหิารจดัการโดยองคก์รเอกชนหรอืกระทรวงอื่นๆอาท ิสวสัดกิารสงัคม ซึง่ในกรณีนี้ควรมี
การประสานงานอย่างใกลช้ดิกบัหน่วยงานดแูลสขุภาพระดบัปฐมภูม ิเพื่อใหแ้น่ใจว่าคนพกิารสามารถเขา้ถงึบรกิาร
สขุภาพและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีเ่หมาะสมเรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้ 
 
เน้ือหาในองคป์ระกอบน้ี 
 
โครงการ CBR ใหค้วามส าคญั สนบัสนุนและสง่เสรมิในหลายประเดน็หลกัของการดแูลสขุภาพส าหรบัคนพกิาร ซึง่มี
ความสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏบิตัทิีด่ ี(5, 15) ซึง่ประกอบดว้ย 
 
การส่งเสริมสุขภาพ 
 
การสง่เสรมิสขุภาพมวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่การควบคุมสขุภาพและปจัจยัต่างๆเกีย่วกบัสขุภาพ กลยุทธแ์ละวธิกีารต่างๆที่
มอียู่มุ่งเน้นโดยตรงทีก่ารสรา้งเสรมิทกัษะของบุคคลและการปรบัเปลีย่นบรบิททางสงัคม เศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้ม เพื่อ
บรรเทาผลกระทบต่อสขุภาพ 
 
การป้องกนัโรค 
 
การป้องกนัโรคมคีวามเชื่อมโยงกบัการสง่เสรมิสขุภาพอย่างใกลช้ดิ การป้องกนัปญัหาสขุภาพ (เช่น โรค ความผดิปกต ิ
การบาดเจบ็) เกีย่วขอ้งกบัการป้องกนัโรคระดบัปฐมภูม ิ (การหลกีเลีย่ง) การป้องกนัโรคระดบัทุตยิภูม ิ (การวนิิจฉยัและ
ใหก้ารรกัษาอย่างรวดเรว็) และการป้องกนัโรคระดบัตตยิภูม ิ (การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ) ในบทน้ีเน้นทีก่ารป้องกนัโรคระดบั
ปฐมภูม ิ
 
การรกัษาทางการแพทย ์
 
การรกัษาทางการแพทย ์หมายถงึการตรวจพบตัง้แต่แรกเริม่ การประเมนิและการรกัษาปญัหาสขุภาพและความบกพร่อง
ทีต่ามมา  โดยมจีุดประสงคเ์พื่อรกัษาหรอืจ ากดัผลกระทบทีเ่กดิขึน้แก่บุคคล  ซึง่การรกัษาทางการแพทยน์ี้อาจท าไดท้ัง้
ในระดบัปฐมภูม ิทุตภิูมหิรอืตตยิภูม ิ
 
การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเป็นชุดของมาตรการทีท่ าใหค้นพกิารสามารถบรรลุและรกัษาความสามารถสงุสดุภายใตส้ิง่แวดลอ้ม
ของพวกเขาซึง่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัทัง้บุคคลทีม่คีวามพกิารแต่ก าเนิดและพกิารภายหลงั บรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพมตีัง้แต่
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ระดบัพืน้ฐานไปจนถงึระดบัเฉพาะทางและมกีารด าเนินการในหลายแห่งแตกต่างกนั เช่นโรงพยาบาล บา้นและชุมชน   
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพมกัรเิริม่โดยหน่วยงานดา้นสขุภาพแต่ตอ้งการความร่วมมอืจากทุกภาคสว่น 
 
 
อปุกรณ์เครือ่งช่วยคนพิการ 
 
อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพกิาร หมายถงึ อุปกรณ์ทีถู่กออกแบบ จดัท าหรอืดดัแปลงเพื่อช่วยบุคคลในการท ากจิกรรมเฉพาะ
อย่าง  คนพกิารจ านวนมากไดร้บัประโยชน์จากการใชอุ้ปกรณ์เครื่องช่วย   อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพกิารชนิดทัว่ไปไดแ้ก่ 
อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที ่ (เช่น ไมเ้ทา้ รถนัง่คนพกิาร ) กายอุปกรณ์เทยีม (เช่นขาเทยีม) กายอุปกรณ์เสรมิ (เช่น 
เครื่องดามมอื) อุปกรณ์ช่วยการเหน็ (เช่น แว่นตา ไมเ้ทา้ขาว ) และอุปกรณ์ช่วยการไดย้นิ(เครื่องช่วยฟงั)   ควรมกีารให้
ค าแนะน าเกีย่วกบัการใชง้านอุปกรณ์ การซ่อม การเปลีย่นใหม่และการปรบัสภาพแวดลอ้มในบา้นและชุมชน ทัง้นี้เพื่อให้
การใชอุ้ปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล 
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การส่งเสริมสุขภาพ  
 
บทน า 
 
กฏบตัรออตตาวาเพื่อการสง่เสรมิสขุภาพ (the Ottawa charter for Health Promotion) ปีค.ศ. 1986 อธบิายว่าการ
สง่เสรมิสขุภาพเป็นกระบวนการทีส่ง่เสรมิใหป้ระชาชนเพิม่การควบคุมและพฒันาสขุภาพของพวกเขา (16) 
 
การสง่เสรมิสขุภาพเน้นทีก่ารจดัการกบัปจัจยัทางดา้นสขุภาพทีส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้เช่น รปูแบบการด าเนินชวีติและ
พฤตกิรรมสขุภาพของบุคคลนัน้ รายได ้สถานะทางสงัคม การศกึษา การจา้งงานและสภาพการท างาน การเขา้ถงึบรกิาร
สขุภาพและสิง่แวดลอ้มทางกายภาพทีเ่หมาะสม (17) การสง่เสรมิสขุภาพไม่จ าเป็นใชย้าราคาแพงหรอืพึง่พา
เทคโนโลย ี แต่เป็นการด าเนินการเชงิสงัคมซึง่เป็นระดบัพืน้ฐานทีส่ดุ ซึง่ตอ้งการการลงทุนสว่นบุคคลในดา้นเวลาและ
พลงังาน (18) เช่นการรณรงคส์ง่เสรมิสขุภาพ 
ศกัยภาพทางสขุภาพของคนพกิารมกัถูกมองขา้ม ดงันัน้คนพกิารจงึมกัถูกแยกออกจากกจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพต่างๆ ใน
บทนี้จะกล่าวถงึความส าคญัของการสง่เสรมิสขุภาพส าหรบัคนพกิาร   เนื้อหาจะกล่าวถงึขอ้แนะน าส าหรบัโครงการ CBR 
เกีย่วกบัวธิกีระตุน้การเขา้ถงึกจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพของคนพกิารและการน ากจิกรรมพืน้ฐานต่างๆไปใชเ้มื่อจ าเป็น พงึ
ระลกึว่าการสง่เสรมิสขุภาพมุ่งเน้นการเปลีย่นปจัจยัทางสขุภาพซึง่เกีย่วขอ้งกบัหลายๆภาคสว่นไม่เฉพาะสว่น
สาธารณสขุเท่านัน้ 
 
เรือ่งเล่าท่ี 4 ประเทศเคนยา 
 
ก้าวข้ามตราบาปและความอคติ 
 
ในวฒันธรรมของชาวอฟัรกิาบางกลุ่มเชื่อว่าภาวะผวิเผอืกเป็นผลจากการทีม่ารดามคีวามสมัพนัธท์างเพศกบัวญิญาณชัว่
รา้ยในขณะตัง้ครรภ ์การมลีกูทีม่ภีาวะผวิเผอืกถอืเป็นสิง่ผดิศลีธรรม เดก็และครอบครวัจะถูกแบ่งแยกและถูกตตีรา
ภายในชุมชนของพวกเขา เดก็เหล่านี้จะถูกปิดบงัไวแ้ละไม่ไดร้บัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานใดๆ รวมถงึสทิธดิา้นสขุภาพ 
 
ศนูยด์วงตาเมอืงควาเล่ (Kwale District Eye Centre; KDEC) ในประเทศเคนยา ไดจ้ดัท าโครงการ CBR ซึง่มุ่งเน้นใน
การลดการแบ่งแยกและตตีราแก่เดก็ทีม่ภีาวะผวิเผอืกทัง้ในบา้น โรงเรยีนและชุมชน   
 
เพื่อใหแ้น่ใจว่าเดก็เหล่านี้บรรลุถงึมาตรฐานสงูสดุของสขุภาพเท่าทีเ่ป็นไปได ้โครงการ CBR ไดใ้ชก้จิกรรมและการ
ด าเนินการสง่เสรมิสขุภาพทีห่ลากหลาย ไดแ้ก่  
 

• กระตุน้ผูน้ าและสมาชกิในชุมชน กรรมการดา้นสขุภาพระดบัหมู่บา้น ครแูละกลุ่มสตร ีเพื่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
ดา้นการรบัรู ้ทศันคต ิและการรกัษาผูท้ีม่ภีาวะผวิเผอืก 

• ใหค้วามรูผู้ป้กครองเกีย่วกบัการสง่เสรมิและปกป้องดา้นสขุภาพของเดก็ เช่น ผูท้ีม่ภีาวะผวิเผอืกมคีวาม 
     เสีย่งต่อแสงแดด  KDEC จงึสอนใหต้ระหนกัถงึความส าคญัในการ   
    ใชโ้ลชัน่กนัแดดและใสเ่สือ้ผา้ทีป่กป้อง 
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     ผวิหนงั   เช่น เสือ้แขนยาวและกางเกงขายาว  

• สรา้งสว่นร่วมกบัโรงแรมในพืน้ทีใ่นการสง่เสรมิใหแ้ขกทีม่าพกัร่วมบรจิาคโลชัน่กนัแดดและเสือ้ผา้ทีไ่ม่ใชแ้ลว้เพื่อ
น าไปแจกจ่ายแก่ผูท้ีต่อ้งการ      

• ด าเนินการตรวจตาเพื่อคน้หาความบกพร่องทางการเหน็ ซึง่เป็นปญัหาทีพ่บบ่อยในผูม้ภีาวะผวิเผอืก  และจดัหา
แว่นตาและอุปกรณ์เครื่องช่วยดา้นสายตาเลอืนรางใหห้ากตอ้งการ 

 
ความส าเรจ็ของโครงการCBR นี้เป็นผลการท างานร่วมกนัอย่างเขม้แขง็ที ่KDEC ไดด้ าเนินการร่วมกบัทัง้หน่วยงานดา้น
สขุภาพและดา้นการศกึษา  ปจัจุบนัเดก็ทีม่ภีาวะผวิเผอืกสามารถเรยีนในโรงเรยีนทัว่ไปได ้
 

 
เป้าหมาย 
 
ศกัยภาพทางสขุภาพของคนพกิารและครอบครวัไดร้บัการยอมรบัและไดร้บัการเสรมิพลงัใหม้กีารปรบัปรุง และ /หรอืคง
ระดบัสขุภาพทีม่อียู่ 
 
บทบาทของ CBR 
 
บทบาทของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิารโดยชุมชน คอืการท าใหก้จิกรรมสง่เสรมิสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัภูมภิาค 
และ/หรอืระดบัชาตชิดัเจนขึน้ และท างานร่วมกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีต่างๆ (เช่น กระทรวงสาธารณสขุ หน่วยงานทีม่ี
อ านาจหน้าทีใ่นระดบัทอ้งถิน่) เพื่อใหแ้น่ใจว่าคนพกิารและครอบครวัเขา้ถงึและมสีว่นร่วมได ้  อกีบทบาทหนึ่งไดแ้ก่
เสรมิสรา้งความเขา้ใจแก่คนพกิารและครอบครวัถงึความส าคญัของการรกัษาสขุภาพดแีละสง่เสรมิการเขา้ร่วมอย่างแขง็
ขนัในกจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพต่างๆ 
 
ผลลพัธท่ี์ต้องการ 
 

• คนพกิารและครอบครวัไดร้บัขอ้มลูดา้นการสง่เสรมิสขุภาพเช่นเดยีวกบัคนอื่นๆในชุมชน 

• โครงการและวสัดุต่างๆในการสง่เสรมิสขุภาพไดร้บัการออกแบบหรอืดดัแปลงใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของคน
พกิารและครอบครวั 

• คนพกิารและครอบครวัมคีวามรู ้ทกัษะและการสนบัสนุนทีช่่วยใหม้สีขุภาพทีด่ ี

• บุคลากรทางการแพทยม์คีวามตระหนกัถงึความตอ้งการทัง้แบบทัว่ไปและเฉพาะทางของคนพกิารเพิม่ขึน้และ
ตอบสนองต่อความตอ้งการดงักล่าวโดยใชก้ารสง่เสรมิสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้ง 

• ชุมชนจดัเตรยีมสิง่แวดลอ้มใหเ้อือ้ใหค้นพกิารเขา้ร่วมกจิกรรมทีส่ง่เสรมิสขุภาพของพวกเขา 

• โครงการ CBR ใหคุ้ณค่าแก่การมสีขุภาพดแีละน ากจิกรรมสง่เสรมิคุณภาพต่างๆมาใชก้บัเจา้หน้าทีข่องโครงการในที่
ท างานดว้ย 
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แนวคิดหลกั 
การส่งเสริมสุขภาพส าหรบัคนพิการ 
 
การสง่เสรมิสขุภาพมกัถูกมองเป็นกลยุทธห์น่ึงในการป้องกนัปญัหาสขุภาพในคนไม่ปว่ยและไม่พกิารจงึไม่เกีย่ว กบัคน
พกิาร เน่ืองจากความพกิารถูกมองว่าเป็นผลทีต่ามมาจากการขาดการสง่เสรมิสขุภาพ (19)  ตวัอย่างเช่น คนพกิาร
อมัพาตครึง่ท่อนจากการบาดเจบ็ไขสนัหลงั อาจไม่ไดร้บัการพจิารณาการสง่เสรมิสขุภาพเพราะสขุภาพของเขา /เธอไดร้บั
ผลกระทบจากการบาดเจบ็แลว้  

 
คนพกิารจ านวนมากมคีวามจ าเป็นในการสง่เสรมิสขุภาพเช่นเดยีวกนัหรอือาจมากกว่าประชากรทัว่ไป (3)  คนพกิารมี
ความเสีย่งทีจ่ะเกดิปญัหาสขุภาพเช่นคนทัว่ไป แต่พวกเขาอาจมปีญัหาสขุภาพอื่นๆเพิม่อกีอนัเป็นผลจากสภาวะสขุภาพ
ทีอ่่อนแอ (อาจสมัพนัธก์บัความพกิารหรอืไม่กไ็ด)้ (20) คนพกิารและครอบครวัมกัมคีวามตระหนกัถงึการมสีขุภาพดแีละ
การรกัษาสขุภาพน้อยมาก 
 
อปุสรรคในการส่งเสริมสุขภาพ 
 
คนพกิารมกัมรีะดบัสขุภาพต ่ากว่าคนทัว่ไป เน่ืองจากเมื่อพยายามจะพฒันาสขุภาพตนเอง พวกเขาตอ้งประสบกบั
อุปสรรคหลายอย่าง (ดหูวัขอ้ อุปสรรคในการเขา้ถงึบรกิารดา้นการสขุภาพส าหรบัคนพกิาร ) หากอุปสรรคเหล่านี้ไดร้บั
การแกไ้ขจะท าใหค้นพกิารสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพไดง้่ายขึน้ 
 
การส่งเสริมสุขภาพส าหรบัสมาชิกในครอบครวั 
 
คนพกิารจ านวนมากตอ้งการความช่วยเหลอืจากผูอ้ื่นโดยเฉพาะอย่างยิง่จากสมาชกิในครอบครวั  คนในครอบครวัอาจ
ประสบปญัหาในการดแูลคนพกิารไดแ้ก่ ความเครยีดอนัเน่ืองจากความเจบ็ปว่ยทางร่างกายและอารมณ์ ความสามารถใน
การดแูลเดก็อื่นลดลง   เวลาและพลงัในการท างานลดลง  ปฏสิมัพนัธท์างสงัคมน้อยลงและถูกมองว่าเป็นตราบาป (21) 
ดงันัน้การคงสขุภาพทีด่ขีองคนในครอบครวัจงึเป็นเรื่องจ าเป็น (ดหูวัขอ้ องคป์ระกอบทางสงัคม: ผูช้่วยคนพกิาร) 
 
ปฏิบติัการส่งเสริมสุขภาพ 
 
กฎบตัรออตตาวาเพื่อการสง่เสรมิสขุภาพ ไดก้ าหนดกรอบในการด าเนินงาน ซึง่ช่วยการสรา้งกลยุทธใ์นการสง่เสรมิ
สขุภาพและการน ากลยุทธด์งักล่าวไปปฏบิตั ิม ี5 ดา้นดงันี้ (16) 
1. สรา้งนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 

พฒันากฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปกป้องสขุภาพของชุมชน   ร่วมกบัทุกภาคสว่นในชุมชน โดยใหม้ี
สนิคา้และบรกิารทีป่ลอดภยัและดต่ีอสขุภาพมากขึน้  มบีรกิารสาธารณะทีส่ะอาดและสง่เสรมิสขุภาพ รวมทัง้มี
สิง่แวดลอ้มทีส่รา้งสขุ 
 

2. ออกแบบส่ิงแวดล้อมเพื่อสุขภาพ 
ปรบัเปลีย่นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมเพื่อใหส้ภาพการด ารงชวีติและการท างานมคีวามปลอดภยั สรา้ง
ความกระตอืรอืรน้ น่าพงึพอใจ และรื่นรมย ์
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3. เสริมสรา้งความเข้มเเขง็ของชุมชน 
ใชก้ระบวนการทางสงัคมในการจดัการปญัหาสขุภาพทีม่อีงคป์ระกอบจากสิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิสงัคมและการเมอืง
มาเกีย่วขอ้งอย่างชดัเจน  เสรมิพลงัของชุมชนใหส้ามารถจดัล าดบัความส าคญั ตดัสนิใจ วางแผนกลยุทธ ์และน า
กลยุทธไ์ปใชเ้พื่อใหบ้รรลุการมสีขุภาพทีด่กีว่า 

4. สรา้งทกัษะส่วนบุคคล 
ใหข้อ้มลูและความรูด้า้นสขุภาพเพื่อสรา้งทกัษะของประชาชนใหล้งมอืควบคุมสขุภาพและสภาพแวดลอ้มของ
ตนเองมากขึน้รวมทัง้สรา้งทางเลอืกทีด่กีว่าในการปรบัปรุงสภาวะสขุภาพของพวกเขาใหด้ยีิง่ขึน้ 

5. แนะน าบริการด้านสุขภาพ 
นอกเหนือจากความรบัผดิชอบในการจดัการบรกิารทางคลนิิกและการรกัษาพยาบาล  หน่วยงานดา้นสขุภาพตอ้ง
เดนิหน้าไปสูก่ารสง่เสรมิสขุภาพดว้ย 
   

กลยุทธก์ารส่งเสริมสุขภาพสามารถประยุกตใ์ช้ใน 

• กลุ่มประชากรทีห่ลากหลาย เช่น เดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอายุ 

• กลุ่มเสีย่งต่างๆ เช่น คนทีส่บูบุหรี ่ขาดออกก าลงักาย ขาดอาหาร มเีพศสมัพนัธท์ีไ่ม่ปลอดภยั 

• กลุ่มทีม่ปีญัหาดา้นสขุภาพหรอืโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน โรคเอดส ์โรคหวัใจ โรคทางช่องปาก 

• สถานทีต่่างๆ เช่น ศนูยก์ลางชุมชน คลนิิก โรงพยาบาล โรงเรยีน ทีท่ างาน  
 

ปจัเจกบุคคลมศีกัยภาพอย่างลน้เหลอืในการก าหนดผลลพัธด์า้นสขุภาพของตนเอง และการท าใหป้ระชาชนมสีว่น
ร่วมในการสง่เสรมิสขุภาพมคีวามส าคญั เน่ืองจากท าใหป้ระชาชนพยายามควบคุมปยัจยัทีส่ง่ผลต่อสขุภาพของพวกเขา 
ประเดน็ทางสขุภาพจ าเป็นตอ้งด าเนินการโดยการท างานร่วมกบัผูอ้ื่นมากกว่าการท าสิง่ต่างๆเพื่อพวกเขา 
  
กิจกรรมแนะน า 
กจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพขึน้อยู่กบัประเดน็และล าดบัความส าคญัระดบัทอ้งถิน่   ดงันัน้กจิกรรมต่างๆก าหนดไวน้ี้เป็นเพยีง
ค าแนะน าโดยทัว่ไปเท่านัน้  โครงการ CBR จ าเป็นตอ้งสรา้งความเขา้ใจอนัดแีก่ชุมชนโดยการสรา้งปฎสิมัพนัธก์บั
สมาชกิและกลุ่มต่างๆในชุมชนนัน้ทีม่กีารด าเนินงานมุ่งสูก่ารควบคุมปจัจยัทีส่ง่ผลต่อสขุภาพของเขาอยู่แลว้ 
สนับสนุนการรณรงคส่์งเสริมสุขภาพ 
 
การรณรงคส์ง่เสรมิสขุภาพมอีทิธพิลทางบวกต่อสขุภาพของบุคคล ชุมชนตลอดจนประชากร    เนื่องจากท าใหท้ราบ
ขอ้มลู สง่เสรมิและจงูใจใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม  โครงการ CBR สามารถสง่เสรมิใหค้นพกิารมสีขุภาพทีด่ขี ึน้
โดย 
• คน้หากจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพทีม่กีารด าเนินการอยู่แลว้ทัง้ในระดบัชุมชน ระดบัภูมภิาค หรอืระดบัประเทศ  และ

สง่เสรมิใหค้นพกิารเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการและรวมอยู่ในการรณรงคเ์หล่านัน้ 
• มสีว่นร่วมอย่างแขง็ขนัในการรณรงคก์ารสง่เสรมิสขุภาพและกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง  เพิม่ขอ้มลูและความตระหนกั

เกีย่วกบัความพกิาร  
• สง่เสรมิการรณรงคส์ง่เสรมิสขุภาพเพื่อแสดงภาพลกัษณ์เชงิบวกของคนพกิาร เช่น บรรยายเกีย่วกบัคนพกิารบน

ป้ายโฆษณา และโปสเตอรเ์พื่อสง่ผ่านขอ้มลูถงึประชากรทัง้มวล 
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• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการรณรงณ์สง่เสรมิสขุภาพอยู่ในรปูเบบทีเ่หมาะสมกบัคนพกิาร เช่น การประกาศผ่านช่องทาง
สาธารณะมตีวัอกัษรบรรยายและล่ามภาษามอืส าหรบัคนหหูนวก 

• คน้หาทรพัยากรทีม่ใีนชุมชน (เช่น โฆษกประจ าชุมชน หนงัสอืพมิพ ์วทิยุ โทรทศัน์ ) และกระตุน้ใหเ้พิม่ความ
ครอบคลุมถงึประเดน็สขุภาพของคนพกิารมากขึน้ ‟ ทัง้น้ีตอ้งอยู่บนความเคารพสทิธิแ์ละศกัดิศ์รขีองคนพกิาร 

• สนบัสนุนใหม้กีารจดัรณรงคส์ง่เสรมิสขุภาพในประเดน็เกีย่วกบัความพกิารทีย่งัไม่เคยมใีนการรณรงคท์ีท่ าอยู่   
 
สรา้งเสริมความรูแ้ละทกัษะแก่บุคลากร                                                        
 
ขอ้มลูและความรูด้า้นสขุภาพท าใหค้นพกิารและครอบครวัมคีวามรูแ้ละทกัษะชวีติทีจ่ าเป็นในการรกัษาสขุภาพและท าให้
สขุภาพดขีึน้ พวกเขาควรรูเ้กีย่วกบัปจัจยัเสีย่งทีท่ าใหเ้กดิโรค สขุอนามยัทีด่ ีการเลอืกรบัประทานอาหารเพื่อสขุภาพ  
ความส าคญัของกจิกรรมเคลื่อนไหวทางกาย และปจัจยัอื่นๆ    ผ่านทางกจิกรรมทีจ่ดัเตรยีมไวอ้ย่างด ี (ทัง้แบบเดีย่วและ
แบบกลุ่มเลก็) โดยเจา้หน้าทีโ่ครงการ CBR อาจด าเนินการดงันี้    
      
• ออกเยีย่มบา้นคนพกิารและพดูคุยเกีย่วกบัการคงไวซ้ึง่วถิชีวีติแนวสขุภาพ พรอ้มใหค้ าแนะน าทีส่ามารถน าไปปฎบิตัิ

ไดจ้รงิ 
• รวบรวมสือ่สง่เสรมิสขุภาพ (เช่น คู่มอื แผ่นผบั) และเผยแพร่แก่คนพกิารและครอบครวั  
• พฒันาและดดัแปลงสือ่สง่เสรมิสขุภาพเพื่อใหค้นพกิารเขา้ถงึขอ้มลูได ้เช่น คนพกิารทางสตปิญัญาตอ้งการสือ่ทีเ่รยีบ

ง่าย ใชภ้าษาทีต่รงไปตรงมา และมภีาพประกอบ  
• ใหข้อ้มลูแก่คนพกิารและครอบครวัเกีย่วกบับรกิารและโครงการสง่เสรมิสขุภาพในทอ้งถิน่เพื่อสง่เสรมิการมคีวามรู้

และทกัษะในการรกัษาสขุภาพ   
• จดัช่วงเวลาส าหรบัใหข้อ้มลูเฉพาะทางแก่คนพกิาร  ในกรณีทีไ่ม่มกีจิกรรมใดในชุมชนตรงกบัความตอ้งการ                                                     
• ใชส้ือ่และวธิกีารสอนทีห่ลากหลายในการใหค้ าแนะน าแก่คนพกิารเพื่อสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละความรูค้วามเขา้ใจ เช่น 

ใชเ้กมส ์บทบาทสมมุต ิสาธติ อภปิราย เล่าเรื่อง ฝึกแกไ้ขปญัหา    
• เน้นการช่วยคนพกิารและครอบครวัใหม้คีวามมัน่ใจและแน่วแน่เมื่อพบผูใ้หบ้รกิารสขุภาพเพื่อใหพ้วกเขากลา้ซกัถาม

และตดัสนิใจเกีย่วกบัสขุภาพตนเอง        
• ร่วมกบัสว่นสาธารณสขุ จดัฝึกอบรมคนพกิารเพื่อสรา้งใหพ้วกเขาเป็นผูใ้หค้วามรูด้า้นสง่เสรมิสขุภาพ 
 
เช่ือมโยงคนพิการกบักลุ่มช่วยเหลือตนเอง 
 

กลุ่มช่วยเหลอืตนเองเป็นการรวมกลุ่มกนัของผูค้นกลุ่มเลก็ๆเพื่อแลกเปลีย่นประสบการณ์ สถานการณ์หรอืปญัหากนัใน
กลุ่ม (ดหูวัขอ้ องคป์ระกอบดา้นการเสรมิพลงั : กลุ่มช่วยเหลอืตนเอง)   ส าหรบัหลายๆคน การไดร้บัการสนบัสนุนและ
ขอ้มลูทีใ่ชไ้ดจ้รงิจากผูท้ีม่ปีญัหาคลา้ยกนัมปีระโยชน์มากกว่าการไดข้อ้มลูจากเจา้หน้าทีส่าธารณสขุ (22) มกีารกล่าวถงึ
กลุ่มช่วยเหลอืตนเองในประเดน็น้ี เน่ืองจากมสีว่นท าใหค้นพกิารและครอบครวัมสีขุภาพดขีึน้ได ้โครงการ CBR ควร
ด าเนินการดงันี้  
 
• ประสานใหค้นพกิารและครอบครวัเขา้ร่วมกลุ่มช่วยเหลอืตนเองทีม่อียู่ในชุมชนเพื่อใหบ้รรลุความตอ้งการดา้น

สขุภาพเฉพาะทาง เช่น กลุ่มของคนพกิารจากการบาดเจบ็ไขสนัหลงั กลุ่มคนพกิารจากโรคเรือ้น กลุ่มผูป้ว่ยโรค
เอดส ์หรอืกลุ่มผูป้กครองเดก็สมองพกิาร  

• สง่เสรมิใหค้นทีม่คีวามพกิารคลา้ยกนั แต่ยงัไม่มกีลุ่มทีเ่หมาะสมใหร้วมกลุ่มขึน้ใหม่  ซึง่ในหมู่บา้นขนาดเลก็อาจท า
ไดย้าก จงึอาจท าในรปูแบบเพื่อนช่วยเพื่อนแบบ 1:1 แทน   
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• ร่วมกบัหน่วยอื่นๆสง่เสรมิกลุ่มช่วยเหลอืตนเองใหเ้ขา้ร่วมกจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพในชุมชนอย่างแขง็ขนั เช่น 
สง่เสรมิใหจ้ดักจิกรรมค่ายสขุภาพ และเขา้ร่วมกจิกรรมวนัสขุภาพโลก กจิกรรมวนัสขุภาพจติโลก และวนัคนพกิาร
สากล 

 
เรือ่งเล่าท่ี 5 ประเทศโคลมัเบีย     
 
จดัการสุขภาพผา่นกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง 
 

กลุ่มผูบ้าดเจบ็ไขสนัหลงัไดร้วมตวักนัเป็น กลุ่มช่วยเหลอืตนเอง โดยการช่วยเหลอืจากโครงการ CBR ในเมอืงพเิอเดคู
เอสตา้ ประกาศโคลมัเบยี    พวกเขารูส้กึว่าไดร้บัขอ้มลูทางสขุภาพจากโรงพยาบาลทีไ่ปเคยรกัษาไม่เพยีงพอ เช่น การ
ดแูลตนเอง การป้องกนัแผลและปญัหาระบบปสัสาวะ สมาชกิทีม่ปีระสบการณ์ความพกิารมาก่อนจะใหก้ารช่วยเหลอื
สมาชกิรายใหม่ และช่วยใหพ้วกเขาคน้หาวธิจีดัการกบัปญัหาต่างๆโดยสาธติวธิกีารใชค้วามสามารถทีเ่หลอือยู่และ
วธิกีารใชอุ้ปกรณ์เครื่องช่วยความพกิารต่างๆ โครงการ CBR ไดจ้ดัการประชุมแบบมสีว่นร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญจาก
โรงพยาบาลเพื่อใหส้มาชกิของกลุ่มสามารถถามค าถามต่างๆเพื่อลดขอ้สงสยัของพวกเขา 
                                                                             
การให้ความรูแ้ก่บุคลากรด้านการดแูลสุขภาพ 
 
บุคลากรดา้นการดแูลสขุภาพเป็นแหล่งขอ้มลูสขุภาพทีเ่ชื่อถอืไดแ้ละมศีกัยภาพในการสง่อทิธพิลทางบวกต่อสขุภาพของ
ผูอ้ื่น โครงการ CBR จ าเป็นตอ้งท างานกบับุคลากรเหล่านี้เพื่อใหแ้น่ใจว่าพวกเขามคีวามรูเ้กีย่วกบัคนพกิารอย่าง
เพยีงพอและกจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพทีพ่วกเขาจดัไดม้กีารค านึงถงึคนพกิารดว้ย 
 
ข้อแนะน าส าหรบัโครงการ CBR 
 
• ใหข้อ้มลูเบือ้งตน้แก่เจา้หน้าทีส่าธารณสขุ (เช่น เจา้หน้าทีส่ถานีอนามยั ) เกีย่วกบัความพกิารและปญัหาทีค่นพกิาร

และครอบครวัตอ้งพบ  
• ช่วยใหเ้จา้หน้าทีส่าธารณสขุเขา้ใจความส าคญัของการสือ่การกบัคนพกิารแบบเคารพและไม่แบ่งแยก และสาธติใหดู้

เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรู ้
• สาธติการดดัแปลงกจิกรรมทีเ่จา้หน้าทีท่ าอยู่ดว้ยวธิกีารแบบง่ายๆเพื่อใหแ้น่ใจว่าคนพกิารสามารถเขา้ใจขอ้มลูทาง

สขุภาพ 
• สง่เสรมิการใชส้ือ่และเทคโนโลยทีีห่ลากหลาย ในการวางแผนและพฒันาขอ้มลูดา้นสขุภาพและโครงการส าหรบัคน

พกิาร 
 
เรือ่งเล่าท่ี 6 ประเทศแอฟริกา 
 
อบรมวิทยากร 
 
โครงการ CBR สามารถด าเนินการร่วมกบัองคก์รคนพกิาร เพื่อพฒันาสือ่และวธิกีารสอนทีเ่หมาะสมเพื่อใหข้อ้มลูแก่คน
ตาบอดหรอืคนสายตาเลอืนรางรูเ้กีย่วกบัโรคเอดส ์และใหข้อ้มลูแก่หน่วยบรกิาร สาธารณสขุเกีย่วกบัความตอ้งการ
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เฉพาะทางของคนพกิารกลุ่มนี้ ตวัอย่างเช่น สหภาพคนตาบอดแห่งแอฟรกิา (African Blind Union) ไดจ้ดัท าคู่มอืส าหรบั
อบรมวทิยากรเกีย่วกบัโรคเอดส ์เพื่อกระตุน้การมสีว่นร่วมและการผนวกคนตาบอดและคนสายตาเลอืนรางไวใ้นโครงการ
ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัโรคเอดสด์ว้ย 
 
สรา้งส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการด าเนินงาน 
 
โครงการ CBR สามารถท าร่วมกบัศนูยส์ขุภาพชุมชน โรงพยาบาล โรงเรยีน สถานทีท่ างานและแหล่งนนัทนาการต่างๆ 
ตลอดจนผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลกัในการสรา้งสิง่แวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ต่อคนพกิาร และช่วยใหค้นพกิาร
บรรลุการมสีขุภาพดทีีส่ดุ โดย 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสิง่แวดลอ้มต่างๆสง่เสรมิวถิชีวีติแนวสขุภาพ และโครงการและบรกิารสง่เสรมิสขุภาพมลีกัษณะ
ทางกายภาพทีค่นพกิารสามารถเขา้ถงึได ้

• สรา้งท างานร่วมกนัระหว่างผูว้างแผนผงัเมอืง ผูก้ าหนดแผนทางดา้นสขุภาพ และคนพกิารเพื่อเพิม่การเขา้ถงึดา้น
กายภาพและสถาปตัยกรรม 

• สรา้งโอกาสใหค้นพกิารในการเขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการ เช่น สนบัสนุนใหค้นพกิารจดัการแขง่ขนัฟุตบอลส าหรบั
ผูใ้ชร้ถนัง่คนพกิารในสนามกฬีาทอ้งถิน่ (รายละเอยีดในหวัขอ้ องคป์ระกอบดา้นสงัคม : สนัทนาการ งานอดเิรกและ
กฬีา) 

• สง่เสรมิใหม้รีะบบขนสง่สาธารณะทปีลอดภยัและเขา้ถงึได ้ เน่ืองจากปญัหาในการเดนิทางท าใหค้นพกิารรูส้กึโดด
เดีย่ว และถูกกดีกนัทางสงัคม 

• เปลีย่นแปลงความเขา้ใจและความเชื่อทีผ่ดิ ทศันคตทิางลบเกีย่วกบัคนพกิารและครอบครวั ผ่านทางการสอนและ
อบรมในหน่วยงานดา้นสขุภาพ 

• จดักจิกรรมเชงิวฒันธรรม เพื่อแสดงประเดน็ปญัหาเชงิสขุภาพทีม่ใีนชุมชน เช่นกจิกรรมการเตน้ ละคร การรอ้งเพลง 
ภาพยนตร ์และการแสดงหุ่นกระบอก เป็นตน้ 

 
เรือ่งเล่าท่ี 7 ประเทศอียิปต ์
 
วิถีชีวิตแบบสุขภาพ 
 
โครงการ CBR ในเมอืงอเลก็ซานเดรยี ประเทศอยีปิต ์ไดจ้ดัค่ายฤดรูอ้นประจ าปีส าหรบัเดก็พกิาร   โดยมคีรอบครวัของ
เดก็และอาสาสมคัรในชุมชนร่วมกจิกรรมในวนัหยุดดว้ย โดยเน้นใหม้กีารท ากจิกรรมยามว่างร่วมกนั พฒันาสขุภาพ เล่น
และสนุกสนานร่วมกนัในกลุ่มเพื่อน หรอืครอบครวั  นอกจากนี้ยงัมกีารประสานงานกบัคณะกรรมการแขง่ขนักฬีา
พาราลมิปิกในทอ้งถิน่ องคก์รผูป้กครอง และองคก์รคนพกิารในการจดัวนักฬีาประจ าปีในสนามกฬีาในเมอืงดว้ย 
 
 
เปล่ียนเป็นองคก์รแห่งการส่งเสริมสุขภาพ 
 
การสง่เสรมิสขุภาพในสถานทีท่ างาน สามารถช่วยเพิม่ก าลงัใจ  ทกัษะและความสามารถในการท างานรวมทัง้สขุภาพ
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ของพนกังานไดห้น่วยงานทีจ่ดัท าโครงการ CBR ควรเน้นสง่เสรมิสขุภาพของบุคลากรโดย 
 

• จดัการอบรม และใหค้วามรูแ้ก่เจา้หน้าทีทุ่กระดบัเรื่องการพฒันาและรกัษาสขุภาพของพวกเขา 

• จดัสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยัและสง่เสรมิสขุภาพ เช่น หา้มสบูบุหรี ่มอีาหารเพื่อสขุภาพ น ้าดื่มสะอาด และระบบ
สขุาภบิาล มชีัว่โมงการท างานทีเ่หมาะสม และสามารถเลอืกการเดนิทางทีป่ลอดภยั 

• จดัท านโยบายและแนวทางปฏบิตัใินการสง่เสรมิสขุภาพภายในหน่วยงาน  เช่น นโยบายคดัคา้นการแบ่งแยก อคต ิ
การตตีรา  การคุกคาม รวมทัง้ต่อตา้นการสบูบุหรี ่และการดื่มสรุา 

• สง่เสรมิบุคลากรใหเ้ป็นแบบอย่างดา้นพฤตกิรรมสขุภาพทีด่ใีนชุมชน  หาตวัอย่างทีด่ไีวใ้หค้นอื่นน าไปใชต่้อ 
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การป้องกนัโรค 
 
บทน า 
 
จุดเน้นหลกัของการป้องกนัโรค คอืการป้องกนัไม่ใหเ้กดิปญัหาสขุภาพ (การป้องกนัโรคระดบัปฐมภูม)ิ  อย่างไรกต็าม
การป้องกนัโรคยงัครอบคลุมถงึการคน้หาโรคตัง้แต่แรกเริม่และการรกัษาเพื่อหยุดการพฒันาของปญัหาสขุภาพ (การ
ป้องกนัโรคระดบัทุตยิภูม)ิ และการจดัการเพื่อลดผลจากปญัหาสขุภาพทีม่อียู่ (การป้องกนัโรคระดบัตตยิภูม)ิ  ในบทนี้
มุ่งเน้นทีก่ารป้องกนัโรคระดบัปฐมภูม ิ
 
การป้องกนัโรคระดบัปฐมภูม ิอาจรวมถงึ การดแูลสขุภาพเบือ้งตน้ การดแูลก่อนและหลงัคลอด การใหค้วามรูด้า้น
โภชนาการ การรณรงคฉ์ีดวคัซนีป้องกนัโรคตดิต่อ มาตรการในการควบคุมโรคทีเ่กดิเฉพาะถิน่ กฎหมายดา้นความ
ปลอดภยั โครงการป้องกนัอุบตัเิหตุในสภาพแวดลอ้มต่างๆ ไดแ้ก่ การปรบัสถานทีท่ างานเพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุและโรค
จากการท างาน และการป้องกนัความพกิารทีเ่กดิจากมลพษิทางสิง่แวดลอ้มหรอืการต่อสูด้ว้ยอาวุธ (23) 
 
มกีารประมาณการว่า หากมกีารป้องกนัโรคและการสง่เสรมิสขุภาพทีด่กีว่าปจัจุบนั จะสามารถลดการเกดิโรคในทัว่โลก
ไดถ้งึ 70% (10) แมจ้ะมขีอ้มลูดงักล่าว แต่ยงัมคีวามเชื่อโดยทัว่ไปว่า การป้องกนัโรค (เพื่อสง่เสรมิสขุภาพ) มบีทบาท
เพยีงเลก็น้อยในการดแูลสขุภาพคนพกิาร 
 
โดยทัว่ไปการดแูลสขุภาพคนพกิารมกัเน้นทีก่ารรกัษาทางการแพทยเ์ฉพาะทางและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ อย่างไรกต็าม 
ดงัทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้คนพกิารมคีวามเสีย่งในสภาวะสขุภาพดา้นอื่นๆดว้ย รวมทัง้เสีย่งต่อการเกดิความพกิารซ ้าจาก
สภาวะสขุภาพเดมิของพวกเขา (24) 
 
เช่นเดยีวกบัการสง่เสรมิสขุภาพ การป้องกนัโรคตอ้งการการมสีว่นร่วมจากหลายภาคสว่น  และภายในสว่นสาธารณสขุ
นัน้ บรกิารสาธารณสขุระดบัปฐมภูมเิป็นสว่นทีม่บีทบาทส าคญั และเน่ืองจากโครงการ CBR มคีวามเชื่อมโยงใกลช้ดิกบั
บรกิารสาธารณสขุระดบัปฐมภูมมิากทีส่ดุซึง่มบีทบาทเด่นชดัในการสง่เสรมิและสนบัสนุนการดแูลสขุภาพเชงิป้องกนัโรค
ส าหรบัคนพกิาร 
 
เรือ่งเล่าท่ี 8 ประเทศอินเดีย 
 
อยู่อย่างมีศกัด์ิศรี 
 

ในต าบลชามาราจนาการซ์ึง่เป็นหนึ่งในต าบลทีย่ากจนทีส่ดุในเมอืงคารน์าตากะ ประเทศอนิเดยี คุณภาพชวีติของคนทีน่ี่
โดยเฉพาะคนพกิารอยู่ในระดบัต ่ามาก องคก์รโมบลิติีอ้นิเดยี (Mobility India; MI) ซึง่เป็นองคก์รเอกชน ไดจ้ดัท า
โครงการCBR ขึน้โดยไดร้บัการสนบัสนุนจากองคก์รความพกิารและการพฒันาจากประเทศองักฤษ (Disability and 
Development Partners UK) พวกเขาคน้พบว่าคนในชุมชนจ านวนมากเขา้ไม่ถงึสขุาภบิาลพืน้ฐาน   สว่นใหญ่จะไป
ขบัถ่ายในทุ่งทีห่่างจากบา้นซึง่เป็นสิง่ทีย่ากล าบากส าหรบัคนพกิาร และยากยิง่ขึน้ส าหรบัหญงิพกิาร 
 

รฐับาลอนิเดยีไดใ้หง้บประมาณแก่ครอบครวัในการสรา้งหอ้งน ้าและองคก์รโมบลิติีอ้นิเดยีใหค้วามช่วยเหลอืคนพกิารและ
ครอบครวัในต าบลชามาราจนาการใ์นการสรา้งหอ้งน ้าทีค่นพกิารเขา้ถงึได ้  MI ไดใ้ชเ้ครอืขา่ยชุมชนทีม่อียู่และกลุ่ม
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ช่วยเหลอืตนเองต่างๆช่วยในการด าเนินงานโครงการนี้ โดยมกีารจดัการแสดงบนทอ้งถนนและกจิกรรมระบายสบีน
ก าแพงเพื่อสรา้งความตระหนกัเกีย่วกบัสขุอนามยัและบทบาทของสขุาภบิาลในการป้องกนัปญัหาดา้นสขุภาพ เมื่อ
ประชาชนเริม่สนใจและมแีรงจงูใจแลว้ MI ไดท้ าความตกลงท างานร่วมกบัพวกเขาในการกระตุน้การเขา้ถงึสขุาภบิาล
พืน้ฐาน 
 
ค่าใชจ้่ายโดยรวมในการสรา้งหอ้งน ้า 1 หอ้งอยู่ทีป่ระมาณ 150 ดอลลารส์หรฐั   แมจ้ะไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจาก
รฐับาลอนิเดยี  แต่งบประมาณทีไ่ดร้บันี้ไม่เพยีงพอส าหรบัการสรา้งหอ้งน ้าแก่คนสว่นใหญ่ไดโ้ดยเฉพาะกบัคนพกิาร แต่
ดว้ยการสนบัสนุนงบประมาณจากองคก์ร MIBLOU ประเทศสวสิเซอรแ์ลนดแ์ละการระดมทุนในทอ้งถิน่ท าให ้MIสามารถ
สรา้งหอ้งน ้าทีค่นพกิารใชไ้ดจ้ านวน 50 แห่ง   โดยกลุ่มช่วยเหลอืตนเองไดค้ดัเลอืกครอบครวัยากจนทีม่สีมาชกิเป็นคน
พกิารและมคีวามจ าเป็นทีค่วรไดห้อ้งน ้ามากทีส่ดุ พวกเขายงัไดป้ระสานกบัครอบครวัต่างๆเกีย่วกบัการก่อสรา้งหอ้งน ้า
และการใชจ้่ายเงนิทีไ่ดร้บัสนบัสนุนอย่างเหมาะสม 
 
คนพกิารจ านวนมากไม่ตอ้งคลานหรอืถูกอุม้เป็นระยะทางไกลๆเพื่อเขา้หอ้งน ้าอกีต่อไป   พวกเขามคีวามเป็นอสิระมาก
ขึน้และทีส่ าคญัคอืกลบัมามศีกัดิศ์รอีกีครัง้   ความเสีย่งต่อการเจบ็ปว่ยจากการสขุาภบิาลทีไ่ม่ดลีดลงอย่างเหน็ไดช้ดั  
จากความส าเรจ็ของโครงการของ MI รฐับาลอนิเดยีจงึไดเ้พิม่งบประมาณรวมทัง้สัง่ใหห้น่วยงานในทอ้งถิน่อนุมตัิ
งบประมาณเหล่าน้ีทนัท ี     ทัง้คนพกิารและคนทัว่ไปไดร้บัประโยชน์จากโครงการนี้และโครงการน้ีไดย้กระดบัขึน้เป็น
โครงการระดบัต าบล   ในไม่ชา้นี้ชามาราจนาการจ์ะกลายเป็นต าบลประชาชนมหีอ้งน ้าอยู่ในบา้นหรอือย่างน้อยอยู่ใกล้
บา้นของพวกเขา 
 
เป้าหมาย 
 

คนพกิารไม่เกดิปญัหาสขุภาพทีก่ระทบต่อทกัษะความสามารถ  สขุภาพโดยรวมและสขุภาวะ  ไม่ว่าจะสมัพนัธห์รอืไม่
สมัพนัธก์บัความพกิารของพวกเขาและสมาชกิในครอบครวัและคนอื่นๆในชุมชนไม่เกดิปญัหาสขุภาพและความบกพร่อง
ทีเ่กีย่วกบัความพกิาร 
บทบาทของ CBR  
 

บทบาทของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิารโดยชุมชน คอื ท าใหชุ้มชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมุ่งเน้นทีก่จิกรรมเพื่อ
ป้องกนัโรคทัง้ในคนพกิารและคนทัว่ไป  โครงการ CBR ใหก้ารสนบัสนุนคนพกิารและครอบครวัใหส้ามารถเขา้ถงึบรกิาร
ทีส่ง่เสรมิสขุภาพของพวกเขาและป้องกนัการเกดิปญัหาสขุภาพทัว่ไปหรอืปญัหาทุตยิภูม ิ(ภาวะแทรกซอ้นต่างๆ) 
 
ผลลพัธท่ี์ต้องการ 

• คนพกิารและครอบครวัเขา้ถงึขอ้มลูสขุภาพและบรกิารทีมุ่่งป้องกนัปญัหาสขุภาพ 

• คนพกิารและครอบครวัลดความเสีย่งในการเกดิปญัหาสขุภาพโดยน าพฤตกิรรมและวถิชีวีติแนวสขุภาพมาใช ้

•  คนพกิารไดเ้ขา้ร่วมในกจิกรรมป้องกนัโรคระดบัปฐมภูม ิเช่น โครงการฉีดวคัซนี เพื่อลดความเสีย่งในการเกดิปญัหา
สขุภาพและความบกพร่องเพิม่เตมิ 

• สมาชกิทุกคนในชุมชนเขา้ร่วมในกจิกรรมป้องกนัโรคระดบัปฐมภูม ิเช่น โครงการฉีดวคัซนี เพื่อลดความเสีย่งในการ
เกดิปญัหาสขุภาพและความบกพร่องซึง่สามารถน าไปสูค่วามพกิาร 
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• โครงการ CBR ท างานร่วมกบัสว่นสาธารณสขุและสว่นอื่นๆ เช่น ดา้นการศกึษา เพื่อด าเนินการในประเดน็สขุภาพ
และใหก้ารสนบัสนุนและช่วยเหลอืในการท ากจิกรรมป้องกนัโรค 

 
แนวคิดหลกั 
 
ความเส่ียงต่อสุขภาพ 
 
ปจัจยัเสีย่งมผีลต่อสขุภาพของบุคคล และก าหนดความเป็นไปไดใ้นการเกดิการบาดเจบ็  ความเจบ็ปว่ยและโรค 
 ประชาชนในทุกๆทีม่คีวามเสีย่งทางสขุภาพมากมายตลอดช่วงชวีติ ตวัอย่างปจัจยัเสีย่งหลกั ไดแ้ก่ น ้าหนกัต ่า
กว่าเกณฑ ์เพศสมัพนัธท์ีไ่ม่ปลอดภยั  ความดนัโลหติสงู สบูบุหรีแ่ละดื่มสรุา ใชน้ ้าไม่สะอาด สขุาภบิาลและสขุอนามยัไม่
เหมาะสม ขาดธาตุเหลก็ และเขม่าควนัภายในบา้นจากเชือ้เพลงิชนิดแขง็ (25) 
 
กจิกรรมป้องกนัโรคช่วยลดความเสีย่งดา้นสขุภาพของบุคคลและชุมชนได ้  ในขณะทีป่จัจยัเสีย่งบางอย่างไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น ประวตัคิรอบครวั  ปจัจยัอื่นๆ เช่น วถิชีวีติ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมสามารถปรบัเปลีย่นได ้
และสามารถพฒันาและคงสภาวะสขุภาพได ้  หน่วยงานสาธารณสขุมบีทบาทส าคญัในการจดัการความเสีย่งเหล่าน้ี 
 
การป้องกนัโรค 
การป้องกนัโรคแบ่งเป็น 3 ระดบั ดงันี้ 
1.  การป้องกนัโรคระดบัปฐมภมิู  ขอ้ความทีว่่า “การป้องกนัดกีว่าการรกัษา” เป็นขอ้ความทีผู่ค้นคุน้เคยและเป็นจุด

มุ่งเน้นของการป้องกนัโรคระดบัปฐมภูม ิ โดยการหลกีเลีย่งและการด าเนินการต่างๆทีป้่องกนัการเกดิปญัหาสขุภาพ(17) 

การด าเนินการเหล่าน้ีมเีป้าหมายหลกัอยู่ทีป่ระชาชน (เช่น การเปลีย่นพฤตกิรรม การฉีดวคัซนี การดแูลดา้นโภชนาการ ) 

และสิง่แวดลอ้มทีผู่ค้นเหล่านัน้อาศยัอยู่ (การมนี ้าสะอาด การสขุาภบิาล สภาพทีอ่ยู่อาศยัและทีท่ างานทีด่ี ) การป้องกนั

โรคระดบัปฐมภูมมิคีวามส าคญัทัง้กบัคนพกิารและคนทัว่ไปและเป็นจุดประสงคห์ลกัของเนื้อหาในสว่นนี้ 

2.  การป้องกนัโรคระดบัทุติยภมิู เป็นการคน้หาและใหก้ารรกัษาปญัหาสขุภาพตัง้แต่แรกเริม่โดยมวีตัถุประสงคใ์นการ

เยยีวยาและบรรเทาผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ ตวัอย่างของการคน้หาปญัหาระยะแรกเริม่ ไดแ้ก่ การตรวจแมมโมแกรม เพื่อ

คน้หาความเสีย่งของมะเรง็เตา้นม และการตรวจตาเพื่อคน้หาภาวะตอ้กระจก สว่นตวัอย่างของการรกัษาตัง้แต่แรกเริม่ 

ไดแ้ก่ การรกัษาโรครดิสดีวงตาดว้ยยาปฏชิวีนะเพื่อป้องกนัภาวะตาบอด  การใชย้าหลากหลายชนิดส าหรบัผูป้ว่ยโรค

เรือ้นเพื่อป้องกนัการลุกลามของโรค และการดแูลภาวะกระดกูหกัอย่างเหมาะสมเพื่อสง่เสรมิใหก้ระดกูสมานกนัและ

ป้องกนัการผดิรปู รายละเอยีดของกลยุทธก์ารป้องกนัโรคระดบัทุตยิภูม ิไดอ้ธบิายใวใ้นหวัขอ้การรกัษาทางการแพทย ์ 

3.   การป้องกนัโรคระดบัตติยภมิู เป้าประสงคเ์พื่อจ ากดัหรอืลดผลกระทบทีเ่กดิจากปญัหาสขุภาพและความบกพร่องที่

เกดิขึน้แลว้ ซึง่ไดแ้ก่บรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการด าเนินการทีม่เีป้าประสงคเ์พื่อป้องกนัขอ้จ ากดัในการท ากจิกรรม 

สง่เสรมิความเป็นอสิระ การมสีว่นร่วม และการอยู่ร่วมกนั  รายละเอยีดของกลยุทธก์ารป้องกนัโรคระดบัตตยิภูมอิธบิาย

ไวใ้นหวัขอ้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพกิาร 
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ภาพ 1: การป้องกนัโรคสามระดบั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรือ่งเล่าท่ี 9 ประเทศอินเดีย 

แอนนิต้ายืนหยดัอย่างสง่างาม 

แอนนิตา้เป็นหญงิวยั 50 ปี อาศยัอยู่ในหมู่บา้นคานเดล ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาในต าบลไรแกด เมอืงมหารชัทรา 

ประเทศอนิเดยี วนัหนึ่งแอนนิตา้ไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อยบรเิวณเทา้ขวา เธอรูส้กึเจบ็ปวดเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็และ

กลายเป็นสดี าในไม่กีว่นัต่อมา ลกูชายไดพ้าเธอไปทีโ่รงพยาบาลเอลบิวก ซึง่อยู่ห่างออกไป 15 กโิลเมตร เธอไดร้บั

ค าแนะน าใหไ้ปทีโ่รงพยาบาลเฉพาะทางในเมอืงมุมไบซึง่ห่างออกไป 100 กโิลเมตร เจา้หน้าทีโ่รงพยาบาลในเมอืง

มุมไบวนิิจฉยัว่าเธอเป็นโรคเบาหวานและเธอถูกตดัขาขวาตัง้แต่ระดบัใตเ้ขา่ลงไปเนื่องจากบรเิวณดงักล่าวกลายเป็น

เน้ือตาย  ภายหลงัผ่าตดัครอบครวัไดพ้าแอนนิตา้กลบับา้นทนัทดีว้ยเหตุผลเรอิงค่าใชจ้่าย เมื่อกลบัมาบา้นแอนนิตา้

ไม่สามารถเดนิได ้ลกูชายของเธอจงึตอ้งคอยแบกเธอไปไหนมาไหน 

 

อาสาสมคัรประจ าหมู่บา้นไดใ้หข้อ้มลูแก่แอนนิตา้เกีย่วกบัโครงการ CBR ซึง่ใหบ้รกิารสขุภาพฟรแีก่บุคคลทีแ่ขนขา

ขาด แอนนิตา้เขา้ร่วมโครงการ CBR ทีศ่นูยส์ขุภาพใกลห้มู่บา้นเธอ ตอขาขา้งขวาของเธอไดร้บัการตรวจสภาพ

เพื่อใหแ้ผลหายดแีละเทา้ขา้งซา้ยของเธอไดร้บัการตรวจการเปลีย่นแปลงของประสาทรบัความรูส้กึและการ

ไหลเวยีนเลอืด แอนนิตา้ไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัโรคเบาหวานและการควบคุมโรคดว้ยการใชย้า การออกก าลงักายและ

ควบคุมอาหาร รวมทัง้การดแูลเทา้อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกนัไม่ใหถู้กตดัขาอกีในอนาคต เธอไดร้บัไมค้ ้ายนัและ

ไดร้บัการฝึกใชอุ้ปกรณ์เดนิ 

ระดับตตยิภูมิ 

ระดับทุตยิภมิู 

ระดับปฐมภมิู 
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ต่อมาทมีวชิาชพีไดจ้ดัท าขาเทยีมใหเ้ธอพรอ้มรองเทา้ทีเ่หมาะสมเพื่อป้องกนัการบาดเจบ็ทีเ่ทา้ เธอไดร้บัการฝึกเดนิ

ขณะใสข่าเทยีม   ทมี CBRไดจ้ดัท าบารค์ู่ส าหรบัฝึกเดนิเพื่อใหเ้ธอสามารถฝึกเดนิเองทีบ่า้นได ้ความมัน่ใจของแอน

นิตา้เพิม่ขึน้อย่างชดัเจน ในทีส่ดุแอนนิตา้สามารถเดนิไดเ้องและกลบัไปท างานบา้นและท างานในไร่ได ้แอนนิตา้

ยงัคงกนิยาตามปกตแิละหมัน่ตรวจสขุภาพสม ่าเสมอ เธอกล่าวว่าคุณภาพชวีติของเธอดขีึน้ดว้ยความช่วยเหลอืจาก

โครงการCBR เธอประสบความส าเรจ็ในการป้องกนัภาวะแทรกซอ้นต่างๆ ทีเ่ป็นผลจากโรคเบาหวานของเธอ 

 

ส าหรบัคนพิการ การป้องกนัโรคหมายถึงอะไร? 

คนพกิารย่อมมปีจัจยัเสีย่งต่างๆซึง่ตอ้งการการป้องกนัโรคเช่นเดยีวกบัคนทัว่ไป เช่น การฉีดวคัซนี เป็นตน้  อย่างไรก็

ตามพวกเขายงัตอ้งการการรกัษาเฉพาะทางดว้ย เพราะพวกเขามคีวามเปราะบางต่อปจัจยัเสีย่งในชุมชนมากกว่าคนอื่น 

ตวัอย่างเช่น คนพกิารทีย่ากจนย่อมมโีอกาสทีจ่ะมนี ้าสะอาดดื่มและมสีิง่อ านวยความสะดวกดา้นสขุาภบิาลน้อยจงึท าให้

พวกเขามสีขุอนามยัไม่ด ีมภีาวะเสีย่งทางสขุภาพและท าใหพ้วกเขายงัคงยากจนและไม่สามารถพฒันาชวีติใหด้ขีึน้ได ้

(26) 

ในสถานการณ์เหล่าน้ี อาจจ าเป็นตอ้งมกีารดดัแปลงหรอืเตรยีมสิง่อ านวยความสะดวกเฉพาะดา้นไวส้ าหรบัคนพกิาร 

คนพกิารมคีวามเสีย่งต่อปญัหาระดบัทุตยิภูมดิว้ย (ไดแ้ก่ ปญัหาสขุภาพหรอืภาวะแทรกซอ้นซึง่เกีย่วเน่ืองกบัปญัหา
สขุภาพเดมิของเขา)  ตวัอย่างเช่น แผลกดทบั การตดิเชือ้ทางเดนิปสัสาวะ ภาวะเอน็หดรัง้ อาการปวด ภาวะอว้น 
กระดกูพรุน และภาวะซมึเศรา้  ปญัหาเหล่าน้ีสามารถแกไ้ขไดต้ัง้แต่แรกเริม่และหลายอย่างสามารถป้องกนัไปพรอ้มกนั
ได ้ ตวัอย่างเช่นคนพกิารอมัพาตท่อนล่างสามารถป้องกนัแผลกดทบัไดด้ว้ยการดแูลผวิหนงัและป้องกนัการตดิเชือ้
ทางเดนิปสัสาวะดว้ยการดแูลระบบปสัสาวะทีด่ ี
 
เรือ่งเล่าท่ี 10 ประเทศเวียดนาม 
 

จดัสภาพแวดล้อมท่ีบ้านให้เข้าถึงได้ 
 
องคก์รแฮนดแิคปอนิเตอรแ์นชัน่นอล (Handicap International) ไดใ้หก้ารสนบัสนุนการก่อตัง้หน่วยบรกิารผูป้ว่ยบาดเจบ็
ไขสนัหลงัในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมอืงโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม  ทมี CBR ท างานอย่างเป็นอสิระในชุมชนโดยมี
เป้าประสงคใ์นการตดิตามผูป้ว่ยทีจ่ าหน่ายจากโรงพยาบาลเพื่อดแูลไม่ใหเ้กดิภาวะแทรก ซอ้น และสง่เสรมิใหม้กีารจดั
สภาพแวดลอ้มทีบ่า้นของผูป้ว่ยใหเ้หมาะสมกบัการใชเ้กา้อีล้อ้เขน็  เจา้หน้าที่ CBR พยายามตดิตามอาการผูป้ว่ยทุกราย 
แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นก าลงัคนและมพีืน้ทีใ่นความดแูลมาก ท าใหม้เีพยีงรอ้ยละ 25ของผูป้ว่ยเหล่าน้ีทีไ่ดร้บัการ
ตดิตามผล  บุคลากรทางการแพทยแ์ละเจา้หน้าที่ CBR จงึตดัสนิใจน าระบบใหม่มาทดลองใช ้นัน่คอืผูป้ว่ยจะไดร้บัการ
จดัล าดบัตามความเสีย่ง คนพกิารทีม่คีวามเสีย่งสงูจะไดร้บัการตดิตามอาการโดยการเยีย่มบา้น สว่นรายทีม่คีวามเสีย่ง
ต ่าจะไดร้บัการตดิตามทางโทรศพัทแ์ละไดร้บัคู่มอืใหค้วามรู ้ ผลจากการด าเนินการดงักล่าวท าใหผู้ป้ว่ยทีต่อ้งกลบัไปรบั
การรกัษาแบบนอนพกัในโรงพยาบาลซ ้าอกีมจี านวนลดลง  รปูแบบนี้ไดร้บัการยนืยนัว่ามตีน้ทุน-ประสทิธผิลทีด่กีว่า และ
ช่วยใหเ้จา้หน้าที ่CBR มคีวามเครยีดน้อยลง 
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ส าหรบัคนทัว่ไป การป้องกนัโรคหมายถึงอะไร? 
 
การป้องกนัโรคมคีวามส าคญัส าหรบัคนทัว่ไปเช่นเดยีวกบัคนพกิาร ปญัหาสขุภาพหลายอย่างทีเ่กีย่วกบัความบกพร่อง
และความพกิารสามารถป้องกนัได ้เช่น 80%ของภาวะตาบอดมาจากสาเหตุทีป้่องกนัหรอืรกัษาได ้และประมาณครึง่หน่ึง
ของภาวะตาบอดในเดก็สามารถหลกีเลีย่งไดด้ว้ยการรกัษาโรคตัง้แต่แรกเริม่และแกไ้ขความผดิปกตติัง้แต่แรกคลอด เช่น 
ภาวะตอ้กระจก และตอ้หนิ (27)  ขอ้ตกลงระดบัโลกว่าดว้ยสขุภาพของคนพกิารครัง้ที ่ 58 (The Fifty-eight World 
Health Assembly resolution on Disability ) ไดร้ะบุเกีย่วกบั การป้องกนัโรค การรกัษาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
(WHA58.23) (28) โดยกระตุน้ใหป้ระเทศสมาชกิเพิม่ความตระหนกัเกีย่วกบัความพกิารและประสานความร่วมมอืทุกภาค
สว่นในการจดักจิกรรมป้องกนัความพกิาร 
การรเิริม่งานหรอืโครงการป้องกนัปญัหาสขุภาพและความบกพร่องทีเ่กีย่วกบัความพกิารจ าเป็นตอ้งมคีวามไวเน่ืองจาก
ผูค้นทีอ่ยู่ในชุมชนทีม่คีวามพกิารอาจรูส้กึถูกคุกคามหรอืไม่พอใจและมองว่าเป็นความพยายามในการป้องกนัคนพกิาร
จากความพกิารทีม่อียู่   จงึไม่ควรท าใหเ้กดิความขดัแยง้ระหว่างการใหก้ารป้องกนัโรคเพื่อลดปญัหาสขุภาพทีเ่กีย่วกบั
ความพกิารเดมิ กบัการพฒันาและรกัษาสขุภาพของคนพกิาร (29) 
กิจกรรมแนะน า 

เน่ืองจากการป้องกนัโรคมคีวามเกีย่วขอ้งอย่างใกลช้ดิกบัการสง่เสรมิสขุภาพและการรกัษาทางการแพทย ์ดงันัน้กจิกรรม

แนะน าอาจมคีวามคาบเกีย่วกนัทัง้สามดา้น  จงึควรอ่านทุกดา้นพรอ้มกนั  ประเดน็ทีมุ่่งเน้นในสว่นนี้คอืกจิกรรมเกีย่วกบั

การป้องกนัโรคระดบัปฐมภูม ิ ซึง่ไม่รวมถงึการป้องกนัความรุนแรงและโรคเอดส ์เน่ืองจากสว่นดงักล่าวอยู่ในหวัขอ้

องคป์ระกอบดา้นสงัคมและในบทเสรมิของ CBR และ HIV/AIDS แลว้ 

กระตุ้นการเข้าถึงโครงการป้องกนัโรคต่างๆท่ีมีอยู่ 

โครงการ CBR สามารถหาขอ้มลูเกีย่วกบักจิกรรมการป้องกนัโรคทีม่อียู่แลว้ในชุมชนและท ากจิกรรมเหล่านัน้โดยให้

รวมถงึคนพกิารดว้ยเพื่อใหม้คีวามครอบคลุมมากขึน้ โครงการ CBR ควรมขีอ้มลูในประเดน็ต่อไปนี้ 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคนพกิารและครอบครวัรูว้่ามกีจิกรรมเกีย่วกบัการป้องกนัโรคในชุมชนเขา 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าบุคลากรทางการแพทยร์ูถ้งึความตอ้งการจ าเป็นของคนพกิาร 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าขอ้มลูเกีย่วกบักจิกรรมต่างๆเหล่านัน้มกีารเผยแพร่ในรปูแบบทีเ่หมาะสมและในสถานที่

ต่างๆใกลบ้รเิวณทีผู่ค้นอาศยัอยู่ 

 พจิารณาว่าสถานทีจ่ดักจิกรรมป้องกนัโรคนัน้คนพกิารสามารถเขา้ถงึไดห้รอืไม่ หากไม่ไดใ้หเ้สนอความเหน็

และทางแกไ้ขใหส้ามารถเขา้ถงึได ้

 พจิารณาว่าหากคนพกิารไม่สามารถมารบับรกิารได ้การบรกิารดา้นการป้องกนัโรคสามารถใหบ้รกิารทีอ่ื่นได้

หรอืไม่ เช่นใหบ้รกิารทีบ่า้น  
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เรือ่งเล่าท่ี 11 ประเทศเคนยา 

ให้บริการตรงตามความต้องการจ าเป็นของผูใ้ช้เก้าอ้ีล้อเขน็ 

ศนูยบ์รกิารสขุภาพขององคก์รเอกชนแห่งหนึ่งในพืน้ทีโ่คโรโกโค เมอืงในโรบ ิประเทศเคนยา เป็นอาคารทีผู่ใ้ช ้ เกา้อีล้อ้

เขน็ไม่สามารถเขา้ถงึได ้เน่ืองจากมบีนัไดหลายขัน้ เป็นเหตุใหค้นพกิารทางร่างกายไม่สามารถเขา้รบัการฉีดวคัซนีได ้

(เช่นกลุ่มเดก็สมองพกิาร) เจา้หน้าทีจ่งึแนะน าครอบครวัใหพ้าคนพกิารไปรบับรกิารทีศ่นูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพในเมอืง  

โครงการ CBR จงึไดจ้ดัประชุมท าความเขา้ใจแก่เจา้หน้าทีเ่หล่านัน้และหาทางแกไ้ขง่ายๆโดยการใหเ้จา้หน้าทีล่งมาฉีด

วคัซนีแก่เดก็สมองพกิารทีบ่รเิวณพืน้ชัน้ล่างของอาคาร 

 

 

ส่งเสริมพฤติกรรมและวิถีชีวิตแนวสุขภาพ 

พฤตกิรรมสขุภาพ เช่น ไม่สบูบุหรี ่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์พยีงเลก็น้อย รบัประทานอาหารเพื่อสขุภาพ ออกก าลงักาย

สม ่าเสมอ และสวมถุงยางอนามยัเมื่อมเีพศสมัพนัธ ์เหล่าน้ีสามารถลดความเสีย่งของการเกดิปญัหาสขุภาพได ้โครงการ

ป้องกนัโรคมกัใชก้ลยุทธิก์ารสง่เสรมิสขุภาพเพื่อกระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรมสขุภาพ เช่น จดักจิกรรมกระตุน้การสือ่สาร

เกีย่วกบัการป้องกนัโรคภายในชุมชน และใหค้ าแนะน าแก่ประชาชน รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบักจิกรรมแนะน า

สามารถดไูดจ้ากหวัขอ้การสง่เสรมิสขุภาพ 

สนับสนุนการฉีดวคัซีน 

ในแต่ละชุมชนควรมกีารจดับรกิารฉีดวคัซนีเฉพาะโรคและวคัซนีส าหรบักลุ่มเสีย่ง เช่น วคัซนีโปลโิอ คอตบี บาดทะยกั 

และโรคหดั ส าหรบัเดก็แรกเกดิและเดก็เลก็ และวคัซนีป้องกนัโรคหดัส าหรบัหญงิมคีรรภ ์

โครงการ CBR ควรด านินการดงันี้ 

 ร่วมจดักจิกรรมรณรงคก์ารฉีดวคัซนีส าหรบัทุกคนในชุมชน รวมทัง้คนพกิาร 

 ใหค้วามรูแ้ก่เจา้หน้าทีส่าธารณสขุในหน่วยบรกิารปฐมภูมเิกีย่วกบัความส าคญัของการวคัซนีแก่คนพกิาร  

โดยเฉพาะเดก็พกิาร แมว้่าจะมคีวามพกิารอยู่ 

 ท างานร่วมกบัหน่วยบรกิารปฐมภูมเิพื่อใหแ้น่ใจว่าคนพกิารและครอบครวัสามารถเขา้ถงึบรกิารฉีดวคัซนีใน

ชุมชนของพวกเขา 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูค้นทีเ่ขา้ร่วมโครงการ CBR ไดร้บัการฉีดวคัซนีอย่างทัว่ถงึ เช่น เดก็พกิาร พีน้่องของเดก็

พกิาร แม่ของเดก็พกิารทีก่ าลงัตัง้ครรภ ์



 

24 

 

 ส าหรบัคนทีย่งัไม่เคยไดร้บัวคัซนีควรแนะน าสถานทีท่ีใ่หบ้รกิารและสนบัสนุนใหพ้วกเขาสามารถเขา้รบับรกิาร

ได ้

 ประสานงานกบัหน่วยบรกิารปฐมภูมเิพื่อนดัหมายการฉีดวคัซนีแก่คนทีไ่ม่สามารถมารบับรกิารได ้เช่น เดก็

พกิารทีไ่ม่ไดไ้ปโรงเรยีน 

เรือ่งเล่าท่ี 12 ประเทศมาเลเซีย  
 

รกัษาชีวิตวยัหนุ่มไว้ 

โครงการ CBR ของประเทศมาเลเซยีมกีารประสานงานกนัอย่างใกลช้ดิกบัศนูยบ์รกิารระดบัปฐมภูมเิพื่อใหค้นพกิาร

เขา้ถงึกจิกรรมต่างๆทีจ่ดัโดยเจา้หน้าทีใ่นหน่วยปฐมภูมนิัน้ ไดแ้ก่ การฉีดวคัซนีป้องกนัหดัเยอรมนัส าหรบัมารดาอายุ

น้อย และการฉีดวคัซนีส าหรบัเดก็ 

 

ส่งเสริมโภชนาการท่ีเหมาะสม 

โภชนาการทีไ่ม่เหมาะสม (ทุพโภชนาการ) มกัเป็นผลจากการมอีาหารไม่เพยีงพอและมนีิสยัการกนิทีไ่ม่ด ีและยงัเป็น
สาเหตุทัว่ไปของปญัหาสขุภาพต่างๆ การสง่เสรมิดา้นโภชนาการและการมอีาหารทีเ่พยีงพอในชุมชนเป็นความ
รบัผดิชอบหลายภาคสว่น  ซึง่โครงการ CBR ตอ้งประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานเหล่านัน้ ในสว่นทีเ่กีย่วกบัสขุภาพ 
มกีจิกรรมแนะน าดงันี้ 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเจา้หน้าทีโ่ครงการ CBR สามารถคน้หาภาวะทุพโภชนาการของบุคคลแต่ละคนได ้(ทัง้คน
พกิารและคนทัว่ไป) และสามารถสง่ต่อไปพบเจา้หน้าทีส่าธารณสขุเพื่อประเมนิและรกัษาอย่างเหมาะสมต่อไป
ได ้

 สนบัสนุนการรบัประทานอาหารทีม่ธีาตุเหลก็และวติามนิสงูทีห่าไดใ้นพืน้ที ่เช่น ผกัโขม มะรุม ธญัพชื มะละกอ 
การสาธติสตูรอาหารคุณค่าสงูทีม่ตีน้ทุนต ่าเป็นวธิหีนึ่งในการกระตุน้ใหผู้ค้นรบัประทานอาหารทีม่คีุณค่าทาง
โภชนาการ 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเดก็พกิารไดร้บัอาหารทีเ่หมาะสม เดก็พกิารมกัถูกละเลยโดยเฉพาะในรายทีม่ปีญัหาการ
ดดูกลนือาหาร 

 คน้หาคนพกิารทีม่ปีญัหาดา้นการกนิอาหาร เช่น เดก็สมองพกิารทีม่ปีญัหาในการเคีย้วและกลนือาหารควร
ไดร้บัการสง่ต่อไปรบับรกิารจากนกัวชิาชพีเฉพาะทาง  

 ใหค้ าแนะน าง่ายๆแก่ครอบครวัคนพกิารเกีย่วกบัวธิกีารช่วยเหลอืคนพกิารในการกนิและดื่มเช่นการจดัท่าทางที่

เหมาะสมเพื่อใหก้ารกนิง่ายขึน้และปลอดภยัขึน้ 



 

25 

 

 รเิริม่กจิกรรมเกีย่วกบัโภชนาการในชุมชน และสง่เสรมิใหค้นพกิารเขา้ถงึกจิกรรมเหล่านัน้ เช่นเดก็พกิารควร
ไดร้บัการตดิตามการเจรญิเตบิโตของร่างกายและการไดร้บัอาหารเสรมิและธาตุอาหาร 

 สง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่และกระตุน้หญงิมคีรรภเ์ขา้ฝากครรภเ์พื่อรบัอาหารเสรมิกรดโฟลคิและธาตุเหลก็ 
(ดรูายละเอยีดในหวัขอ้ กระตุน้การเขา้ถงึบรกิารดแูลสขุภาพมารดาและเดก็) 

เรือ่งเล่าท่ี 13  ประเทศอินเดีย 

เพ่ิมความแขง็แรงด้วยโภชนาการ 

องคก์รแซนจวินิีทรสัตใ์นเมอืงบงักาลอร ์ประเทศอนิเดยี เป็นองคก์รทีท่ างานดา้นเดก็และสตรมีานานกว่า10ปี หนึ่งในการ

ด าเนินงานหลกัไดแ้ก่การแกไ้ขภาวะทุพโภชนาการของเดก็ โดยเฉพาะเดก็ทีอ่ายุต ่ากว่า 5 ปี เน่ืองจากพบว่าเดก็ทีอ่ยู่ใน

ครอบครวัยากจนมกัมภีาวะทุพโภชนาการในช่วงเปลีย่นผ่านจากการดื่มนมแม่ไปสูก่ารกนิอาหารกึง่ขน้กึง่เหลวและ

อาหารแขง็ ทัง้น้ีเน่ืองจากไม่มอีาหารทีเ่หมาะสม องคก์รแซนจวินีิทรสัตไ์ดส้นบัสนุนอาหารเสรมิเพื่อโภชนาการทีม่แีป้ง 

พลงังาน และโปรตนีสงู ส าหรบัเดก็เหล่านัน้เดอืนละ 1 ครัง้ มอีาสาสมคัรทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมเกีย่วกบัการเตรยีมอาหาร

เสรมิและน าไปใหเ้ดก็ๆทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บั  มารดาของเดก็ไดร้บัค าแนะน าและสาธติวธิกีารเตรยีมอาหารตามหลกั

โภชนาการทีม่ตีน้ทุนต ่าโดยใชผ้กัและธญัพชืทีห่าไดใ้นทอ้งถิน่ องคก์รแซนจวินิีทรสัตไ์ดท้ างานร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆ

เพื่อใหบ้รกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่เดก็พกิารดว้ยโดยสนบัสนุนอาหารเสรมิแก่เดก็เหล่านัน้  เดก็พเิศษอย่างเช่นเดก็ทีม่ี

ปญัหาการกลนือาหารทีไ่ดร้บัอาหารเสรมิอย่างต่อเน่ืองและไดร้บัประโยชน์จากอาการเสรมิเหล่านัน้อย่างมาก 

แอฟรนีเป็นเดก็หญงิอายุ 9 ปีทีม่ภีาวะสมองพกิาร เธออาศยัอยู่กบัพ่อแม่และพีส่าวน้องสาว 2 คน ในชุมชน

แออดัอวิยาสนากา ในเมอืงบงักาลอร ์พ่อแม่ของเธอท างานในโรงงานไดร้บัค่าจา้งรายวนัเพยีงเลก็น้อย ครอบครวัของเธอ

ไดอ้พยพมาอยู่ทีเ่มอืงบงักาลอรต์อนแอฟรนีอายุ 6 ปี เธอมภีาวะสมองพกิารจากภาวะแทรกซอ้นระหว่างคลอด เธอไดร้บั

เพยีงอาหารเหลวเท่านัน้และเป็นผลใหเ้ธอมภีาวะทุพโภชนาการและตอ้งนอนตดิเตยีง มพีฒันาการล่าชา้ มภีาวะชกัและ

ทอ้งเสยีบ่อยครัง้  ทมีCBR ยงัไม่สามารถใหก้ารรกัษาใดๆแก่แอฟรนีไดเ้น่ืองจากสขุภาพของเธอ เธอจงึไดร้บัอาหารเสรมิ

และในระยะเวลากว่า 1 ปีแอฟรนีมสีขุภาพทีด่ขี ึน้อย่างชดัเจนและมคีวามแขง็แรงมากขึน้  ปจัจุบนัแอฟรนีไปรบับรกิาร

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีศ่นูยบ์รกิารได ้ ครอบครวัของเธอยนิดกีบัการเปลีย่นแปลงของเธออย่างมาก  และแม่ของแอฟรนี

สามารถป้อนอาหารชนิดต่างๆแก่เธอได ้

กระตุ้นการเข้าถึงบริการดแูลสุขภาพมารดาและเดก็ 

บรกิารฝากครรภ ์การท าคลอดและการดแูลภายหลงัคลอดบุตรช่วยลดความเสีย่งต่อความบกพร่องและปญัหาสขุภาพที่

อาจน าไปสูค่วามพกิารของมารดาและเดก็ได ้ โครงการ CBR ควร 

• คน้หาบรกิารดแูลสขุภาพมารดาตัง้ครรภท์ีม่ใีนชุมชน เช่น บรกิารรบัฝากครรภ ์

• ใหค้ าแนะน าแก่หญงิตัง้ครรภเ์กีย่วกบัการฝากครรภแ์ละสง่เสรมิใหเ้ขา้ถงึบรกิารเหล่าน้ี 
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• ใหก้ารสนบัสนุนเพิม่เตมิแก่หญงิพกิารทีเ่ขา้ไม่ถงึบรกิารฝากครรภ ์เช่นใหก้ารช่วยเหลอืหากพบว่ามกีารกดีกนั
เกดิขึน้ในระบบบรกิารสขุภาพ 

• สง่ต่อสตรแีละครอบครวัของเธอไปรบัค าปรกึษาดา้นพนัธุกรรม หากพวกเขามคีวามกงัวลเกีย่วกบัการตัง้ครรภค์รัง้นี้
หรอืครัง้ต่อไป เช่น คู่สามภีรรยาทีม่ลีกูพกิารอาจสงสยัว่าลกูคนต่อไปของพวกเขาจะมคีวามผดิปกตหิรอืไม่ 

• แนะน าหน่วยบรกิารสขุภาพเกีย่วกบัประเดน็การเขา้ถงึบรกิารของหญงิพกิารทีต่ัง้ครรภ ์ เช่น แนะน าวธิกีารสือ่สารที่
เหมาะสม และการปรบัสภาพแวดลอ้มในโรงพยาบาล/หอ้งคลอดใหเ้ขา้ถงึได ้

• คน้หาว่าในทอ้งถิน่นัน้มกีารฝึกอบรมผดุงครรภโ์บราณหรอืไม่ และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการอบรมเหล่าน้ีมกีารให้
ขอ้มลูเกีย่วกบัความพกิารและการรบัรูถ้งึความบกพร่องของเดก็ตัง้แต่ระยะแรกดว้ยหรอืไม่ 

• สนบัสนุนใหค้รอบครวัขึน้ทะเบยีนเดก็พกิารกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตัง้แต่แรกเกดิ 

 
เรือ่งเล่าท่ี 14 ประเทศมองโกเลีย 
 
บรรเทาความเครียดจากการตัง้ครรภ ์
 
ในหมู่บา้นแห่งหนึ่งในภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศมองโกเลยี ผูห้ญงิจ านวนมากมภีาวะขอ้สะโพกเคลื่อน  เมื่อ
พวกเธอตัง้ครรภ ์พวกเธอพบว่าน ้าหนกัทีเ่พิม่ขึน้ไปเพิม่แรงกดบรเิวณสะโพกท าใหเ้จบ็ปวดและมคีวามพกิารมากขึน้  
โครงการ CBR ระดบัชาตใินมองโกเลยีไดด้ าเนินงานโครงการในกลุ่มสตรเีหล่าน้ี โดยใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการเวน้ช่วง
การตัง้ครรภแ์ต่ละครัง้ และการพกัผ่อนอย่างเพยีงพอในช่วงใกลค้ลอด 
 
ส่งเสริมการได้รบัน ้าสะอาดและการสุขาภิบาล 
 
มาตรการดา้นสขุาภบิาลและน ้ามสีว่นเพิม่ความเป็นอยู่อย่างสขุภาพดแีละลดความพกิาร โครงการ CBR สามารถช่วยคน
พกิารใหแ้น่ใจไดว้่ามาตรการทีม่อียู่ค านึงถงึความตอ้งการจ าเป็นของคนพกิาร โดย 
 

• พดูคุยกบัคนพกิารและสมาชกิในครอบครวัถงึอุปสรรคทีพ่วกเขาพบในการเขา้ถงึและใชน้ ้าและสิง่อ านวยความ
สะดวกในการสขุาภบิาล เช่น คนพกิารอาจไม่สามารถเขา้ถงึแหล่งน ้าเน่ืองจากอาศยัอยู่ห่างไกลเกนิไป พืน้ทีข่รุขระ
เกนิไป และ/หรอืวธิกีารทีจ่ะไดน้ ้าจากแหล่งน ้าต่างๆยากเกนิไป 

• ด าเนินการใหห้น่วยงานทีม่อี านาจในทอ้งถิน่ตระหนกัถงึอุปสรรคเหล่านี้และใหค้ าแนะน าและเสนอความเหน็ในการ
แกป้ญัหาแก่คนพกิารและครอบครวั 

• ประสานงานกบัหน่วยงานทีม่อี านาจในทอ้งถิน่เพื่อปรบัปรุงหรอืสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกขึน้ใหม่ เช่น การสรา้ง
หอ้งน ้าทีใ่ชโ้ถนัง่แบบชกัโครก และตดิราวเกาะส าหรบัผูท้ีไ่ม่สามารถนัง่ยองได ้
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• สนบัสนุนใหส้มาชกิในชุมชนใหค้วามช่วยเหลอืแก่คนพกิารเมื่อจ าเป็น เช่น สง่เสรมิใหเ้พื่อนบา้นไปตกัน ้าพรอ้มกบั
คนพกิาร 

 
ช่วยเหลือเพื่อป้องกนัการบาดเจบ็ 
 
ความพกิารหลายอย่างมสีาเหตุจากการเกดิอุบตัเิหตุทีบ่า้น ทีท่ างาน หรอืในชุมชน  คนพกิารทัง้เดก็และผูใ้หญ่มกัมคีวาม
เสีย่งต่อการเกดิการบาดเจบ็เช่นกนั  โครงการ CBR มบีทบาทในการป้องกนัการบาดเจบ็ไดโ้ดย 
 

• จ าแนกสาเหตุหลกัของการบาดเจบ็ภายในบา้นและชุมชน (เช่น ไฟไหม ้จมน ้า อุบตัเิหตุทางถนน ) และพจิารณาว่า
คนพกิารกลุ่มไหนมคีวามเสีย่งทีส่ดุ (เช่น เดก็) 

• สรา้งความตระหนกัในชุมชนเกีย่วกบัสาเหตุหลกัของการบาดเจบ็ และการป้องกนัการบาดเจบ็เหล่าน้ี ซึง่อาจรวมถงึ
การรณรงคส์ง่เสรมิสขุภาพดว้ย  (รายละเอยีดในหวัขอ้ การสง่เสรมิสขุภาพ) 

• ประสานงานกบัหน่วยงานทีม่อี านาจในทอ้งถิน่และกลุ่มต่างๆในชุมชนเกีย่วกบัการด าเนินการลดการบาดเจบ็ภายใน
บา้นและชุมชน เช่น การป้องกนัการบาดเจบ็ในช่วงเทศกาลส าคญั 

• ใหค้ าแนะน าแก่ครอบครวัเกีย่วกบัการป้องกนัการบาดเจบ็ภายในบา้น เช่น ดแูลเดก็อย่างใกลช้ดิเวลาเดก็อยู่ใกลน้ ้า
หรอืไฟ เกบ็สิง่ทีเ่ป็นอนัตรายใหม้ดิชดิและห่างจากมอืเดก็  ระวงัใหเ้ดก็อยู่ห่างจากระเบยีงบา้น ชายคาและบนัได 
และไม่ใหเ้ดก็เล่นของมคีม 

• ใหค้ าแนะน าแก่นายจา้งและคนงานเกีย่วกบัวธิกีารป้องกนัการบาดเจบ็ในสถานทีท่ างาน เช่น การใสอุ่ปกรณ์เพื่อ
ความปลอดภยัทีเ่หมาะสมขณะอยู่ในพืน้ทีก่่อสรา้ง (รองเทา้  หมวกนิรภยั ถุงมอื ทีอุ่ดห)ู 

• ใหค้ าแนะน าแก่เดก็นกัเรยีนเกีย่วกบัความปลอดภยัทางถนน เช่น วธิกีารเดนิขา้มถนนอย่างปลอดภยั การคาดเขม็
ขดันิรภยัขณะนัง่รถยนต ์และการใสห่มวกนิรภยัขณะป ัน่จกัรยานและขีจ่กัรยานยนต ์
 

ช่วยเหลือเพื่อป้องกนัปัญหาทุติยภมิู 
 
คนพกิารทุกวยัมคีวามเสีย่งต่อปญัหาทุตยิภูม(ิภาวะแทรกซอ้น)  โครงการCBRสามารถช่วยสง่เสรมิกลยุทธก์ารป้องกนั
โรคเพื่อลดความเสีย่งในการเกดิภาวะเหล่าน้ีในคนพกิารได ้โครงการ CBR ควร 
 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคนพกิารและสมาชกิในครอบครวัตระหนกัและรูเ้กีย่วกบัปญัหาสขุภาพทีม่กัเกดิเกีย่วเน่ืองกบั
ความพกิารของพวกเขา เช่นคนพกิารจากการบาดเจบ็ไขสนัหลงั หรอืภาวะไขสนัหลงัผดิปกต ิ (และครอบครวัของ
เขา) ควรตระหนกัว่าเขาเสีย่งต่อการเกดิภาวะตดิเชือ้ทางเดนิปสัสาวะ 

• ช่วยเหลอืคนพกิารและครอบครวัในการคน้หาวธิกีารป้องกนัการเกดิภาวะแทรกซอ้น เช่นน าพฤตกิรรมสขุภาพมาใช ้
เช่น ออกก าลงักายและรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ ตรวจสขุภาพอย่างสม ่าเสมอ รกัษาสขุอนามยัและเขา้ร่วม
กลุ่มช่วยเหลอืตนเอง  

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคนพกิารไดร้บัอุปกรณ์เครื่องช่วยความพกิารทีไ่ม่ท าใหเ้กดิภาวะแทรกซอ้น เช่น กายอุปกรณ์
เทยีมมขีนาดเหมาะสม และไม่ท าใหเ้กดิรอยแดงซึง่จะน าไปสูก่ารเกดิแผลกดทบั 
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การรกัษาทางการแพทย ์ 
 
บทน า 
 

การรกัษาทางการแพทย ์หมายถงึ การบ่งชี ้การประเมนิ และการรกัษาปญัหาสขุภาพ และ /หรอืปญัหาทีส่ง่ผลใหเ้กดิ
ความบกพร่องต่างๆ  การรกัษาทางการแพทยส์ามารถท าใหห้ายจากโรค (เช่น การรกัษาโรคเรือ้นหรอืมาลาเรยี ) ลด
ผลกระทบ (เช่น การรกัษาโรคลมชกั ) และป้องกนัภาวะความบกพร่องทีส่ามารถหลกีเลีย่งได ้ (เช่น การรกัษา
โรคเบาหวานเพื่อป้องกนัตาบอด)  การเขา้ถงึบรกิารรกัษาทางการแพทยท์ีม่คีุณภาพไดบ้่อยเท่าทีจ่ าเป็น เป็นสว่นส าคญั
ทีจ่ะช่วยใหม้สีขุภาพทีด่แีละสามารถคงระดบัความสามารถได ้(30) โดยเฉพาะในกลุ่มคนพกิารซึง่อาจมสีขุภาพไม่ค่อยด ี
 
ในค าน าไดอ้า้งถงึขอ้ที ่ 25 ของอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธคินพกิาร (The Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities) และขอ้ก าหนดทีป่ระเทศสมาชกิตอ้งด าเนินการดา้นบรกิารทางการแพทยส์ าหรบัคนพกิาร ไดแ้ก่ จดับรกิาร
ดา้นสขุภาพทีม่มีาตรฐานและมคีุณภาพแก่คนพกิารเช่นเดยีวกบัคนทัว่ไปในราคาทีส่ามารถจ่ายไดห้รอืไม่คดิค่าใชจ้่าย 
และจดับรกิารดา้นสขุภาพเฉพาะทางทีเ่กีย่วกบัความพกิาร เช่น การคน้หาปญัหาสขุภาพแรกเริม่และการรกัษาที่
เหมาะสมและมบีรกิารอยู่ใกลชุ้มชนของตนเองมากทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้(2) 
 
กฎบตัรเรื่องความเสมอภาคดา้นโอกาสของคนพกิาร (23) ไดว้างกรอบเกีย่วกบัความรบัผดิชอบดา้นการรกัษาทาง
การแพทยข์องประเทศสมาชกิไวเ้ช่นกนั และไดเ้น้นย ้าว่าการรกัษาทางการแพทยเ์ป็นดงัเงื่อนไขทีจ่ะน าไปสูก่ารมสีว่น
ร่วมในกจิกรรมทุกอย่างในชวีติอย่างเท่าเทยีมกนั   
 
ตามแนวทางของกฎบตัรและอนุสญัญาดงักล่าว บุคลากรโครงการ CBRสามารถท างานภายในชุมชนเพื่อใหแ้น่ใจว่าคน
พกิารสามารถเขา้ถงึการรกัษาทางการแพทยแ์บบมสีว่นร่วม มรีปูแบบเหมาะสม และในเวลาทีท่นัท่วงท ี 
 
เรือ่งเล่าท่ี 15 ประเทศแทนซาเนีย 
 
การเปล่ียนแปลงท่ีย่ิงใหญ่ของแอดแนน 
 
ไอรนีและโมฮมัหมดัอาศยัอยู่ในสาธารณรฐัแทนซาเนีย พวกเขาดใีจเหลอืเกนิตอนแอดแนนเกดิเพราะพวกเขามลีกูสาว
อายุหกขวบแลว้หนึ่งคนและรอคอยลกูคนทีส่องมาเป็นเวลานาน  ตอนแอดแนนอายุสองเดอืนพวกเขาสงัเกตว่าเขามี
ศรีษะทีเ่ลก็กว่าปกต ิไอรนีและโมฮมัหมดัจงึพาลกูชายไปรกัษาทีโ่รงพยาบาลในพืน้ที ่ผลการเอก็ซเรยแ์พทยแ์จง้ว่าไม่มี
อะไรน่าเป็นห่วง  อย่างไรกต็ามเมื่อแอดแนนโตขึน้ยิง่พบว่าเขาไม่สามารถท ากจิกรรมง่ายๆหรอืท าตามค าสัง่ไดแ้ละ
พฤตกิรรมของเขาเริม่เป็นปญัหามากขึน้  เขามอีาการชกับ่อยๆ  ไอรนี     อธบิายว่า “เขาไม่เคยพดูหรอืสง่เสยีง ฉนัคดิ
ว่าเขาคงไม่เขา้ใจสิง่ต่างๆและฉนัไม่ค่อยไดพ้ดูคุยกบัเขา”  “เขาเป็นอะไรไม่รู ้แต่พฤตกิรรมของเขาแย่ลงเรื่อยๆ” 
 

แอดแนนเริม่เดนิตอนอายุสีข่วบ และวนัหนึ่งตอนทีเ่ขาก าลงัเล่นอยู่บรเิวณถนน       คนทีเ่ดนิผ่านไปมาทกัว่าแอดแน
นมคีวามบกพร่องทางสตปิญัญาและบอกไอรนีกบัโมฮมัหมดัเกีย่วกบัโครงการ CBR ทีด่ าเนินการโดยองคก์รเอกชนที่
เรยีกว่า โครงการ CBR ในแทนซาเนีย พ่อแม่ของแอดแนนจงึตดิต่อไปทีโ่ครงการดงักล่าวเพื่อขอค าแนะน าและการ
ช่วยเหลอื มามะ คเิทน เจา้หน้าที ่CBR เริม่มาเยีย่มทีบ่า้นเป็นประจ าพรอ้มแนะน าและใหก้ารฟ้ืนฟูแก่แอดแนน เธอยงัได้
ช่วยใหค้รอบครวัแอดแนนพาเขาไปรกัษาภาวะชกั ซึง่ท าใหแ้อดแนนไดร้บัยากนัชกัอย่างต่อเนื่อง 
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ไอรนีพดูว่า “ก่อนทีจ่ะมาเขา้โครงการน้ี แอดแนนท าอะไรดว้ยตวัเองไม่ไดเ้ลย เขาไม่สามารถกนิขา้ว หรอืใสเ่สือ้ผา้ หรอื
ลา้งมอืเองได ้เมื่อก่อนเขาไม่ใช่เดก็นิ่งและมคีวามสขุ  เขาเดนิไปเดนิมาทัง้วนัและหลงทางบ่อยมาก  ฉนัไม่รูจ้ะท าอย่างไร
กบัเขา  การฝึกตามค าแนะน านี้ช่วยไดม้ากเลย ตอนนี้ฉนัพดูกบัเขาตลอดเวลาและเขากเ็ขา้ใจทีฉ่นัพดู  เขาถอืแกว้น ้า
และดื่มน ้าเองได ้ลา้งหน้าเองได ้ ฉนับอกเสน้ทางจากจุดตกัน ้ากลบับา้นใหเ้ขาดหูลายครัง้แลว้ ชีจุ้ดสงัเกตเดมิๆใหเ้ขาด ู
จนตอนน้ีถา้เขาหลงทางเขาจะเดนิกลบับา้นเองได ้เขาไดร้บัยากนัชกัอย่างสม ่าเสมอและยงัไม่มอีาการเกดิขึน้อกี  เขา
เปลีย่นแปลงไปมากจากแต่ก่อน” 
 
 
เป้าหมาย 
 

คนพกิารเขา้ถงึการรกัษาทางการแพทยท์ัง้แบบทัว่ไปและบรกิารเฉพาะตามความตอ้งการจ าเป็นของแต่ละบุคคล 
 

บทบาทของ CBR 
 

บทบาทของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิารโดยชุมชน คอืการท างานร่วมกนักบัคนพกิาร ครอบครวัและหน่วยบรกิารทาง
การแพทยเ์พื่อใหแ้น่ใจว่าคนพกิารสามารถเขา้ถงึบรกิารต่างๆทีอ่อกแบบไว ้เพื่อบ่งชี ้ป้องกนั ลดและ /หรอืแกไ้ขปญัหา
หรอืความบกพร่องทางสขุภาพ 
 
ผลลพัธท่ี์ต้องการ 

• เจา้หน้าที ่ CBR มคีวามรูเ้กีย่วกบับรกิารทางการแพทยแ์ละสามารถกระตุน้การสง่ต่อคนพกิารและครอบครวัเพื่อเขา้
รบับรกิารทางการแพทยต์ามความจ าเป็นทัง้แบบทัว่ไปและบรกิารเฉพาะดา้นได ้

• คนพกิารและครอบครวัเขา้ถงึกจิกรรมต่างๆเพื่อใหไ้ดร้บัการบ่งชีป้ญัหาหรอืความบกพร่องดา้นสขุภาพระยะแรกเริม่ 
(บรกิารคดักรองและตรวจวนิิจฉยั) 

• หน่วยบรกิารทางการแพทยม์กีารปรบัปรุงเพื่อใหค้นพกิารสามารถเขา้ถงึและใชบ้รกิารได ้

• คนพกิารสามารถเขา้ถงึบรกิารดา้นการผ่าตดัเพื่อแกไ้ขหรอืลดความบกพร่องซึง่จะน าไปสูก่ารพฒันาดา้นทกัษะ
ความสามารถและสขุภาพ 

• คนพกิารและครอบครวัพฒันาทกัษะการจดัการตนเอง โดยสามารถถามค าถาม อภปิรายทางเลอืกในการรกัษา 
ตดัสนิใจเกีย่วกบัการรกัษาและจดัการกบัปญัหาสขุภาพของตนเองได ้

• บุคลากรทางการแพทยม์คีวามตระหนกัเพิม่ขึน้เกีย่วกบัความตอ้งการทางการแพทยข์องคนพกิาร เคารพสทิธแิละ
ศกัดิศ์รขีองคนพกิาร และใหบ้รกิารทีม่คุีณภาพ 

 
แนวคิดหลกั 
 

ประเภทของการรกัษาทางการแพทย ์
 

ระบบทางการแพทยข์องประเทศทีม่รีายไดต้ ่าจ านวนมาก แบ่งการรกัษาทางการแพทยอ์อกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบั
ปฐมภูม ิทุตยิภูม ิและตตยิภูม ิโดยแต่ละระดบัเชื่อมโยงกนัดว้ยระบบสง่ต่อ เช่น เจา้หน้าทีใ่นหน่วยบรกิารระดบัปฐมภูมิ
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จะสง่ต่อผูป้ว่ยไปทีห่น่วยบรกิารทุตยิภูมเิมื่อจ าเป็น  
ในขณะทีบ่รกิารบางสว่นอาจซอ้นทบักนั เช่น บรกิารระดบัปฐมภูมบิางอย่างอาจถูกจดัไวท้ีห่น่วยบรกิารทุตยิภูม ิ
เจา้หน้าทีโ่ครงการ CBR จงึตอ้งมคีวามเขา้ใจความแตกต่างพืน้ฐานของหน่วยบรกิารแต่ละระดบัเพื่อใหส้ามารถกระตุน้
การเขา้ถงึบรกิารของคนพกิารและครอบครวัได ้
 
การรกัษาทางการแพทยร์ะดบัปฐมภมิู หมายถงึบรกิารสขุภาพขัน้พืน้ฐานในระดบัชุมชน ซึง่ด าเนินการโดย
ศนูยบ์รกิารสขุภาพหรอืคลนิิกและเป็นหน่วยบรกิารแรกของระบบสขุภาพทีป่ระชาชนเขา้มาตดิต่อ บรกิารทางการแพทย์
ในระดบัปฐมภูม ิไดแ้ก่ การรกัษาง่ายๆส าหรบัการเจบ็ปว่ยฉบัพลนั (เช่น การตดิเชือ้ ) และการดแูลทัว่ไปส าหรบัปญัหา
เรือ้รงั (เช่น โรคเรือ้น ลมชกั วณัโรค เบาหวาน ) โครงการ CBR ท างานในระดบัชุมชน ดงันัน้จงึท างานอย่างใกลช้ดิกบั
หน่วยบรกิารปฐมภูม ิ(14) 
 
การรกัษาทางการแพทยร์ะดบัทุติยภมิู หมายถงึบรกิารทางการแพทยท์ีเ่ฉพาะทางมากขึน้ซึง่ด าเนินการโดย
โรงพยาบาลหรอืคลนิิกขนาดใหญ่ซึง่ปกตอิยู่ในระดบัอ าเภอ การดแูลระดบัปฐมภูมมิกีารเชื่อมต่อส าคญักบัระดบัทุตยิภูมิ
ผ่านกลไกการสง่ต่อ 
 
การรกัษาทางการแพทยร์ะดบัตติยภมิู หมายถงึบรกิารทางการแพทยท์ีม่คีวามเฉพาะทางสงู ด าเนินการโดยแพทย์
เฉพาะทางร่วมกบัพยาบาลและทมีสหวชิาชพีและรวมถงึการใชเ้ครื่องมอืเฉพาะทาง บรกิารเหล่าน้ีด าเนินการโดย
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ซึง่ตัง้อยู่ในเมอืงหลกัๆของประเทศหรอืภูมภิาคนัน้ บรกิารทางการแพทยใ์นระดบัตตยิภูมนิี้อาจ
รวมถงึการผ่าตดัสมอง การรกัษามะเรง็ หรอืการผ่าตดัทางกระดกู 
 
การรกัษาทางการแพทยส์ าหรบัคนพิการ 
 
บุคลากรทางการแพทยม์กัสง่ต่อคนพกิารไปศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเพื่อรบัการรกัษาทัว่ไปแทนทีจ่ะรกัษาทีห่น่วยบรกิาร
ปฐมภูม ินัน่เป็นเพราะการขาดความตระหนกัว่าคนเหล่านัน้กเ็หมอืนประชากรทัว่ไป คนพกิารอาจมปีญัหาสขุภาพ
ทัว่ๆไปเกดิขึน้ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชวีติและตอ้งการการดแูลทางการแพทยโ์ดยเฉพาะในระดบัปฐมภูม ิตวัอย่างเช่น 
การตดิเชือ้ทางเดนิหายใจ ไขห้วดัใหญ่ ความดนัโลหติสงู การตดิเชือ้ในหชูัน้กลาง เบาหวาน วณัโรค หรอืมาลาเรยี เป็น
ตน้ 
 
บุคลากรทางการแพทยม์บีทบาทส าคญัในการบ่งชีป้ญัหาซึง่อาจน าไปสูค่วามบกพร่องไดต้ัง้แต่ระยะแรกเริม่ ปญัหา
สขุภาพทุกอย่างจงึควรไดร้บัการบ่งชีแ้ละรกัษาตัง้แต่ระยะแรก (การป้องกนัโรคระดบัทุตยิภูม)ิ  ปญัหาสขุภาพบางอย่าง
ถา้ไม่ไดร้บัการรกัษาหรอืควบคุมจะท าใหภ้าวะความบกพร่องเดมิแย่ลงหรอืเกดิความบกพร่องชนิดใหม่ขึน้ในคนพกิารนัน้    
การรกัษาระยะแรกเริม่ท าใหเ้กดิภาวะแทรกซอ้นน้อยกว่า  ค่าใชจ้่ายไม่สงูและไดผ้ลลพัธท์ีด่กีว่า 
 
คนพกิารจ านวนมากตอ้งการการดแูลทางการแพทยเ์ฉพาะดา้นซึง่อาจเป็นในบางช่วงเวลาหรอืระยะยาวตลอดชวีติ  เช่น 
คนทีม่ภีาวะชกั หรอืคนพกิารทางจติ อาจตอ้งการยาตดิต่อกนัเป็นเวลานาน คนพกิารบางคนอาจตอ้งการการผ่าตดัแกไ้ข
ความพกิาร 
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เรือ่งเล่าท่ี 16 
 
โรคลมชกั 
 

โรคลมชกั (ชกักระตุก) เป็นโรคเรือ้รงัทางระบบประสาทซึง่มกัน าไปสูค่วามพกิารโดยเฉพาะในประเทศก าลงัพฒันา ผูป้ว่ย
โรคลมชกัและครอบครวัมกัมคีวามทุกขจ์ากการถูกตตีราและการแบ่งแยก  มเีรื่องเล่าและความเขา้ใจผดิๆหลายอย่าง
เกีย่วกบัโรคลมชกัและการรกัษาทีเ่หมาะสม งานวจิยัปจัจุบนัทัง้ในประเทศทีม่รีายไดส้งูและต ่า พบว่ามถีงึรอ้ยละ 70 ของ
ผูป้ว่ยโรคลมชกัทัง้ผูใ้หญ่และเดก็ประสบความส าเรจ็ในการรกัษา (นัน่คอือาการชกักระตุกสามารถควบคุมไดท้ัง้หมด) 
ดว้ยยากนัชกั หลงัรกัษาเป็นเวลา 2-5 ปี รอ้ยละ 70 ของเดก็และรอ้ยละ 60 ของผูใ้หญ่ทีเ่ป็นโรคนี้สามารถหยุดยาได ้โดย
ไม่มอีาการกลบัมาอกี อย่างไรกต็ามประมาณ 3 ใน 4 ของผูป้ว่ยโรคลมชกัในประเทศยากจนไม่ไดร้บัการรกัษาตามทีค่วร 
(31) 
 
 
การผา่ตดั 
 

การผ่าตดัเป็นสว่นหนึ่งของการรกัษาทางการแพทยแ์ละปกตดิ าเนินการโดยหน่วยบรกิารระดบัทุตยิภูมหิรอืตตยิภูม ิการ
ผ่าตดับางประเภทสามารถแกไ้ขความพกิารหรอืป้องกนัหรอืจ ากดัภาวะผดิรปูและภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้เน่ืองจาก
ความพกิารได ้ ยกตวัอย่าง เช่น การผ่าตดัตอ้กระจกซึง่เป็นสาเหตุของความบกพร่องทางการเหน็ การผ่าตดัทางกระดกู
เพื่อแกไ้ขภาวะผดิรปูของกระดกูสนัหลงัหรอืภาวะกระดกูหกั และการผ่าตดัแกไ้ขปากแหว่งเพดานโหว่ แผลไฟไหม ้หรอื
โรคเรือ้น 
 
ก่อนใหก้ารผ่าตดัควรพจิารณาสิง่ต่างๆหลายประการ ครอบครวัของคนพกิารอาจไม่มคีวามรูแ้ละไม่เขา้ใจเกีย่วกบัการ
ผ่าตดั  ดงันัน้ตอ้งใหข้อ้มลูเกีย่วกบัประโยชน์และขัน้ตอนการผ่าตดั  การผ่าตดัมกัมคี่าใชจ้่ายสงูและมกัไม่อยู่ในรายการ
ชุดสทิธปิระโยชน์ของประกนัสขุภาพหรอืประกนัสงัคม คนยากจนจงึยากทีจ่ะเขา้ถงึได ้ ผลลพัธข์องการผ่าตดัขึน้อยู่กบั
การตดิตามอย่างต่อเน่ือง  ผูป้ว่ยอาจตอ้งไดร้บัอุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆและการรกัษาฟ้ืนฟูเพิม่เตมิ  ดงันัน้บุคลากร
ทางการแพทยแ์ละการฟ้ืนฟูจงึตอ้งมกีารเชื่อมโยงอย่างใกลช้ดิ อย่างไรกต็ามตอ้งระลกึเสมอว่าการผ่าตดัเพยีงอย่างเดยีว
ไม่สามารถแกไ้ขปญัหาทุกอย่างทีเ่กีย่วเน่ืองกบัความบกพร่องและความพกิารได ้
 
เรือ่งเล่าท่ี 17 ประเทศเคนยา 
 
เรียนรูถึ้งส่ิงท่ีเป็นไปได้ 
 

แพททรคิมาจากต าบลเคยีนโยโจ ประเทศเคนยา เขาเกดิในปีค.ศ.1987พรอ้มกบัภาวะเทา้ผดิรปู ซาร่าน้องสาวเขากม็เีทา้
ผดิรปูเช่นกนั แพททรคิเล่าว่าเขาอยู่กบัภาวะเทา้ผดิรปูนี้มาจนอายุ 17 ปี ตอนทีไ่ดย้นิประกาศจากวทิยุใหเ้ดก็พกิารไปที่
เมอืงแคมเวเงยีว “ตลอดเวลาทีผ่่านมาผมถูกแยกออกจากเพื่อนๆ พอไดย้นิประกาศจากวทิยุนี้ ผมเกดิความรูส้กึหลาย
อย่าง   ผมไม่แน่ใจว่าจะแกไ้ขอะไรเทา้ผมไดห้รอืไม่ แต่ในทีส่ดุผมกไ็ปทีศ่นูยแ์คมเวเงยีว  ทีน่ัน่ผมเหน็เดก็พกิารจ านวน
มาก ผมไม่เคยรูเ้ลยมามคีนอื่นอกีมากมายทีม่ปีระสบการณ์พกิารคลา้ยผม  หลงัจากการผ่าตดัสองครัง้เทา้ผมไดร้บัการ
แกไ้ข และทีผ่มมคีวามสขุมากทีส่ดุคอืตอนน้ีผมสามารถใสร่องเทา้แบบปกตไิดแ้ลว้ น่ีเป็นความฝนัของผมเลย  ผมเดนิได้
คล่องขึน้เรื่อยๆ  น้องสาวของผมซึง่ตอนนี้อายุ 14 ปีไดร้บัการผ่าตดัเหมอืนกนั เป็นเรื่องทีส่ าคญัมากทีต่อ้งใหค้นใน
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ชุมชนรูว้่ามบีรกิารรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรบัเดก็พกิารอยู่และมนัเป็นเรื่องทีเ่ป็นไปไดท้ีจ่ะฟ้ืนฟู  ผูค้นในพืน้ที่
ของพวกเราไม่ไดต้ระหนกัถงึบรกิารเหล่าน้ี   ผมกบัซาร่าพยายามอย่างมากในการอธบิายแก่ครอบครวั เพื่อนและคนใน
ชุมชนเกีย่วกบับรกิารเหล่าน้ี  พวกเราและคนพกิารอื่นๆเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมและตอ้งการมสีว่นร่วมในกจิกรรมต่างๆ
ในโบสถ ์โรงเรยีน และทีอ่ื่นๆ ตัง้แต่ผมกบัน้องสาวเขา้รบัการผ่าตดั คนจ านวนมากเริม่เชื่อแลว้ว่าการท าใหค้วามหวงัของ
เดก็พกิารกลบัมาอกีครัง้นัน้เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปได”้ 
 
 
การจดัการตนเอง 
 

การจดัการตนเอง (มกัหมายความถงึการดแูลตนเองหรอืการจดัการดแูลตนเอง) ไม่ไดห้มายถงึการจดัการสขุภาพโดย
ปราศจากการรกัษาทางการแพทย ์ การจดัการตนเองรวมความถงึการทีผู่ค้นควบคุมสขุภาพตนเองได ้พวกเขามหีน้าที่
ในการรบัรูข้อ้มลูและตดัสนิใจเกีย่วกบัการดแูลทางการแพทย ์และมบีทบาทอย่างแขง็ขนัในการวางแผนการรกัษาเพื่อ
เพิม่หรอืคงสภาพสขุภาพของเขา  ปฏสิมัพนัธท์ีด่รีะหว่างผูป้ว่ยกบับุคลากรทางการแพทยจ์ะช่วยใหม้ผีลการรกัษาทีด่ ี ผู้
ทีม่กีารจดัการดแูลตนเองจะ 
 
• สือ่สารกบับุคลากรทางการแพทยอ์ย่างมปีระสทิธผิลและสม ่าเสมอ 
• เขา้ร่วมการตดัสนิใจและวางแผนการรกัษา 
• รอ้งขอ  คน้หาและท าความเขา้ใจขอ้มลูทางสขุภาพ 
• ปฏบิตัติามวธิกีารรกัษาทีไ่ดต้กลงร่วมกนักบับุคลากรทางการแพทย ์
• ท ากจิกรรมการดแูลตนเองอย่างเหมาะสมตามทีต่กลงกบับุคลากรทางการแพทย ์

 
การจดัการตนเองมคีวามส าคญัส าหรบัผูทุ้พพลภาพถาวร  เช่น คนพกิารอมัพาตท่อนล่าง หรอืผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัอย่าง
เบาหวาน  เจา้หน้าทีส่าธารณสขุอาจละเลยบทบาทของคนพกิารและครอบครวัในการจดัการตนเอง ในขณะเดยีวกนัคน
พกิารอาจขาดทกัษะในการรบัผดิชอบต่อสขุภาพตนเอง 
กลุ่มช่วยเหลอืตนเองจะช่วยใหค้นพกิารมโีอกาสเรยีนรูเ้กีย่วกบัการจดัการตนเองผ่านกระบวนการแลกเปลีย่นความรูแ้ละ
ทกัษะกบัคนอื่นๆ  มกีารเรยีนรูข้อ้มลูเกีย่วกบัแหล่งใหก้ารรกัษาทางการแพทย ์วธิเีจรจาต่อรองกบัระบบดแูลสขุภาพและ
วธิกีารจดัการปญัหาสขุภาพทีเ่ป็นอยู่ 
 
เรือ่งเล่าท่ี 18 ประเทศเอลซลัวาดอร ์
 
พลงัท่ีเข้มแขง็ 
 

สมาคมจากอติาลชีื่อ Amici di Raoul Follereau (AIFI/Italy) ร่วมกบัทมีงานดา้นคนพกิารและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพจาก
องคก์ารอนามยัโลกและองคก์รคนพกิารนานาชาตดิ าเนินการวจิยัในหลายประเทศเพื่อคน้หาว่าถา้คนพกิารทีม่คีวาม
ตอ้งการทางการแพทยใ์กลเ้คยีงกนัมารวมกลุ่มกนัจะสามารถเรยีนรูใ้นการจดัการตนเองและมบีทบาทอย่างแขง็ขนัในการ
ดแูลสขุภาพของตนเองไดม้ากขึน้หรอืไม่  โครงการน าร่องไดด้ าเนินการเพื่อแยกแยะและจดักลุ่มคนพกิารทีม่คีวาม
ตอ้งการทางการแพทยค์ลา้ยกนั  ระบุบรกิารทางการแพทยห์ลกัทีค่นพกิารตอ้งการ  ใหค้วามรูแ้ละทกัษะดา้นการดแูล
ตนเองแก่คนพกิารร่วมกบับุคลากรทางการแพทย ์ประเมนิว่าคนพกิารและ /หรอืสมาชกิในครอบครวัสามารถดแูลตนเอง
และไดร้บัการดแูลทางการแพทยอ์ย่างมคีุณภาพมากขึน้หรอืไม่  และประเมนิถงึความตระหนกัต่อความรูแ้ละทกัษะทีค่น
พกิารมแีละบทบาททีค่นพกิารไดร้บัในระบบการดแูลสขุภาพ 
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โครงการน าร่องในประเทศเอลซลัวาดอรไ์ดเ้น้นทีค่นพกิารจากการบาดเจบ็ไขสนัหลงั สมาคม AIFO/Italy ร่วมกบั
มหาวทิยาลยัดอนบอสโก และศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพแห่งหนึ่ง ท าการศกึษาในคนพกิารจากการบาดเจบ็ไขสนัหลงัจ านวน 
30 คนพรอ้มครอบครวัของพวกเขาจากเมอืงแซนซลัวาดอรแ์ละหมู่บา้นในเมอืงโตนาคาเตเพค  ผูร้่วมโครงการถูกแบ่ง
เขา้กลุ่มช่วยเหลอืตนเอง 4 กลุ่มและมกีารประชุมอย่างสม ่าเสมอ สมาชกิในแต่ละกลุ่มร่วมกนัระบุถงึความตอ้งการ
ทางการแพทยข์องเขา ไดแ้ก่ ประเดน็เกีย่วกบัปสัสาวะ กระเพาะปสัสาวะและไต แผลกดทบั ขอ้ตดิและเพศสมัพนัธ ์และ
ประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการเลีย้งดบูุตร     บุคลากรทางการแพทยไ์ดเ้ขา้ร่วมโครงการโดยท าหน้าทีฝึ่กทกัษะการจดัการตนเอง
ตามประเดน็ทีร่ะบุไว ้ เมื่อเวลาผ่านไปสมาชกิของกลุ่มช่วยเหลอืตนเองและบุคลากรทางการแพทยท์ีเ่ขา้ร่วมโครงการเริม่
เปลีย่นความคดิ  พวกเขารบัรูแ้ลว้ว่าการฝึกและสนบัสนุนอย่างเหมาะสมช่วยใหค้นพกิารจากการบาดเจบ็ไขสนัหลงั
สามารถจดัการสขุภาพตนเองไดแ้ละมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้  นอกจากนี้พวกเขายงัรบัรูว้่าบุคลากรทางการแพทยต์อ้ง
มองขา้มบทบาททางการแพทยท์ีเ่คยเป็นมาและตอ้งกระตุน้และสง่เสรมิการดแูล/จดัการตนเองตามแนวคดิความ
รบัผดิชอบร่วมกนั   ต่อมาสมาชกิของกลุ่มช่วยเหลอืตนเองไดจ้ดัตัง้สมาคมของพวกเขาชื่อว่า ALMES  
 
 
กิจกรรมแนะน า 
 
โครงการ CBR สามารถด าเนินกจิกรรมต่อไปนี้เพื่อสง่เสรมิการเขา้ถงึการรกัษาทางการแพทยส์ าหรบัคนพกิาร 
 
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกบับริการทางการแพทย ์
 
ความรูเ้กีย่วกบับรกิารทางการแพทยใ์นหน่วยบรกิารระดบัปฐมภูม ิทุตยิภูมแิละตตยิภูมมิคีวามจ าเป็นในการช่วยเหลอืคน
พกิารและครอบครวัของเขาใหเ้ขา้ถงึการสนบัสนุนและบรกิารทางการแพทย ์โครงการCBRควรด าเนินการดงันี้ 
 
• คน้หาบรกิารทางการแพทยท์ีม่อียู่ในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัต าบล และระดบัชาต ิ ทัง้หน่วยบรกิารของรฐับาล เอกชน 

และองคพ์ฒันาชุมชน และรวมทัง้การแพทยแ์ผนโบราณทีเ่กีย่วขอ้ง 
• ประสานงานกบัหน่วยบรกิารต่างๆเพื่อขอขอ้มลูเกีย่วกบับรกิารทางการแพทยท์ีม่ ีการเขา้รบับรกิาร ค่าใชจ้่าย 

ตารางการใหบ้รกิาร และกลไกการสง่ต่อ 
• รวบรวมขอ้มลูบรกิารเพื่อใหแ้น่ใจว่าเจา้หน้าทีC่BR  คนพกิาร และคนในชุมชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูทัง้หมดได ้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าบญัชขีอ้มลูนี้มกีารจดัท าในรปูแบบและภาษาทอ้งถิน่ และสามารถคน้ขอ้มลูนี้ไดท้ีจุ่ดทีม่บีรกิาร
ทางการแพทย ์

 
ช่วยเหลือด้วยการค้นหาปัญหาสุขภาพระยะแรกเร่ิม 
 
โครงการ CBR ควรด าเนินการดงันี้ 
 
• สรา้งกลไกในการคน้หาปญัหาสขุภาพและความบกพร่องทีเ่กีย่วพนักบัความพกิารตัง้แต่แรกเริม่โดยร่วมมอืกบั

บุคลากรทางการแพทยร์ะดบัปฐมภูม ิ
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• คน้หากจิกรรมการคดักรองทีม่เีป้าหมายในการคน้หาโรคตดิต่อและโรคไม่ตดิต่อ เช่น วณัโรค โรคเรือ้น โรคเทา้ชา้ง 
โรคตาบอดตามแนวแม่น ้า เบาหวาน มะเรง็ 

• ใหข้อ้มลูแก่คนพกิารและครอบครวัเกีย่วกบัก าหนดการคดักรองโรคและตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าพวกเขาเขา้ถงึบรกิาร
เหล่าน้ี 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสมาชกิในครอบครวัทีม่ปีระวตัเิป็นโรคทางโครโมโซมหรอืทางพนัธุกรรม เช่น โรคกลา้มเน้ือ
เสือ่ม ไดร้บัการสง่ต่อเพื่อประเมนิและใหค้ าปรกึษา 

• ตระหนกัถงึปญัหาแทรกซอ้น เช่น แผลกดทบั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพกิารเฉพาะดา้น และควรตรวจสอบสิง่เหล่าน้ี
เวลาท ากจิกรรมร่วมกบัคนพกิาร 

• คน้หาคนพกิารในชุมชนทีน่่าจะไดป้ระโยชน์จากการผ่าตดั 
 
เรือ่งเล่าท่ี 19 ประเทศอินเดีย 
 
รว่มเป็นแรงผลกัดนัในการดแูล 
 
โครงการ CBR ซึง่ด าเนินการโดยองคก์รพฒันาชุมชน 2 องคก์รในต าบลแมนเดยี ประเทศอนิเดยี โดยร่วมมอืกบั
โครงการโรคเรือ้นแห่งชาต ิพวกเขาไดจ้ดักจิกรรมเพิม่ความตระหนกัโดยใหข้อ้มลูเกีย่วกบัอาการและการแสดงแรกเริม่
ของโรคเรือ้นและสง่เสรมิใหผู้ท้ีส่งสยัว่าจะเป็นโรคไปตรวจทีศ่นูยบ์รกิารสขุภาพใกลบ้า้น ผูท้ีไ่ดร้บัการวนิิจฉยัเป็นโรค
เรือ้นตอ้งเขา้รบัการรกัษาจากศนูยบ์รกิารสขุภาพปฐมภูมเิป็นเวลา 6-12 เดอืน โดยไม่คดิค่าใชจ้่าย  ผูป้ว่ยรายใดทีไ่ม่
สามารถมารบัการรกัษาได ้ ศนูยบ์รกิารสขุภาพจะแจง้ใหโ้ครงการ CBR ไปตดิตามอาการของผูป้ว่ยเหล่าน้ี 
 
ส่งเสริมการเข้าถึงการรกัษาแรกเร่ิม 
 
โครงการ CBR สามารถช่วยสง่เสรมิและสนบัสนุนความร่วมมอืระหว่างคนพกิาร ครอบครวั และเจา้หน้าทีข่องหน่วย
บรกิารปฐมภูมเิพื่อใหค้นพกิารสามารถเขา้ถงึบรกิารทางการแพทยใ์นทุกระดบัไดม้ากขึน้ กจิกรรมแนะน าไดแ้ก่ 

• ตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีส่าธารณสขุว่าคนพกิารทีเ่คยเขา้ร่วมกจิกรรมคดักรองโรคไดร้บัการตดิตามการดแูลสขุภาพ
หากมคีวามจ าเป็น 

• ตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีส่าธารณสขุว่าไดม้กีารสง่ต่อคนพกิารทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บับรกิารในหน่วยบรกิารทุตยิภูมแิละ
ตตยิภูม ิ

• ใหก้ารสนบัสนุน เช่น เจา้หน้าที ่ CBR ทีรู่ภ้าษามอือาจไปทีห่น่วยบรกิารสขุภาพกบัคนหหูนวกเพื่อใหแ้น่ใจว่าเขา
สามารถสือ่สารบอกความตอ้งการและเขา้ใจขอ้มลูต่างๆทีไ่ดร้บั และสนบัสนุนใหพ้วกเขาไดร้บัการรกัษาอย่าง
เหมาะสม 

• รณรงคใ์หเ้กดิความตระหนกัเกีย่วกบัอุปสรรคทีข่ดัขวางการเขา้ถงึการรกัษาทางการแพทยแ์ละท างานร่วมกบั
หน่วยงานต่างๆเพื่อลดหรอืขจดัอุปสรรคเหล่านี้  อาจตอ้งสรา้งสรรคก์ลไกใหม่ๆเพื่อแกไ้ขอุปสรรคบางอย่าง เช่น 
ปญัหาค่าใชจ้่ายดา้นการรกัษาพยาบาล 

• คน้หาช่องว่างในการจดับรกิารส าหรบัคนพกิาร และส ารวจหาวธิกีารทีจ่ะลดช่องว่างเหล่านี้ร่วมกบัคนอื่น (เช่น คน
พกิาร  ครอบครวั เจา้หน้าทีส่าธารณสขุ ผูบ้รหิาร)  
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เรือ่งเล่าท่ี 20 ประเทศเบลีซ 
 
พฒันาบนความส าเรจ็ 
 

โรคเทา้ปุกหรอืเทา้ผดิรปูแต่ก าเนิดเป็นความบกพร่องทีเ่กดิขึน้แต่ก าเนิดซึง่มกัน าไปสูค่วามพกิารของคนในประเทศ
ยากจน  องคก์ร CARE-Belize เหน็ว่าเรื่องนี้เป็นประเดน็ทีเ่ด่นชดัส าหรบัเดก็ในประเทศเบลซี องคก์รCARE-Belize จงึ
ไดป้ระสานความร่วมมอืโรงพยาบาลนานาชาตสิ าหรบัเดก็และกระทรวงสาธารณสขุในการพฒันาโครงการเพื่อใหเ้กดิ
บรกิารคดักรองและรกัษาภาวะเทา้ผดิรปูในเดก็ 
 

แพทย ์นกัวชิาชพี และเจา้หน้าทีด่า้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในทอ้งถิน่ไดร้บัการฝึกอบรมการรกัษาดว้ยวธิพีอนเซต ิ
(Ponseti method) ซึง่เป็นวธิกีารรกัษาทีต่อ้งท าตัง้แต่อายุน้อยๆโดยไม่ตอ้งผ่าตดั แต่ใชว้ธิดีดั ใสเ่ฝือกและใชเ้ครื่องดาม
จดัรปูเทา้ องคก์ร CARE-Belize ท าหน้าทีค่น้หาเดก็ทีม่เีทา้ผดิรปูทีอ่ายุน้อยๆแลว้ประสานงานผ่านเจา้หน้าที ่CBR เพื่อ
สง่ต่อเขา้รบับรกิารแกไ้ขภาวะผดิรปู แมว้่าโครงการน้ีจะตัง้ตน้โดยองคก์รพเอกชนในทอ้งถิน่ แต่ความส าเรจ็ของโครงการ
นี้น าไปสูก่ารพฒันาโครงการแกไ้ขภาวะเทา้ผดิรปูในระดบัชาต ิ
 
 
กระตุ้นการเข้าถึงบริการผา่ตดั 
 
คนพกิารบางรายอาจตอ้งรบัการรกัษาโดยการผ่าตดั หากไดร้บัการผ่าตดัร่วมกบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการตดิตามผล
กจ็ะสามารถแกไ้ขภาวะบกพร่อง ป้องกนัการผดิรปูมากขึน้และเพิม่ระดบัความสามารถของบุคคลได ้โครงการ CBR ควร
ด าเนินการดงันี้ 

• ส ารวจว่ามกีารผ่าตดัอะไรบา้งทีจ่ดับรกิารส าหรบัคนพกิารและมกีองทุนใดรองรบับา้ง 

• ก่อนท าการผ่าตดั ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคนพกิารและครอบครวัไดร้บัขอ้มลูเพยีงพอเกีย่วกบัประโยชน์ของการ
ผ่าตดัและความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้และพวกเขารูถ้งึค่าใชจ้่ายและระยะเวลาการดแูลตามแผนการรกัษา/ผ่าตดั 

• หลงัจากการผ่าตดั ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูป้ว่ยไดร้บัการตดิตามอย่างเหมาะสมจากทมีผ่าตดัและพยาบาลและ
บุคลากรดา้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (เช่น นกักายภาพบ าบดั นกักจิกรรมบ าบดั นกักายอุปกรณ์ ) เพื่อใหก้ารผ่าตดั
เกดิประโยชน์สงูสดุ ทมี CBR สามารถช่วยใหก้ารเปลีย่นผ่านจากการรกัษาทางการแพทยไ์ปสูก่ารฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ราบรื่นขึน้ 

 
ส่งเสริมการจดัการตนเองส าหรบัโรคเรือ้รงั 
 
โครงการCBRสามารถช่วยคนพกิารและครอบครวัใหต้ระหนกัถงึสทิธขิองตนเองในการเขา้ถงึการรกัษาทางการแพทย์
และเรยีนรูท้กัษะในการจดัการกบัโรคเรือ้รงัได ้  โครงการ CBR ควรด าเนินการดงันี้ 

• ท างานกบัคนพกิารโดยตรงเพื่อสง่เสรมิใหค้นพกิารรบัผดิชอบต่อสขุภาพตนเองโดยมองหาการรกัษาทางการแพทย์
ทีเ่หมาะสมและเลอืกวถิชีวีติแนวสขุภาพ และท าใหแ้น่ใจว่าพวกเขาเขา้ใจและปฏบิตัติามค าแนะน าทางการแพทยไ์ด ้

• จดัท าหรอืดดัแปลงวสัด/ุสือ่ประชาสมัพนัธท์ีม่ขีอ้มลูทางการแพทยท์ีม่อียู่ใหม้รีปูแบบทีเ่หมาะสมกบัคนพกิารและ
ครอบครวั เช่น ใชภ้าษาง่ายๆ  ใชร้ปูภาพหรอืโครงร่างง่ายๆ และแปลเป็นภาษาทอ้งถิน่ 
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• แนะน าคนพกิารใหเ้ขา้ร่วมกลุ่มช่วยเหลอืตนเองเพื่อใหเ้ขาเรยีนรูเ้กีย่วกบัการจดัการตนเองผ่านกระบวนการ
แลกเปลีย่นความรูแ้ละทกัษะกบัคนพกิารอื่นๆ พวกเขาสามารถเรยีนรูข้อ้มลูทีม่คีุณค่าเกีย่วกบัแหล่งใหก้ารรกัษา
ทางการแพทย ์วธิเีจรจาต่อรองกบัระบบดแูลสขุภาพและวธิจีดัการปญัหาสขุภาพทีเ่ป็นอยู่ 

 

เรือ่งเล่าท่ี 21 ประเทศนิคารากวั 
 

รว่มมือกนัสรา้งความเปล่ียนแปลง 
 

ในประเทศนิคารากวั ม ี“สโมสร”ต่างๆส าหรบัผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั เช่น ความดนัโลหติสงู หรอืเบาหวาน สโมสรหรอืกลุ่ม
สนบัสนุนเหล่านี้ไดเ้ป็นสว่นเตมิเตม็ของความพยายามของระบบสาธารณสขุในการท าใหป้ระชาชน รบัผดิชอบต่อสขุภาพ
ตนเองและป้องกนัการเกดิภาวะหรอืความบกพร่องอื่นๆอกี      ในการประชุมผูค้นจะพดูคุยเกีย่วกบัปญัหาของพวกเขา 
เรยีนรูว้ธิกีารสงัเกตปญัหาสขุภาพดว้ยตนเองและส ารวจหาวธิแีกไ้ข เช่น สรา้งวถิชีวีติแนวสขุภาพ    คณะกรรมการ
บรหิารสโมสรไดจ้ดักจิกรรมหาทุนเพื่อช่วยเหลอืเป็นค่ายาและการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารในสว่นทีไ่ม่ครอบคลุมในระบบ
สขุภาพ  โครงการ CBR ไดร้่วมมอืกบักลุ่มต่างๆเหล่าน้ีในการสง่เสรมิใหค้นพกิารไดเ้ขา้ร่วมกลุ่มดว้ยสรา้ง
ความสมัพนัธก์บัผูใ้ห้บริการทางการแพทย ์
 
บุคลากรทางการแพทยม์กัมคีวามรูอ้ย่างจ ากดัเกีย่วกบัความพกิารและวธิทีีจ่ะช่วยใหค้นพกิารเขา้ถงึบรกิารทาง
การแพทย ์ การประสานงานและสรา้งความสมัพนัธก์บัหน่วยบรกิารเหล่าน้ีจะท าใหโ้ครงการ CBR สามารถสรา้ง
เครอืขา่ยการสง่ต่อและการรกัษาทางการแพทยท์ีค่รอบคลุมแก่คนพกิาร โครงการ CBR ควรด าเนินการดงันี้ 

• สง่เสรมิความตระหนกัของบุคลากรทางการแพทยเ์กีย่วกบัความตอ้งการดา้นสขุภาพของคนพกิารและครอบครวั 

• จดัการประชุมระหว่างคนทัว่ไป คนพกิาร ครอบครวั (ทีเ่กีย่วขอ้ง) และบุคลากรทางการแพทยเ์พื่อใหม้กีารอภปิราย
ประเดน็หลกัๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพกิาร เช่น ประเดน็การเขา้ถงึบรกิาร และใหม้กีารแลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กนั
และกนั 

• สนบัสนุนใหบุ้คลากรทางการแพทยว์างแผนการดแูล/รกัษาโดยใหค้นพกิารและครอบครวัมสีว่นร่วม 

• เรยีกรอ้งใหห้น่วยบรกิารทางการแพทยจ์ดัอบรมและใหค้วามรูแ้ก่เจา้หน้าที ่CBR เพื่อใหพ้วกเขาสามารถช่วยคน้หา
ปญัหาระยะแรกเริม่  ด าเนินการสง่ต่อเพื่อรบับรกิารทีเ่หมาะสม และตดิตามต่อเน่ืองในชุมชนได ้

• ท างานร่วมกบัโครงการสง่เสรมิสขุภาพในชุมชนเพื่อใหแ้น่ใจว่าคนพกิารไดร้บัประโยชน์จากโครงการเหล่าน้ีดว้ย 
 
เรือ่งเล่าท่ี 22 ประเทศอินโดนีเซีย 
 
การสรา้งความตระหนักในอินโดนีเซีย 
 
โครงการCBR ในเมอืงซลูาเวสใีต ้ประเทศอนิโดนิเซยี มทีมีงานในหลายสว่น ไดแ้ก่ อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้น 
ครโูรงเรยีนประถมศกึษา และอาสาสมคัรในชุมชน ในจ านวนนี้มหีลายคนทีเ่ป็นคนพกิารหรอืเป็นสมาชกิในครอบครวัคน
พกิาร ทมี CBR ไดเ้ขา้รบัการอบรมจากบุคลากรทางการแพทยท์ุกระดบัอย่างสม ่าเสมอ การอบรมเหล่าน้ีเป็นโอกาสดี
ส าหรบัการสรา้งเครอืขา่ย การสง่เสรมิความเขา้ใจเกีย่วกบัความตอ้งการทางการแพทยข์องคนพกิาร และสง่เสรมิบทบาท
ของ CBR และบทบาทของหน่วยบรกิารทางการแพทย ์
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การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
 
บทน า 
 
ดงัไดก้ล่าวในค าน าแลว้ว่าการเขา้ถงึการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเป็นสว่นส าคญัเพื่อใหค้นพกิารมสีขุภาพดทีีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไป
ได ้อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธคินพกิาร ขอ้ที ่26 ไดเ้รยีกรอ้งถงึ “มาตรการทีเ่หมาะสม ไดแ้ก่ การสนบัสนุนฉนัทเ์พื่อนเพื่อช่วย
ใหค้นพกิารมแีละคงไวซ้ึง่ความเป็นอสิระสงูสดุ มคีวามสามารถทัง้ทางร่างกาย จติใจ สงัคมและอาชพีอย่างเตม็ที ่และ
สามารถอยู่ร่วม และมสีว่นร่วมอย่างเตม็ทีใ่นทุกดา้นของชวีติ...” (2) 
 
กฎบตัรมาตรฐานดา้นความเสมอภาคในดา้นโอกาสของคนพกิารไดร้ะบุว่ามาตรการในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพนัน้หมาย
รวมถงึ สิง่ต่างๆทีท่ าใหท้กัษะความสามารถเกดิขึน้และ /หรอืกลบัมา หรอืใชท้ดแทนทกัษะความสามารถทีส่ญูเสยีหรอื
ขาดหายไปหรอืทีถู่กจ ากดั (23) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพสามารถเกดิขึน้ไดทุ้กช่วงเวลาของชวีติ แต่มกัเกดิเพยีงช่วงเวลา
สัน้ๆ และอาจมกีารฟ้ืนฟูสมรรถภาพหนึ่งอย่างหรอืหลายอย่างร่วมกนั การฟ้ืนฟูสมรรถภาพอาจมตีัง้แต่ขัน้พืน้ฐาน เช่น 
การฟ้ืนฟูทีด่ าเนินการโดยเจา้หน้าทีฟ้ื่นฟูสมรรถภาพในชุมชนและสมาชกิในครอบครวั จนถงึการฟ้ืนฟูทีเ่ฉพาะทางมาก
ขึน้ เช่น การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีด่ าเนินการโดยนกัวชิาชพี 
 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพจะประสบความส าเรจ็ไดต้อ้งประกอบดว้ยการมสีว่นร่วมจากทุกภาคสว่น ทัง้ดา้นสขุภาพ การศกึษา 
สวสัดกิารทางสงัคมและการด ารงชวีติ  เนื้อหาสว่นนี้เน้นทีม่าตรการในการเพิม่ทกัษะความสามารถซึง่จดับรกิารโดย
หน่วยงานทางสาธารณสขุ  อย่างไรกต็าม บรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพและบรกิารอุปกรณ์เครื่องช่วย
คนพกิารไม่จ าเป็นตอ้งถูกบรหิารจดัการโดยกระทรวงสาธารณสขุเสมอไป (รายละเอยีดในหวัขอ้ บรกิารฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ) 
 
เรือ่งเล่าท่ี 23 ประเทศเคนยา 
หล่อหลอมหุ้นส่วนทัง้ภาครฐัและเอกชน 
สมาคมคนพกิารทางดา้นร่างกายประเทศเคนยา (The Association for the physically Disabled of Kenya; APDK) ได้
ใหบ้รกิารฟ้ืนฟูสมรรรถภาพอย่างครอบคลุมในประเทศเคนยามาตลอดระยะเวลา 50 ปี เขา้ถงึคนพกิารมากกว่า 500,000 
คน ดว้ยความร่วมมอืของหลายภาคสว่น   APDKสามารถก่อตัง้เครอืขา่ยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพระดบัชาตซิึง่ประกอบดว้ย
สาขาหลกัถงึ 9 แห่ง 280ศนูยย์่อยและ โครงการCBR อกีเป็นจ านวนมากซึง่ใหก้ารบรกิารดา้นต่างๆ เช่น การบ าบดั การ
ใหอุ้ปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆและสนบัสนุนดา้นการผ่าตดั   
 
หนึ่งในหุน้สว่นทีป่ระสบความส าเรจ็ของ APDKคอืกระทรวงการแพทย ์ (เรยีกอย่างเป็นทางการคอืกระทรวงสาธารณสขุ)  
ตลอดระยะเวลา 30 ปีทีผ่่านมา APDK ไดม้กีารท างานอย่างใกลช้ดิกบักระทรวงนี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่าประชาชนสามารถเขา้ถงึ
บรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีม่คีุณภาพไดม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้ สาขาย่อยของ APDK จ านวน 6 แห่งจาก 9
แห่งตัง้อยู่ในโรงพยาบาลของรฐั โดยกระทรวงการแพทยไ์ดจ้ดัสรรเจา้หน้าทีส่าธารณสขุกว่า 50 คน ซึง่สว่นใหญ่เป็นนกั
วชิาชพีและช่างใหท้ างานในสาขาย่อยเหล่านี้  และรบัภาระดา้นเงนิเดอืนของบุคลากรดงักล่าว สว่น APDK เป็น
ผูส้นบัสนุนเงนิทุนในการด าเนินงานโครงการ 
 
APDK ไดก้่อตัง้โครงการ CBR แห่งแรกขึน้ในสาขามอมบาซา ในปีค.ศ. 1992 และตัง้แต่ปีค.ศ. 2000 เป็นตน้มาไดม้กีาร
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ขยายโครงการดงักล่าวไปในชุมชนแออดัหลกัๆในเขตไนโรบเิพื่อใหเ้ขา้ถงึคนพกิารซึง่เป็นกลุ่มคนทีอ่่อนแอทีส่ดุโครงการ
CBRใหบ้รกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีบ่า้นและสง่ต่อคนพกิารไปยงัสาขาย่อยและศนูยบ์รกิารของAPDK    ดว้ยการสนบัสนุน
เงนิทุนจากมลูนิธคิรสิเตยีนเพื่อคนตาบอด (CBM) และ องคก์รครสิเตยีนเพื่อช่วยเหลอืเดก็ (Kindernothilfe) APDK จงึได้
จดัจา้งเจา้หน้าที ่ CBR จ านวน 32 คน เพื่อท างานในโครงการเหล่านี้ ในขณะทีร่ฐับาลใหก้ารสนบัสนุนดา้นอตัราก าลงั
เจา้หน้าทีบ่ าบดั 
 
APDK เป็นตวัอย่างทีป่ระสบความส าเรจ็ของหุน้สว่นภาครฐัและเอกชนและแสดงใหเ้หน็ถงึวธิกีารท างานร่วมกนัระหว่าง
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยศนูยฟ้ื์นฟูและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชุมชนในการใหบ้รกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ประชาชนทัง้
ในเขตเมอืงและเขตชนบท  ในปีค .ศ.2008 เพยีงปีเดยีวมปีระชาชนชาวเคนยาประมาณ 52,000คน ทีไ่ดร้บัการบรกิาร
ฟ้ืนฟูสมรรรถภาพจาก APDK  
 
 
เป้าหมาย 
 
คนพกิารเขา้ถงึการบรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพซึง่จะสง่ผลต่อสขุภาวะโดยรวม การอยู่ร่วมกนัและการมสีว่นร่วมในสงัคมของ
พวกเขา  
บทบาทของ CBR          
               
บทบาทของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิารโดยชุมชน คอืเพื่อสง่เสรมิ สนบัสนุน และด าเนินกจิกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพใน
ระดบัชุมชน และกระตุน้การสง่ต่อเพื่อใหเ้ขา้ถงึบรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีเ่ฉพาะทางมากขึน้ 
 
ผลลพัธท่ี์ต้องการ 
 

• คนพกิารไดร้บัการประเมนิแบบเฉพาะรายและมสีว่นร่วมในการวางแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและบรกิารทีพ่วกเขา

จะไดร้บั 

• คนพกิารและครอบครวัเขา้ใจบทบาทและเป้าหมายของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และไดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัการ

บรกิารสาธารณสขุทีม่ใีห ้

• คนพกิารไดร้บัการสง่ต่อเพื่อรบับรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพเฉพาะทางและมกีารตดิตามผลเพื่อใหแ้น่ใจว่าคนพกิาร

ไดร้บัการบรกิารทีต่รงกบัความตอ้งการ 

• มกีารจดัใหม้กีารบรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพขัน้พืน้ฐานในระดบัชุมชน 

• มทีรพัยากรต่างๆส าหรบักจิกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีด่ าเนินการในชุมชนเพยีงพอส าหรบัเจา้หน้าที ่CBR   คนพกิาร 

และครอบครวั 
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• เจา้หน้าที ่ CBR ไดร้บัการศกึษาและฝึกอบรมทีเ่หมาะสม และไดร้บัการสนบัสนุนเพื่อใหส้ามารถปฏบิตักิจิกรรม

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพได ้

แนวคิดหลกั 
การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเกีย่วขอ้งกบัผูท้ีม่คีวามพกิารอนัเกดิจากสภาวะสขุภาพต่างๆซึง่อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธคินพกิารไดใ้ห้
ความหมายส าหรบัอา้งองิทัง้ “การสง่เสรมิสมรรถภาพ”แล “การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ” การสง่เสรมิสมรรถภาพมี
เป้าประสงคใ์นการช่วยเหลอืบุคคลทีม่คีวามพกิารแต่ก าเนิดหรอืในวยัเดก็เลก็และยงัไม่มโีอกาสไดเ้รยีนรูท้กัษะดา้นต่างๆ    
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพมเีป้าประสงคใ์นการช่วยผูท้ีส่ญูเสยีความสามารถและทกัษะทีเ่คยมอีนัเน่ืองจากโรคหรอืการบาดเจบ็ 
และจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเรยีนรูใ้หม่ในการท ากจิวตัรประจ าวนัต่างๆเพื่อฟ้ืนฟูทกัษะความสามารถทีเ่คยมใีหไ้ดม้ากทีส่ดุ  
การสง่เสรมิสมรรถภาพเป็นศพัทท์ีบ่ญัญตัขิึน้มาใหม่และไม่ไดม้กีารใชก้นัทัว่ไปในประเทศทีม่รีายไดต้ ่า   ดงันัน้แนวทาง
ปฏบิตัฉิบบันี้จงึขอใชค้ าว่า “การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ” เพยีงอย่างเดยีวแต่ใหห้มายความรวมถงึทัง้การสง่เสรมิสมรรถภาพ
และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
กิจกรรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ  
 
การใหบ้รกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพสามารถด าเนินการไดอ้ย่างกวา้งขวางภายใตห้น่วยงานดา้นสาธารณสขุ  ดงัตวัอย่าง
ต่อไปนี้ 
 

• การฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรบัเดก็หญงิสมองพกิารอาจประกอบไปดว้ยกจิกรรมการเล่นเพื่อสง่เสรมิพฒันาการดา้น

การเคลื่อนไหว ดา้นการรบัรูแ้ละดา้นภาษา การออกก าลงักายเพื่อป้องกนักลา้มเน้ือหดสัน้และเกดิการผดิรปู การ

จดัหารถนัง่คนพกิารทีเ่สรมิอุปกรณ์พเิศษเพื่อจดัท่าทางทีเ่หมาะสมส าหรบัการท ากจิกรรมต่างๆ 

• การฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรบัเดก็ชายซึง่มภีาวะหหูนวกตาบอดอาจรวมถงึการร่วมมอืกบัผูป้กครองเพื่อใหแ้น่ใจว่า

ผูป้กครองสามารถใหก้จิกรรมกระตุน้ต่างๆเพื่อสง่เสรมิพฒันาการ ฝึกทกัษะการเคลื่อนไหวเพื่อใหเ้ดก็รูจ้กั

สิง่แวดลอ้มทีบ่า้นและชุมชนของเขา และสอนวธิสีือ่สารทีเ่หมาะสม เช่น การสมัผสัและใชภ้าษามอื 

• การฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรบัเดก็หญงิวยัรุ่นทีม่คีวามบกพร่องทางดา้นสตปิญัญาอาจรวมถงึการสอนใหท้ ากจิกรรม

ดแูลสขุอนามยัของตนเอง เช่น การดแูลตนเองเมื่อมปีระจ าเดอืน ก าหนดกลยุทธร่์วมกบัครอบครวัเพื่อแกไ้ขปญัหา

พฤตกิรรม และเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดม้ปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมซึง่ช่วยใหเ้ดก็สามารถสว่นร่วมในชุมชนไดอ้ย่างปลอดภยั 

• การฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรบัชายหนุ่มซึง่มภีาวะซมึเศรา้ อาจรวมถงึการใหค้ าปรกึษาแบบตวัต่อตวัเพื่อแกไ้ขประเดน็

สาเหตุของการซมึเศรา้  การฝึกเทคนิคผ่อนคลายเพื่อลดความเครยีดและความวติกกงัวล และการเขา้ร่วมกลุ่มเพื่อ

เพิม่ปฏสิมัพนัธท์างสงัคมและสนบัสนุนการสรา้งเครอืขา่ย 

• การฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรบัหญงิวยักลางคนทีป่ว่ยเป็นโรคหลอดเลอืดสมองอาจรวมถงึการออกก าลงัเพื่อเพิม่ความ

แขง็แรงของขา การฝึกเดนิ  ฝึกดา้นทกัษะเพื่อสอนใหเ้ธอใสเ่สือ้ผา้ อาบน ้าและรบัประทานอาหารดว้ยตวัเอง  การ

จดัหาไมเ้ทา้เพื่อช่วยในการทรงตวั และออกก าลงัเพื่อกระตุน้ดา้นการพดู 
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• การฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรบัชายสงูอายุซึง่มภีาวะเบาหวานและถูกเพิง่ถูกตดัขาระดบัต ่ากว่าเขา่ทัง้สองขา้งอาจ

รวมถงึการออกก าลงักายเพื่อเพิม่ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ การใหก้ายอุปกรณ์เทยีมและ /หรอืรถนัง่คนพกิาร และ

ฝึกทกัษะการเคลื่อนยา้ยตวั  การเคลื่อนทีแ่ละกจิวตัรประจ าวนั 
 

บริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
 

• บรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพมกีารบรหิารจดัการโดยหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน หรอืองคก์รเอกชน ในประเทศต่างๆ

สว่นใหญ่มกัอยู่ภายใตก้ระทรวงสาธารณสขุ  อย่างไรกต็าม ในบางประเทศบรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพมกีารบรหิาร

จดัการโดยกระทรวงอื่น เช่น กระทรวงแรงงาน  กระทรวงการสงัคมและทุพลภาพจากสงครามในประเทศเวยีดนาม  

กระทรวงสวสัดกิารสงัคมในประเทศอนิเดยี กาน่า และเอธโิอเปีย และในบางประเทศอาจเป็นองคก์รความร่วมมอื

ระหว่างรฐับาลกบัองคก์รเอกชน เช่น ในประเทศอหิร่าน เคนยา และจนี  

• บรกิารต่างๆไดร้บัการด าเนินการโดยบุคลากรจากหลากหลายวชิาชพี ไดแ้ก่ บุคลากรทางการแพทย ์ (เช่น พยาบาล 
แพทย)์ นกัวชิาชพีดา้นการบ าบดั (เช่น นกักจิกรรมบ าบดั นกักายภาพบ าบดั นกัแกไ้ขการพดู ) ผูเ้ชีย่วชาญดา้น
อุปกรณ์เครื่องช่วย (เช่น นกักายอุปกรณ์เสรมิ/เทยีม) และเจา้หน้าทีด่า้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (เช่น เจา้พนกังานเวช
กรรรมฟ้ืนฟู  เจา้หน้าทีฟ้ื่นฟูสมรรถภาพในชุมชน )  บรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพสามารถด าเนินการไดใ้นสถานทีต่่างๆ 
ไดแ้ก่ โรงพยาบาล คลนิิก หน่วยหรอืศนูยเ์ฉพาะทาง สถานทีใ่นชุมชนและบา้น    

 
ระยะของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (เช่น ระยะเฉียบพลนัหลงัไดร้บัอุบตัเิหตุ /บาดเจบ็) และประเภทของบรกิารฟ้ืนฟูที่
จ าเป็นตอ้งไดร้บั จะเป็นสิง่บ่งชีถ้งึสถานทีท่ีเ่หมาะสมส าหรบัการฟ้ืนฟู 
 

ในประเทศทีม่รีายไดต้ ่าและโดยเฉพาะอย่างยิง่ในเขตชนบท บรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีจ่ดัใหแ้ละเขา้ถงึไดม้กัมจี ากดั 
ตวัอย่างเช่น อาจมศีนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเพยีงแห่งเดยีวในเมอืงหลกัของประเทศ หรอืนกับ าบดัต่างๆอาจมเีฉพาะใน
โรงพยาบาลหรอืคลนิิกขนาดใหญ่  ดงันัน้กลยุทธก์ารใชชุ้มชนเป็นฐาน เช่น โครงการ CBR จงึจ าเป็นเพื่อเชื่อมต่อและ
ใหบ้รกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่คนพกิารและครอบครวั 
 
การบริการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
ในอดตี CBR หมายถงึการจดับรกิารทีมุ่่งเน้นทีก่ารฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ประชาชนในประเทศทีม่รีายไดต้ ่าโดยการใช้
ทรพัยากรทีม่อียู่ในชุมชน ในขณะทีแ่นวคดิของ CBR ไดว้วิฒันาการไปสูก่ลยุทธก์ารพฒันาทีก่วา้งขึน้ การจดับรกิารฟ้ืนฟู
สมรรถภาพในระดบัชุมชนโดยยงัคงเป็นกจิกรรมทีจ่ าเป็นและเป็นรปูธรรมส าหรบัโครงการ CBR  
 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพในศนูยเ์ฉพาะทางอาจไม่มคีวามจ าเป็นหรอืมปีระโยชน์ในทางปฏบิตัสิ าหรบัคนจ านวนมาก
โดยเฉพาะผูท้ีอ่าศยัอยู่ในชนบทและกจิกรรมการฟ้ืนฟูสมรรภาพหลายอย่างสามารถรเิริม่ขึน้ในระดบัชุมชนได ้คู่มอืการ
ฝึกคนพกิารในชุมชนขององคก์ารอนามยัโลก (WHO manual on training in the community for people with 
disabilities) เป็นแนวทางในการจดักจิกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีส่ามารถปฏบิตัใินชุมชนไดโ้ดยใชท้รพัยากรในทอ้งถิน่ 
(32) 
 

หลงัจากฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีศ่นูยเ์ฉพาะทางแลว้คนพกิารอาจตอ้งการบรกิารทีชุ่มชนดว้ย  โดยอาจจ าเป็นตอ้งไดร้บัการ
สนบัสนุนและช่วยเหลอือย่างต่อเนื่องในการใชท้กัษะหรอืความรูใ้หม่ๆทีบ่า้นและในชุมชนหลงักลบัจากโรงพยาบาล 
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โครงการ CBR สามารถช่วยสนบัสนุนโดยไปเยีย่มบา้นคนพกิารและกระตุน้ใหพ้วกเขาปฏบิตักิจิกรรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทีจ่ าเป็น เมื่อมกีารก่อตัง้บรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพในชุมชนแลว้ตอ้งมกีารเชื่อมโยงกบัเครอืขา่ยใกลเ้คยีงเพื่อสง่
ต่อรบับรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีเ่ฉพาะทางเมื่อเวลาผ่านไปความตอ้งการทีจ่ าเป็นของคนพกิารหลายคนอาจเปลีย่นแปลง
ไปและในระยะยาวพวกเขาอาจตอ้งการการสนบัสนุนเป็นครัง้คราว  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีป่ระสบความส าเรจ็
ขึน้อยู่กบัความร่วมมอืทีเ่ขม้แขง็ระหว่างคนพกิาร ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานใน
ชุมชน 
 
เรือ่งเล่าท่ี  24 ประเทศจีน 

เส้นทางสู่ความเป็นอิสระของลี 
 
ล ีเป็นหญงิหมา้ยวยักลางคนทีอ่าศยัอยู่กบัมารดาวยัชรากบัลกูอกี 3 คนในมณฑลชงิไห่ประเทศจนี ก่อนทีเ่ธอจะไดร้บั
อุบตัเิหตุในเดอืนตุลาคม ปีค .ศ.2003 คนในครอบครวัทัง้หมดตอ้งพึง่พาเธอ ลตีกจากทีส่งูขณะทีก่ าลงัซ่อมบา้นของเธอ 
ท าใหก้ระดกูสนัหลงัแตก สง่ผลใหเ้กดิการอ่อนแรงและสญูเสยีการรบัความรูส้กึทีข่าทัง้สองขา้ง หลงัจากทีล่อีอกจาก
โรงพยาบาล เธอไดแ้ต่นอนอยู่บนเตยีงทัง้กลางวนัและกลางคนื ท าใหข้าทัง้สองขา้งเริม่บวมจนเธอตอ้งอาศยัลกูๆ
ช่วยเหลอืในการพลกิตวับนเตยีง อาบน ้า เปลีย่นเสือ้ผา้และเขา้หอ้งน ้า จากนัน้ไม่นานลสีญูเสยีความเชื่อมัน่ในตนเองและ
พยายามฆา่ตวัตายหลายครัง้แต่โชคดทีีเ่ธอท าไม่ส าเรจ็  
 
เจา้หน้าทีฟ้ื่นฟูสมรรถภาพประจ าหมู่บา้นจากโครงการ CBR ในทอ้งถิน่ไดม้าเยีย่มลแีละใหก้ารฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่เธอที่
บา้น  ลไีดร้บัการสอนท ากจิวตัรประจ าวนัดว้ยวธิใีหม่โดยใชค้วามสามารถทีห่ลงเหลอือยู่ของเธอ เธอไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบั
ความพกิารทีเ่ธอเป็นและเรยีนรูว้ธิกีารป้องกนัแผลกดทบัและป้องกนัการตดิเชือ้ทางเดนิปสัสาวะ ครอบครวัและเพื่อนของ
เธอไดร้บัการสอนใหท้ าราวฝึกเดนิอย่างง่ายๆเพื่อใหเ้ธอไดฝึ้กยนืและเดนิ นอกจากนี้พวกเขายงัไดท้ าโถส าหรบัอุจจาระ
อย่างง่ายเพื่อแกป้ญัหาการไปเขา้หอ้งน ้าของเธอดว้ย ศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเคาน์ตี ้ (The County Rehabilitation 
Centre) ไดจ้ดัหาไมค้ ้ายนัและรถนัง่คนพกิารแก่เธอ ดว้ยระยะเวลาและการฝึกฝนท าใหล้สีามารถยนืและเดนิไดด้ว้ย
ตนเองโดยใชไ้มค้ ้ายนัและใชร้ถนัง่คนพกิารส าหรบัเคลื่อนทีร่ะยะไกล 
 
ลคี่อยๆสรา้งความเชื่อมัน่ในตนเองขึน้อกีครัง้ เธอสามารถท ากจิวตัรประจ าวนัไดด้ว้ยตวัเองในทีส่ดุ นัน่รวมถงึการ
ประกอบอาหารใหก้บัครอบครวัเธอซึง่เป็นกจิกรรมทีท่ าใหเ้ธอมคีวามสขุมาก นอกจากน้ีลยีงัไดเ้ปิดโรงงานซึง่สามารถ
เป็นแหล่งสรา้งรายไดเ้พิม่เตมิใหก้บัเธอนอกเหนือจากเงนิเบีย้เลีย้งประจ าเดอืนเพยีงเลก็น้อยทีเ่ธอไดจ้ากกระทรวง
กจิการพลเรอืน ทัง้หมดน้ีช่วยใหล้สีามารถดแูลครอบครวัของเธอไดแ้ละมคีวามเชื่อมัน่เกีย่วกบัอนาคตของเธออกีครัง้ 
 
แผนการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
 
แผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพจ าเป็นตอ้งยดึคนพกิารเป็นศนูยก์ลาง มเีป้าหมายทีช่ดัเจน และสามารถท าไดจ้รงิ  ในการ
วางแผนฟ้ืนฟูสมรรถภาพตอ้งพจิารณาถงึความตอ้งการของบุคคลนัน้ๆ อายุ เพศ สถานะทางเศรษฐกจิและสงัคม และ
สภาพแวดลอ้มทีบ่า้น  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพมกัเป็นกระบวนการทีต่อ้งใชเ้วลานานจงึตอ้งอาศยัการวางวสิยัทศัน์
ระยะยาวไปพรอ้มๆกบัก าหนดเป้าหมายระยะสัน้ การตัง้แผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีไ่ม่สามารถเป็นจรงิไดอ้าจท าให้
สญูเสยีทรพัยากรทีม่คี่าไปโดยเปล่าประโยชน์ 
 



 

42 

 

แผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีล่ม้เหลวมกัเกดิจากการไม่ไดป้รกึษาคนพกิาร   จงึตอ้งท าใหแ้น่ใจว่าความคดิเหน็และ
ขอ้เสนอต่างๆของคนพกิารไดร้บัการพจิารณาในการก าหนดแผนและแผนเหล่านัน้ตรงกบัสภาพความเป็นจรงิของพวก
เขา ตวัอย่างเช่น แผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีก่ าหนดใหค้นพกิารยากจนทีอ่าศยัอยู่ในชนบทตอ้งเดนิทางบ่อยๆเพื่อไปรบั
บรกิารกายภาพบ าบดัในเมอืงนัน้มแีนวโน้มจะลม้เหลว    บุคลากรดา้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตอ้งสรา้งสรรคแ์ละพฒันา
กจิกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีเ่หมาะสมและอยู่ใกลบ้า้นมากทีส่ดุรวมถงึในเขตชนบท   
 
ความตอ้งการจ าเป็นดา้นฟ้ืนฟูสมรรถภาพอาจเปลีย่นแปลงตามเวลา โดยเฉพาะในช่วงการเปลีย่นผ่าน เช่น เมื่อเดก็เริม่
เขา้โรงเรยีน ช่วงวยัผูใ้หญ่ตอนตน้เริม่ท างาน หรอืเมื่อบุคคลหนึ่งกลบัไปใชช้วีติในชุมชนของตนเองหลงัออกจากสถาน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ในช่วงการเปลีย่นผ่านเหล่านี้จ าเป็นตอ้งมกีารปรบัแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพื่อใหแ้น่ใจไดว้่ากจิกรรม
ต่างยงัคงมคีวามเหมาะสมและสมัพนัธก์นั 
กิจกรรมแนะน า 
ค้นหาความต้องการ 
ก่อนวางแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและเริม่กจิกรรม  บุคลากรดา้น CBR ตอ้งท าการประเมนิขัน้พืน้ฐานเกีย่วกบัความ
ตอ้งการของคนพกิารและสมาชกิในครอบครวัและจดัล าดบัความส าคญั   การประเมนิเป็นทกัษะทีส่ าคญั ดงันัน้บุคลากร
ดา้นCBR ควรไดร้บัการฝึกอบรมและการควบคุมดแูลเพื่อใหแ้น่ใจว่ามคีวามสามารถดา้นน้ี ในการคน้หาความตอ้งการ
ของคนพกิาร สามารถพจิารณาตามค าถามต่อไปนี้ได ้ 

 กจิกรรมใดบา้งทีพ่วกเขาสามารถท าไดแ้ละกจิกรรมใดบา้งทีท่ าไม่ได ้
 พวกเขาตอ้งการท าอะไรได ้
 พวกเขามปีญัหาอะไรบา้ง  ปญัหาเหล่าน้ีเกดิขึน้เมื่อใดและเกดิไดอ้ย่างไร 
 มคีวามบกพร่องดา้นใด  เช่น ร่างกาย ประสาทรบัความรูส้กึ จติใจ การสือ่สาร พฤตกิรรม 
 ก าลงัมปีญัหาแทรกซอ้นอะไรอยู่ 
 สภาพบา้นและชุมชนเป็นอย่างไร 
 พวกเขาปรบัตวักบัความพกิารอย่างไร 

 
ขอ้มลูทีถู่กตอ้งอาจไดจ้ากการทบทวนเวชระเบยีนของผูป้ว่ย การสงัเกต  ท าการตรวจประเมนิทางร่างกายพืน้ฐาน  และ
โดยการพดูคุยกบัคนพกิาร ครอบครวั และเจา้หน้าทีด่า้นสาธารณสขุ ควรมกีารบนัทกึผลการประเมนิครัง้แรกและการ
ปรกึษาหารอืกนัในครัง้ต่อไปเพื่อใหส้ามารถตดิตามการเปลีย่นแปลงของคนพกิารเป็นระยะ โครงการ CBRหลายแห่งได้
สรา้งแบบประเมนิและแบบบนัทกึความกา้วหน้าขึน้เองเพื่อใหง้่ายต่อการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที ่

 

กระตุ้นการส่งต่อและจดัให้มีการติดตามผล 
 

ถา้หลงัการประเมนิขัน้พืน้ฐานแลว้พบว่าคนพกิารตอ้งการบรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพเฉพาะทางเช่น กายภาพบ าบดั 
กจิกรรมบ าบดั โสตสมัผสั แกไ้ขการพดู  บุคลากรดา้น CBR สามารถกระตุน้การเขา้ถงึบรกิารโดยการรเิริม่การสง่ต่อ   มี
กจิกรรมแนะน าดงันี้  
 

 คน้หาบรกิารสง่ต่อดา้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีม่อียู่ในทุกระดบัของระบบสขุภาพ 
 ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัระบบสง่ต่อเพื่อรบับรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่คนพกิารและครอบครวั โดยรวบรวมขอ้มลู

เกีย่วกบั ทีต่ัง้ ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั และค่าใชจ้่าย 
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 สนบัสนุนใหค้นพกิารและครอบครวัเล่าถงึสิง่ทีก่งัวลและถามค าถามเกีย่วกบัการสง่ต่อ ช่วยหาขอ้มลูเพิม่เตมิ
หากพวกเขาตอ้งการ อาจประสานใหพ้บคนอื่นทีป่ญัหาความพกิารคลา้ยกนัและเคยไดร้บัประโยชน์จากบรกิาร
ทีค่ลา้ยหรอืเหมอืนกนั 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคนพกิารและครอบครวัยนืยนัความสมคัรใจท าก่อนการสง่ต่อ 
 เมื่อมกีารสง่ต่อแลว้ ควรตดิต่อกบัหน่วยบรกิารและคนพกิารอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหแ้น่ใจว่าไดม้กีารนดั 

หมายและไดเ้ขา้รบับรกิาร 
 คน้หาว่าจ าเป็นตอ้งมกีารสนบัสนุนใดบา้งเพื่อกระตุน้การเขา้ถงึบรกิาร (เช่น ดา้นการเงนิ การเดนิทาง  ผูใ้หก้าร

ช่วยเหลอื) และสิง่เหล่านี้สามารถจดัหาไดอ้ย่างไร  ตวัอย่างเช่น ถา้ตอ้งการผูค้อยช่วยเหลอื เจา้หน้าที่ CBR
สามารถร่วมไปกบัคนพกิารตามนดัได ้

 จดัใหม้กีารตดิตามผลหลงัการสง่ไปรบับรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพเฉพาะทางเพื่อพจิารณาว่ายงัจ าเป็นตอ้งใหก้าร
สนบัสนุนหรอืไม่ เช่น กจิกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพอาจจ าเป็นตอ้งท าต่อเนื่องทีบ่า้นดว้ย 

 
บรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพเฉพาะทางมกัตัง้อยู่ในศนูยก์ลางของเมอืงใหญ่ซึง่เป็นขอ้จ ากดัในการเขา้ถงึของคนพกิารทีอ่ยู่ใน
ชนบทหรอืพืน้ทีห่่างไกล  ดงันัน้ควรมกีารพจิารณาถงึค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งในการไปรบับรกิารไดแ้ก่ ค่าเดนิทาง 
ค่าอาหาร ค่าทีพ่กั และค่าสญูเสยีรายได ้  นอกจากน้ีการบรกิารหลายอย่างอาจตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายเอง  โครงการ CBR 
ควรตระหนกัถงึขอ้จ ากดัดา้นการเงนิและควรคน้หาทางเลอืกหลายๆทางในการสนบัสนุนดา้นการเงนิ ทัง้จากองคก์ร
ภาครฐั และ/หรอืองคก์รเอกชน เงนิกูจ้ากธนาคารและการสนบัสนุนจากในชุมชน 
 
เรือ่งเล่าท่ี 25 ประเทศอิหรา่น 
   
ไม่มีท่ีไหนห่างไกลเกินจะได้รบับริการ 
 
โครงการ CBR ในประเทศอหิร่านไดส้นบัสนุนใหเ้จา้หน้าทีส่าธารณสขุประจ าหมู่บา้นและเจา้หน้าที ่ CBR คน้หาคน
พกิารตัง้แต่แรกเริม่และสง่ต่อไปยงัหน่วยบรกิารสขุภาพระดบัปฐมภูมใินชุมชน  หลงัการสง่ต่อทมีออกหน่วยเคลื่อนทีจ่ะ
ไปใหก้ารฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบทีบ่า้นแก่คนพกิาร ถา้ตอ้งมกีารรกัษาฟ้ืนฟูเฉพาะทางจะมกีารสง่ต่อไปยงัศนูยบ์รกิาร
ระดบัตตยิภูมซิึง่ปกตจิะตัง้อยู่ในจงัหวดัหรอืเมอืงหลวงของประเทศ และหลงั จากกลบัจากศนูยบ์รกิารเฉพาะแลว้คน
พกิารจะถูกสง่ตวักลบัมายงัหน่วยบรกิารระดบัปฐมภูมซิึง่ท างานร่วมกบัโครงการ CBR เพื่อใหแ้น่ใจว่ากจิกรรมฟ้ืนฟู
สมรรถภาพไดร้บัการปฎบิตัอิย่างต่อเนื่อง ทมีออกหน่วยเคลื่อนทีจ่ะท าการตดิตามเพื่อดคูวามกา้วหน้าและใหก้าร
ช่วยเหลอืเพิม่เตมิหากตอ้งการ 
 

 
กระตุ้นกิจกรรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
 

โครงการ CBR สามารถกระตุน้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีบ่า้นและ/หรอืในชุมชน และใหก้ารช่วยเหลอืคนพกิารทุกประเภท 
โดยท าใหพ้วกเขาเพิม่และคงความสามารถในการด าเนินชวีติในบา้นและในชุมชน 
 

จดัให้มีกิจกรรมช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมด้านพฒันาการเดก็ 
 

เดก็ทุกคนตอ้งผ่านกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อใหพ้วกเขามทีกัษะทีส่ าคญัในการด าเนินชวีติ พฒันาการเดก็ทีส่ าคญั 
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ประกอบไปดว้ย พฒันาการดา้นร่างกาย พฒันาการดา้นภาษาและการพดู พฒันาการดา้นสตปิญัญา และพฒันาการ
ดา้นอารมณ์และสงัคม  พฒันาการล่าชา้เกดิขึน้เมื่อเดก็ไม่สามารถท ากจิกรรมส าคญัตามวยัของตนเองได ้ การ
ช่วยเหลอืระยะแรกเริม่จะช่วยใหเ้ดก็ทีม่คีวามเสีย่งหรอืมพีฒันาการล่าชา้ไดร้บัการบ่งชีป้ญัหาและไดร้บับรกิารฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทีเ่น้นสว่นทีข่าดเพื่อป้องกนัหรอืกระตุน้พฒันาการทีล่่าชา้น้ี 
 
การมคีวามพกิาร เช่น สมองพกิาร ตาบอดหรอืหหูนวก สามารถสง่ผลใหเ้กดิพฒันาการล่าชา้และจ ากดัความสามารถของ
เดก็ในการเขา้ร่วมกจิกรรมทัว่ไป เช่น การเล่นกบัเดก็อื่นและการไปโรงเรยีน บุคลากรดา้น CBR สามารถจดักจิกรรมการ
ช่วยเหลอืระยะแรกเริม่ซึง่ปกตเิป็นกจิกรรมทีท่ าทีบ่า้นไดเ้พื่อสนบัสนุนใหเ้ดก็มโีอกาสเรยีนรูอ้ย่างง่ายและสนุกสนานเพื่อ
พฒันาการทีด่ ี โครงการCBRยงัสามารถสนบัสนุนใหผู้ป้กครองของเดก็เหล่านี้มารวมกลุ่มเพื่อแลกเปลีย่นความ
คดิเหน็และกระตุน้ทกัษะการเล่นแบบกลุ่มของเดก็ ดงันัน้เดก็ๆจะไดเ้รยีนรูก้ารเล่นกบัเดก็อื่นๆ เรยีนรูท้กัษะใหม่ๆ และ
กระตุน้พฒันาการทุกดา้น 
 
เรือ่งเล่าท่ี 26 ประเทศอียิปต ์
สนุกสนานเพื่อครอบครวั 
โครงการ CBR ในเมอืงอเลก็ซานเดรยี ประเทศอยีปิต ์มสีโมสรมากมายซึง่มกีารพบปะกนัเป็นประจ าทุกสปัดาหใ์น
สถานทีต่่างๆของเมอืง เช่น สนามกฬีาทอ้งถิน่และมสัยดิ ผูป้กครองพาเดก็พกิารมาร่วมท ากจิกรรมทีจ่ดัโดยโครงการ 
CBR และอาสาสมคัรในชุมชน   มกีจิกรรมสนุกสนานมากมายส าหรบัเดก็ เช่น การประกวดรอ้งเพลงและเตน้ ผูป้กครอง
มโีอกาสไดพ้ดูคุยและแลกเปลีย่นประสบการณ์กนั และไดเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมต่างๆ 
 
 
สนับสนุนการปฎิบติักิจกรรมด้วยตนเอง 
 
การฟ้ืนฟูดว้ยการฝึกทกัษะกจิกรรมมจีุดประสงคเ์พื่อเพิม่ระดบัความสามารถในการท ากจิวตัรประจ าวนัดว้ยตนเอง เช่น 
การเคลื่อนที ่ การสือ่สาร การอาบน ้า การขบัถ่าย การใสเ่สือ้ผา้ การรบัประทานอาหาร การดื่มน ้า การประกอบอาหาร 
และการท าความสะอาดบา้น      การใหก้ารฟ้ืนฟูสมรรถภาพขึน้อยู่กบั อายุ เพศ และสิง่แวดลอ้มของคนพกิาร และจะ
เปลีย่นแปลงเมื่อเวลาผ่านไปตามการเปลีย่นผ่านในแต่ละช่วงชวีติ บุคลากรดา้น CBR สามารถช่วยเหลอืดงัต่อไปนี้ 
 

• สอนวธิกีารต่างๆในการท ากจิกรรมเหล่าน้ีใหค้นพกิารและครอบครวั 

• ใหค้วามรูแ้ก่ครอบครวัคนพกิารถงึวธิกีารช่วยเหลอืทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะท าใหค้นพกิารสามารถท ากจิกรรมดว้ยตนเองไดส้งูสดุ     

• ฝึกการใชเ้ครื่องช่วยต่างๆ เช่น อุปกรณ์ช่วยเดนิ/เคลื่อนทีเ่พื่อใหท้ ากจิกรรมต่างๆไดง้่ายขึน้ 

• ใหค้วามรูแ้ละค าแนะน าเกีย่วกบัเทคนิคเฉพาะเพื่อแกป้ญัหาความบกพร่อง เช่น กลา้มเน้ืออ่อนแรง การทรงตวั และ
กลา้มเน้ือหดรัง้ซึง่สง่ผลต่อความสามารถในการท ากจิกรรมต่างๆ เทคนิคเหล่านี้อาจไดแ้ก่ การเพิม่ก าลงักลา้มเน้ือ 
การยดืกลา้มเน้ือ และการออกก าลงักาย 
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เรือ่งเล่าท่ี 27 ประเทศกายอานา 
 
เรียนรูใ้นการมองชีวิตในแบบท่ีแตกต่าง 
เชอรเ์ล่ยอ์าศยัอยู่ในหมู่บา้นหนึ่งในประเทศกายอานา  เธอตาบอด แม่ของเธอจงึไม่อนุญาตใหเ้ธอออกนอกบา้นตามล าพงั
เพราะเกรงว่าจะไดร้บัอนัตราย  เมื่ออาสาสมคัร CBR ไปเยีย่มบา้นเชอรเ์ล่ย ์พวกเขาไดพ้ดูคุยกบัแม่ของเธอว่าสามารถสอน
เชอรเ์ล่ยใ์หอ้อกไปนอกบา้นไดด้ว้ยตนเอง มนัเป็นการยากในการโน้มน้าวใจแม่ของเชอรเ์ล่ย ์อาสาสมคัร CBR จงึไดข้อรอ้ง
ใหพ้อลลนีซึง่เป็นผูป้ระสานงาน CBR ในระดบัภูมภิาคเขา้ไปเยีย่มบา้นเชอรเ์ล่ย ์เน่ืองจากพอลลนีเป็นคนตาบอด  
อาสาสมคัรCBRจงึคดิว่าเธอน่าจะเป็นตวัอย่างทีด่แีละเป็นแรงจงูใจแก่ทัง้ตวัเชอรเ์ล่ยแ์ละแม่ของเธอได ้เมื่อแม่ของเชอรเ์ล่ย์
เหน็ดว้ย จงึไดม้กีารวางแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพื่อกระตุน้ใหเ้ชอรเ์ล่ยส์ามารถพึง่พาตนเองไดโ้ดยอสิระ   เชอรเ์ล่ยม์กีาร
พฒันากา้วหน้าอย่างรวดเรว็จนสามารถไปในทีต่่างๆในชุมชนของเธอไดเ้องโดยใชไ้มเ้ทา้ขาว  เธอไดก้ลายมาเป็นสมาชกิที่
แขง็ขนัของคณะกรรมการ CBRทอ้งถิน่และเป็นสมาชกิองคก์รคนพกิารอกีดว้ย 
 
กระตุ้นการปรบัสภาพแวดล้อม 
การปรบัสภาพแวดลอ้มอาจมคีวามจ าเป็นในการสง่เสรมิความสามารถในการท ากจิกรรมดว้ยตนเองของคนพกิาร 
บุคลากรดา้น CBR อาจกระตุน้การปรบัสภาพแวดลอ้มในระดบับุคคล (ทีบ่า้น) เช่น การท าทางลาดส าหรบัรถนัง่คนพกิาร 
การตดิราวจบัทีบ่นัได การปรบัหอ้งน ้า และขยายประตูใหก้วา้งขึน้ หรอืในระดบัชุมชน เช่น การปรบัสภาพแวดลอ้มใน
โรงเรยีน สถานทีส่าธารณะ หรอืทีท่ างาน (รายละเอยีดในหวัขอ้ อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพกิาร) 
 
เรือ่งเล่าท่ี 28 ประเทศเวียดนาม 
 
คณุยายไปเองได้ 
คุณยายสงูอายุคนหนึ่งในหมู่บา้นในเมอืงไทบนิห ์ประเทศเวยีดนาม มภีาวะเบาหวานและสายตาเลอืนราง คุณยาย
จ าเป็นตอ้งเดนิไปเขา้หอ้งน ้าบ่อยครัง้โดยเฉพาะในเวลากลางคนื แต่เน่ืองจากหอ้งน ้าอยู่ในสนามหญา้นอกตวับา้นเธอจงึตอ้ง
ปลุกคนในบา้นใหช้่วยพาเธอออกไปเขา้หอ้งน ้าทุกครัง้  อาสาสมคัรจากโครงการ CBR ในทอ้งถิน่ไดใ้หแ้นะน าครอบครวัคุณ
ยายใหผ้กูเชอืกเป็นทางจากเตยีงของคุณยายไปยงัหอ้งน ้า ในเวลากลางคนืคุณยายจงึสามารถเดนิตามแนวเชอืกไปหอ้งน ้าได้
เองโดยไม่ตอ้งปลุกคนในบา้นอกี   ดว้ยการปรบัสภาพแวดลอ้มง่ายๆสามารถท าใหคุ้ณยายมคีวามเป็นอสิระได ้
 
 
เช่ือมโยงกบักลุ่มช่วยเหลือตนเอง  
โครงการ CBR สง่เสรมิใหเ้กดิกลุ่มช่วยเหลอืตนเองส าหรบัคนทีม่คีวามบกพร่องหรอืความตอ้งการดา้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทีค่ลา้ยคลงึกนัเพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลู ความคดิเหน็ และประสบการณ์  โครงการ CBR สามารถสนบัสนุนใหเ้กดิปฏสิมัพนัธ์
กนัระหว่างกลุ่มเหล่าน้ีกบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจและความร่วมมอืซึง่กนัและกนั 
 
 
 
 
 



 

46 

 

เรือ่งเล่าท่ี 29 ประเทศอินเดีย 
 
ตระหนักถึงการสนับสนุนของโรงพยาบาล 
โครงการ CBR ในพืน้ทีย่ากจนของเมอืงมุมไบ ประเทศอนิเดยีมกัไดร้บัการสนบัสนุนเจา้หน้าทีจ่ากสถาบนัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
มาเป็นผูฝึ้กและครสูอนแก่เจา้หน้าที ่CBR    โครงการ CBR พบว่าครอบครวัของคนพกิารจ านวนมากกลวัการสง่ต่อคนพกิาร
ไปรบับรกิารทีโ่รงพยาบาล  เช่น ดา้นโสต ศอ นาสกิ  หรอืดา้นจกัษุวทิยา   ดงันัน้จงึไดม้กีารจดัใหค้นพกิารและครอบครวั
เหล่าน้ีไดเ้ขา้เยีย่มชมเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจลกัษณะงานและการเขา้รบับรกิารในหน่วยต่างๆของโรงพยาบาล    ผูเ้ชีย่วชาญ
บางคนจากโรงพยาบาลต่างๆไดร้บัเชญิไปร่วมงานสงัสรรคต่์างๆทีจ่ดัขึน้โดยโครงการ CBR เพื่อใหค้นชุมชนตระหนกัถงึการ
สนบัสนุนของโรงพยาบาล  โรงพยาบาลเฉพาะทางหลายแห่งยงัไดใ้หก้ารสนบัสนุนดา้นค่าบรกิารแก่คนพกิารทีส่ง่ต่อโดย
โครงการ CBR 
 
พฒันาและกระจายส่ือด้านการฟ้ืนฟสูมรรถภาพต่างๆ 
 
หนงัสอืและคู่มอืต่างๆเกีย่วกบัความพกิารเป็นเครื่องมอืทีม่ปีระโยชน์ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ทัง้บุคลากรดา้นCBR   คน
พกิารและครอบครวัสามารถใชส้ือ่เหล่านี้เป็นแนวทางในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพได ้  โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีม่ขีอ้จ ากดัในการ
เขา้ถงึผูเ้ชีย่วชาญดา้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ สือ่เหล่านี้ยงัอาจใหข้อ้มลูทีม่คีุณค่าแก่ชุมชน รวมทัง้ภาคสว่นและบรกิาร
ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ   กจิกรรม CBR ทีแ่นะน าไดแ้ก่ 
 

• หาขอ้มลูแหล่งทีม่สีือ่ต่างๆอยู่ ซึง่อาจอยู่ในกระทรวง หน่วยงานตวัแทนองคก์ารสหประชาชาต ิองคก์รคนพกิารหรอื
องคก์รเอกชนระดบัชาตแิละระหว่างประเทศ หรอืแหล่งขอ้มลูจากอนิเตอรเ์นต เช่น คู่มอืฝึกคนพกิารในชุมชน (32) 
และคู่มอืการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเดก็พกิาร (33) 

• ดดัแปลงสือ่ต่างๆใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการในทอ้งถิน่ โดยเฉพาะความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรม 

• แปลสือ่ต่างๆทีม่อียู่ใหเ้ป็นภาษาประจ าชาตแิละ/หรอืภาษาทอ้งถิน่ 

• หากไม่มสีือ่ใดๆเลย  ใหจ้ดัท าขึน้ใหม่โดยใชภ้าษาง่ายๆเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่นัน้ 

• กระจายสือ่ต่างๆใหก้บับุคลากรดา้น CBR ทัง้หมดเพื่อน าไปใชเ้มื่อไปใหก้ารฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร 

• จดัตัง้หน่วยบรกิารสือ่ดา้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรบัคนพกิาร ครอบครวั หรอืสมาชกิในชุมชน โดยอาจตัง้อยู่ใน
ส านกังานทอ้งถิน่ ศนูยส์ขุภาพชุมชน  หรอืศนูยส์ าหรบัคนพกิารโดยเฉพาะ    
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 เรือ่งเล่าท่ี 30 ประเทศเวียดนาม 
 
แปลส่ือต่างๆเป็นภาษาเวียดนาม   
โครงการ CBR ในประเทศเวยีดนามไดท้ าการแปลสือ่สิง่พมิพต่์างๆเป็นภาษาเวยีดนามหลายชิน้ รวมถงึ คู่มอื CBR ของ
องคก์ารอนามยัโลก นอกจากน้ีพวกเขายงัไดผ้ลติสือ่เกีย่วกบัปญัหาเฉพาะทีค่นพกิารและผูด้แูลตอ้งการขึน้มาเอง 
เจา้หน้าทีส่าธารณสขุจะไดร้บัสือ่ทุกอย่างคนละ 2 ชุด ชุดหนึ่งส าหรบัตวัเจา้หน้าทีเ่องและอกีชุดหนึ่งส าหรบัคนพกิารทีไ่ป
เยีย่ม 
 
 
จดัให้มีการอบรม 
 
บุคลากรดา้นCBR ตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมเพื่อใหแ้น่ใจว่าสามารถกระตุน้การเขา้ถงึบรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพและใหบ้รกิาร
ทีเ่หมาะสมในระดบัชุมชนได ้หน่วยงานหลายแห่งไดจ้ดัท าโครงการอบรมทีเ่หมาะสม เจา้หน้าที่ CBR ตอ้งเขา้ใจบทบาท
ของบุคลากรดา้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  เช่น นกักายภาพบ าบดั นกักจิกรรมบ าบดั  นกัแกไ้ขการพดู นกัโสตสมัผสั ผู้
ฝึกสอนดา้นการเคลื่อนที ่นกักายอุปกรณ์ บุคลากรทางการแพทยแ์ละสหเวชต่างๆ และบรกิารทีบุ่คลากรเหล่านี้สามารถ
ใหค้นพกิารประเภทต่างๆไดC้BRสามารถใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรดา้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพื่อเพิม่ความตระหนกัถงึ
บทบาทของ CBR เพื่อใหเ้ขา้ใจว่า CBR สามารถช่วยพวกเขาในการบรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพไดอ้ย่างไร (รายละเอยีดใน
หวัขอ้ การบรหิารจดัการ) 
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อปุกรณ์เคร่ืองช่วยคนพิการ 
 

บทน า 
อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพกิาร หมายถงึ อุปกรณ์ภายนอกร่างกายทีอ่อกแบบจดัท าหรอืดดัแปลงเพื่อช่วยใหบุ้คคลสามารถ
ท ากจิกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได ้คนพกิารจ านวนมากตอ้งอาศยัอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพกิารเพื่อใหส้ามารถท ากจิวตัร
ประจ าวนัและเขา้ไปมสีว่นร่วมในชุมชนได ้
จากอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธคินพกิาร ขอ้ที ่ 4, 20 และ 26 ไดเ้รยีกรอ้งใหป้ระเทศสมาชกิสง่เสรมิใหม้กีารจดัหาอุปกรณ์
เครื่องช่วยและเครื่องช่วยในการเคลื่อนทีท่ีเ่หมาะสม และจดัใหม้ขีอ้มลูเกีย่วกบัอุปกรณ์เครื่องช่วยทีค่นพกิารสามารถ
เขา้ถงึได(้2)   กฎบตัรเรื่องความเสมอภาคดา้นโอกาสของคนพกิารไดเ้รยีกรอ้งใหป้ระเทศสมาชกิสนบัสนุนการพฒันา 
การผลติ การกระจายและการใหบ้รกิารอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพกิารและเครื่องมอืตลอดจนการเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบั
อุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆ (23) 
 
ในประเทศทีม่รีายไดต้ ่าและประเทศทีม่รีายไดป้านกลางจ านวนมาก มคีนพกิารทีจ่ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์เครื่องช่วยคน
พกิารและเทคโนโลยสีิง่อ านวยความสะดวกต่างๆเพยีงรอ้ยละ 5 ‟ 15 เท่านัน้ทีเ่ขา้ถงึอุปกรณ์ดงักล่าว ในประเทศเหล่านี้
มกัมกีารผลติอุปกรณ์เหล่าน้ีน้อย และสว่นใหญ่มกัดอ้ยคุณภาพ นอกจากน้ียงัขาดแคลนบุคลากรผูเ้ชีย่วชาญ ตลอดจน
ราคายงัเป็นขอ้จ ากดัอกีดว้ย 
 
การเขา้ถงึอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพกิารเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัคนพกิารจ านวนมากและเป็นสว่นทีส่ าคญัของยุทธศาสตรก์าร
พฒันาต่างๆ   การไม่มอีุปกรณ์เครื่องช่วยอาจท าใหค้นพกิารไม่สามารถเขา้รบัการศกึษาหรอืไม่สามารถท างานได ้ ท าให้
เกดิเป็นวงจรความยากจนอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีอุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆยงัถอืเป็นยุทธศาสตรป้์องกนัและสง่เสรมิ
สขุภาพส าหรบัผูส้งูอายุดว้ย 
 
เรือ่งเล่าท่ี 31 ประเทศเนปาล 
 
สามารถกลบัไปท างานได้อีกครัง้ 
ซบีอีารบ์ริาทนาการ ์ (CBRB) เป็นองคก์รเอกชนทีท่ างานในภาคตะวนัออกของประเทศเนปาลมาตัง้แต่ปีค.ศ. 1990 ใน
ปจัจุบนัก าลงัใหบ้รกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่คนพกิารทัง้เดก็และผูใ้หญ่จ านวนกว่า 3,000 คนในหมู่บา้น 41 แห่งในพืน้ที่
อ าเภอโมแรงและเทศบาลเมอืงบริาทนาการ ์ 
 
ในปีค.ศ. 1997 องคก์รCBRB ไดจ้ดัตัง้หน่วยปฎบิตักิารเลก็ๆแห่งหนึ่งขึน้ใหบ้รกิารซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพกิาร
เน่ืองจากมคีนพกิารจ านวนมากทีต่อ้งเดนิทางเขา้เมอืงใหญ่หรอืเขตเมอืงใกลเ้คยีงเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์เหล่าน้ี ต่อมาได้
พฒันาเป็นหน่วยปฏบิตักิารเตม็รปูแบบโดยอาศยัความร่วมมอืกบัองคก์รคนพกิารระหว่างประเทศ (Handicap 
International) (เนปาล) ไดม้กีารพฒันาการใหบ้รกิารอย่างครอบคลุมซึง่ประกอบดว้ยการผลติ  การจดัหา และซ่อมแซม
อุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆ  ประชาชนในทอ้งถิน่ (ทัง้ชายและหญงิ ทัง้พกิารและไม่พกิาร) ไดร้บัการฝึกอบรมทัง้ในประเทศ
เนปาลและอนิเดยีใหเ้ป็นช่างเพื่อท างานร่วมกบัทมีของ CBRB ทีม่อียู่   ในปจัจุบนั CBRB สามารถใหก้ายอุปกรณ์เสรมิที่
มคีุณภาพ (เช่น คาลเิปอร ์เหลก็ประกบัขา และเครื่องดาม ) กายอุปกรณ์เทยีม (เช่น ขาและมอืเทยีม ) และอุปกรณ์
เครื่องช่วยการเคลื่อนที ่(เช่น ไมค้ ้ายนั รถโยก และรถนัง่คนพกิาร ) ใหแ้ก่คนพกิารในต าบล 16 ต าบลของภาคตะวนัออก
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ของประเทศเนปาล บุคลากรการดา้น CBR นกับ าบดั และช่างร่วมกนัท างานอย่างเตม็ทีเ่พื่อสง่เสรมิคุณภาพชวีติคน
พกิาร 
 
ชาลเดสวา เป็นตวัอย่างหน่ึงของคนทีไ่ดร้บัประโยชน์จากหน่วยซ่อมน้ี เขามอีาชพีป ัน่จกัรยานสามลอ้รบัจา้ง เขาท างาน
อย่างขยนัขนัแขง็จนกระทัง่เขาไดร้บับาดเจบ็และสญูเสยีขาขา้งซา้ยไป   เขาสญูเสยีรายไดเ้น่ืองจากไม่สามารถป ัน่
จกัรยานสามลอ้ได ้ เขาสญูเสยีเงนิทีเ่กบ็ออมไวไ้ปกบัค่ารกัษาพยาบาล   ทมี CBRB ทีท่ างานในหมู่บา้นของชาลเดสวา
ไดใ้หข้าเทยีมระดบัใตเ้ขา่และใหก้ารฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพื่อใหเ้ขาสามารถกลบัมาเดนิและสามารถป ัน่จกัรยานสามลอ้ไดอ้กี
ครัง้  ตอนน้ีชาลเดสวาสามารถกลบัมาป ัน่จกัรยานสามลอ้รบัจา้งในถนนทีพ่ลุกพล่านของเมอืงบริาทนาการแ์ละกลบัมามี
รายไดห้าเลีย้งชพีไดเ้หมอืนเดมิ 
 
เมื่อเหน็ตวัอย่างของคนทีไ่ดร้บัประโยชน์ดงัเช่นชาลเดสวา  ประธานของ CBRB กล่าวว่า “พวกเราท างาน CBR มา
หลายปี แต่นบัตัง้แต่เราเริม่ใหบ้รกิารดา้นอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพกิาร บรกิารของเราเหน็ผลมากขึน้ พวกเราไดร้บัความ
เชื่อถอืเพิม่ขึน้และไดร้บัการยอมรบัอย่างดยีิง่จากคนในชุมชน” 
 
 
เป้าหมาย   
คนพกิารสามารถเขา้ถงึอุปกรณ์เครื่องช่วยความพกิารทีเ่หมาะสม มคีุณภาพดแีละช่วยใหพ้วกเขาสามารถเขา้ร่วม
กจิกรรมการด าเนินชวีติทัง้ทีบ่า้น ทีท่ างาน และในชุมชนได ้
บทบาทของ CBR  
CBR มบีทบาทในการท างานร่วมกบัคนพกิารและครอบครวัของพวกเขาในการพจิารณาความจ าเป็นดา้นอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพกิาร กระตุน้การเขา้ถงึอุปกรณ์ การดแูลรกัษา ซ่อมแซมหรอืเปลีย่นใหม่เมื่อจ าเป็น 
 
ผลลพัธท่ี์ต้องการ 

• บุคลากรดา้น CBR มคีวามรูเ้กีย่วกบัอุปกรณ์เครื่องช่วยความพกิารต่างๆ ไดแ้ก่ ประเภท ลกัษณะการใชง้านความ
เหมาะสมกบัความพกิารแต่ละประเภท การผลติขัน้พืน้ฐาน แหล่งทีใ่หบ้รกิารในชุมชน และกลไกการสง่ต่อเพื่อรบั
บรกิารอุปกรณ์เฉพาะทาง 

• คนพกิารและครอบครวัมคีวามรูเ้กีย่วกบัอุปกรณ์เครื่องช่วยความพกิารและสามารถตดัสนิใจในการเขา้รบัและใช้
อุปกรณ์เหล่านัน้ 

• คนพกิารและครอบครวัไดร้บัการฝึกการใชอุ้ปกรณ์  ใหค้วามรูแ้ละตดิตามผลเพื่อใหแ้น่ใจว่าสามารถใชแ้ละดแูลรกัษา
อุปกรณ์อย่างเหมาะสม 

• คนในทอ้งถิน่รวมถงึคนพกิารและครอบครวัสามารถจดัท าอุปกรณ์เครื่องช่วยพืน้ฐาน และด าเนินการซ่อมแซมและ
ดแูลรกัษาง่ายๆได ้

• ลดอุปสรรคในการเขา้ถงึอุปกรณ์เครื่องช่วยความพกิารต่างๆ เช่น ขอ้มลูทีไ่ม่เพยีงพอ ขาดแคลนทางการเงนิ และ
การจดับรกิารทีม่อียู่เฉพาะในหน่วยงานสว่นกลาง 

• มกีารแกไ้ขเกีย่วกบัปจัจยัทางสภาพแวดลอ้มเพื่อเอือ้ใหค้นพกิารใชอุ้ปกรณ์เครื่องช่วยไดใ้นทุกทีท่ีจ่ าเป็น 
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แนวคิดหลกั 
ประเภทของอปุกรณ์เครือ่งช่วยคนพิการโดยทัว่ไป 
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพกิารมหีลากหลายประเภทตัง้แต่อุปกรณ์ง่ายๆ ทีใ่ชเ้ทคโนโลยตี ่า (เช่นไมเ้ทา้ หรอื แกว้น ้า
ดดัแปลง) จนถงึอุปกรณ์ทีม่คีวามซบัซอ้นและใชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงู (เช่น โปรแกรมคอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วร์/ฮารด์แวร ์หรอื
รถนัง่คนพกิารแบบควบคุมดว้ยไฟฟ้า) จงึควรพจิารณาถงึความหลากหลายของอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพกิารภายใต้
หมวดหมู่ต่างๆ 
 
อปุกรณ์เครือ่งช่วยในการเคลื่อนท่ี 
 
อุปกรณ์เครื่องช่วยในการเคลื่อนทีท่ีช่่วยใหค้นพกิารเดนิหรอืเคลื่อนที ่หมายรวมถงึ 

• รถนัง่คนพกิาร 

• รถโยก 

• ไมค้ ้ายนั 

• ไมเ้ทา้ 

• เครื่องช่วยเดนิแบบ 4 ขา 
 
อุปกรณ์เหล่าน้ีอาจมลีกัษณะพเิศษเพื่อใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ตวัอย่างเช่น คนพกิารสมองพกิารอาจตอ้งการรถ
นัง่คนพกิารทีม่อีุปกรณ์เสรมิช่วยประคองศรีษะ/ล าตวัเพื่อช่วยจดัท่านัง่ใหเ้หมาะสม แนวทางปฏบิตัใินการใหบ้รกิารรถนัง่
คนพกิารในประเทศรายไดต้ ่า (The WHO guidelines on Provision of manual wheelchairs in less resourced 
Settings) (35) เป็นแหล่งอา้งองิทีม่ปีระโยชน์ส าหรบัผูท้ีม่สีว่นในการออกแบบ ผลติ และแจกจ่ายรถนัง่คนพกิาร 
อปุกรณ์ในการจดัท่า 
 
คนพกิารทางร่างกายมกัประสบปญัหาการทรงท่าในท่านอน ท่ายนื หรอืท่านัง่ส าหรบักจิกรรม  และมคีวามเสีย่งต่อการ
เกดิภาวะผดิรปูเน่ืองจากอยู่ในท่าทีไ่ม่เหมาะสม  อุปกรณ์ต่อไปน้ีสามารถช่วยแกไ้ขปญัหาเหล่าน้ีได ้

• หมอนลิม่ 
• เกา้อี ้เช่น เกา้อีเ้ขา้มุม เบาะนัง่แบบพเิศษ 
• เครื่องฝึกยนื 

 
กายอปุกรณ์เทียม กายอปุกรณ์เสริม และรองเท้าคนพิการ 
 

อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพกิารประเภทนี้มกัตดัเฉพาะบุคคล ซึง่ใชเ้พื่อทดแทน ประคอง หรอืแกไ้ขการผดิรปูของร่างกาย  
อุปกรณ์เหล่าน้ีมกัไดร้บัการออกแบบ ผลติและใสใ่หค้นพกิารในศนูยห์รอืหน่วยบรกิารเฉพาะทางโดยนกักายอุปกรณ์ 
อุปกรณ์เหล่าน้ีไดแ้ก่ 
 

• กายอุปกรณ์เทยีม เช่น ขาเทยีมหรอืมอืเทยีม 

• กายอุปกรณ์เสรมิ เช่น อุปกรณ์เสรมิพยุงกระดกูสนัหลงั  เครื่องดามมอื/ขา หรอืคาลเิปอร ์

• รองเทา้คนพกิาร 
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อปุกรณ์เครือ่งช่วยในการท ากิจวตัรประจ าวนั 
 
อุปกรณ์เครื่องช่วยเหล่าน้ีช่วยใหค้นพกิารสามารถท ากจิวตัรประจ าวนัไดส้ าเรจ็ (เช่น รบัประทานอาหาร อาบน ้า ใส่
เสือ้ผา้ เขา้หอ้งน ้า และท างานบา้น) ตวัอย่างอุปกรณ์ ไดแ้ก่ 

• แกว้น ้าและชอ้นสอ้มดดัแปลง 
• เกา้อีน้ัง่ส าหรบัอาบน ้า 
• โถสว้มและราวจบั 
• เกา้อีน้ัง่ถ่าย 
• อุปกรณ์ช่วยใสเ่สือ้ผา้ 

 
อปุกรณ์เครือ่งช่วยทางการเหน็ 
 
ภาวะสายตาเลอืนรางหรอืตาบอดสง่ผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความสามารถของบุคคลในการท ากจิกรรมทีส่ าคญัของ
ชวีติ   มอีุปกรณ์หลากหลาย (ตัง้แต่ระดบัง่ายถงึซบัซอ้น) ทีส่ามารถน ามาใชเ้พื่อช่วยใหค้นพกิารมสีว่นร่วม และพึง่พา
ตนเองไดโ้ดยอสิระใหม้ากทีส่ดุ  ไดแ้ก่ 
 

• หนงัสอืทีม่อีกัษรขนาดใหญ่ 
• จอขยายภาพ 
• แว่นตา/แว่นขยาย 
• ไมเ้ทา้ขาว 
• ระบบอกัษรเบรลลส์ าหรบัอ่านและเขยีน 
• อุปกรณ์เกีย่วกบัเสยีง เช่น วทิยุ หนงัสอืเสยีง โทรศพัทเ์คลื่อนที ่
• อุปกรณ์ช่วยอ่านหน้าจอคอมพวิเตอร ์เช่น โปรแกรมจอวส์ (Job Access with Speech; JAWS) ซึง่เป็น 

โปรแกรมส าหรบัอ่านหน้าจอคอมพวิเตอร ์

อปุกรณ์เครือ่งช่วยทางการได้ยิน 
 

การสญูเสยีการไดย้นิสง่ผลกระทบต่อความสามารถของบุคคลในการสือ่สารและมปีฏสิมัพนัธก์บัคนอื่น  และยงัสง่ผลต่อ
พฒันาการดา้นต่างๆ เช่น การพดูและภาษา และโอกาสในการเรยีนและท างาน  สง่ผลใหเ้กดิการกดีกนัทางสงัคมและท า
ใหค้นพกิารแยกตวั  อุปกรณ์เครื่องช่วยดา้นน้ีไดแ้ก่ 

• เครื่องช่วยฟงั 

• หฟูงัส าหรบัโทรทศัน์ 

• โทรศพัทข์ยายเสยีง 

• อุปกรณ์เครื่องช่วยสือ่สารทางไกล 

• ระบบการเตอืนดว้ยการเหน็  เช่น ไฟกระพรบิเมื่อกริง่ประตูดงัขึน้ 
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เรือ่งเล่าท่ี 32 ประเทศปาปัวนิวกินี 
 
ท่ีหน่ึงของห้องเรียน 
   
แอนนาเป็นแม่ของกอรสีซึง่เป็นเดก็หหูนวก อาศยัอยู่ในจงัหวดัเสปิคตะวนัออกของประเทศปาปวันิวกนีิ  แอนนาตัง้ใจ
อย่างแน่วแน่ทีจ่ะสง่ลกูสาวของเธอเขา้โรงเรยีน  และจากการประสานกบัเจา้หน้าที ่ CBR จากองคก์ร      คอลแลนเพื่อ
คนพกิาร (องคก์รเอกชน) ท าใหเ้ธอไดรู้จ้กัโรงเรยีนอนุบาลส าหรบัเดก็หหูนวก แต่ก่อนจะเขา้โรงเรยีนนี้ องคก์รคอลแลนฯ
ไดจ้ดัหาเครื่องช่วยฟงัใหก้อรสีโดยมกีารขึน้รปูหแูละสง่เธอไปพบนกัตรวจการไดย้นิทีเ่มอืงพอรท์มอเรสบายเพื่อทดลอง
ใสเ่ครื่องช่วยฟงั  กอรสีเริม่ไปโรงเรยีนพรอ้มๆกบัเริม่เรยีนรูภ้าษามอื ดว้ยการใชอุ้ปกรณ์เครื่องช่วยและการสนบัสนุน
ของคร ูไม่นานกอรสีไดก้ลายเป็นนกัเรยีนดเีด่นของหอ้ง 
 
 

อปุกรณ์เครือ่งช่วยในการส่ือสาร  

อุปกรณ์เครื่องช่วยในการสือ่ความหมายทดแทนและการสือ่สารทางเลอืก สามารถช่วยผูท้ีม่คีวามยากล าบากในการเขา้ใจ
และแสดงออกดา้นการพดู อุปกรณ์เหล่าน้ีช่วยสนบัสนุนทัง้ในดา้นการพดู (สือ่ความหมาย) หรอืทดแทนการพดู (เป็น
ทางเลอืก) ซึง่ประกอบดว้ย 
 

„ กระดานสือ่สารดว้ยรปูภาพ, สญัลกัษณ์ หรอืตวัอกัษรพยญัชนะ 
„ บตัรความตอ้งการ 
„ อุปกรณ์การพดูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์
„ เครื่องคอมพวิเตอรท์ีม่เีครื่องมอืหรอืโปรแกรมแบบพเิศษ 
 

อปุกรณ์เครือ่งช่วยด้านความคิดความเข้าใจ 
 
ความคดิความเขา้ใจคอืความสามารถในการเขา้ใจและประมวลผลขอ้มลูซึง่เป็นผลมาจากการท างานของสมอง เช่น 
ความจ า การวางแผน และการแกไ้ขปญัหา  ภาวะบาดเจบ็ทีส่มอง ความบกพร่องทางสตปิญัญา โรคสมองเสือ่ม หรอื
ภาวะเจบ็ปว่ยทางจติเป็นสว่นหน่ึงของปญัหาสขุภาพทีส่ง่ผลกระทบต่อความสามารถดา้นความคดิความเขา้ใจของบุคคล  
 
อุปกรณ์ต่อไปนี้สามารถช่วยในการจดจ างาน / เหตุการณ์ทีส่ าคญั จดัการเวลาของตนเอง และเตรยีมความพรอ้มในการ
ท ากจิกรรมต่างๆ 
 

„.บญัชรีายการ 
„ สมุดบนัทกึประจ าวนั 
„ ปฎทินิ 
„ บนัทกึก าหนดการ 
„ อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์เช่น โทรศพัทเ์คลื่อนที ่เพจเจอร ์เครื่องบนัทกึสว่นตวั    
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การเลือกอปุกรณ์เครือ่งช่วยความพิการ 
 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 
เทคโนโลยหีลายประเภทไม่เหมาะส าหรบัการน าไปใชใ้นชนบท / พืน้ทีห่่างไกล และในประเทศทีม่รีายไดต้ ่า อย่างไรก็
ตาม “เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม” หมายถงึ เทคโนโลยทีีไ่ดร้บัการออกแบบมาโดยค านึงถงึปจัจยัทางสภาพแวดลอ้ม ทาง
วฒันธรรม สงัคม และเศรษฐกจิทีม่ผีลต่อบุคคลและชุมชน เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมคอืสิง่ทีต่รงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้
โดยมลีกัษณะดงันี้ เป็นสิง่ทีส่รา้งขึน้จากทกัษะ เครื่องมอื และวสัดุในทอ้งถิน่ และมคีวามเรยีบง่าย มปีระสทิธผิล ไม่แพง
จนเกนิไป และเป็นทีย่อมรบัของผูใ้ช ้  อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพกิารเป็นเทคโนโลยทีีต่อ้งออกแบบ จดัท าและเลอืกดว้ย
ความระมดัระวงัเพื่อใหม้ลีกัษณะต่างๆดงักล่าวมาแลว้ 
 

เรือ่งเล่าท่ี 33 ประเทศอินเดีย 
ใส่รองเท้าแบบเดียวกนั  
ชมรมโรคเรือ้น (The Assisi Leprosy) และโครงการ CBR ในเมอืงแอนดราปราเดส ประเทศอนิเดยีไดแ้จกจ่ายรองเทา้
ยางสดี าแก่ผูป้ว่ยโรคเรือ้นซึง่สญูเสยีการรบัความรูส้กึทีเ่ทา้และเสีย่งต่อการเกดิแผล  แต่พบว่าผูป้ว่ยทีไ่ดร้บักลบัไม่ใช้
รองเทา้เหล่านัน้   หลงัจากทีไ่ดพ้ดูคุยกบัพวกเขาจงึพบว่าทีพ่วกเขาไม่ใสเ่พราะรูส้กึว่าการใสร่องเทา้ดงักล่าวเป็นการตี
ตราทางสงัคมเน่ืองจากเป็นทีรู่ก้นัว่าผูท้ีเ่ป็นโรคเรือ้นเท่านัน้ทีจ่ะสวมรองเทา้สดี าชนิดนี้ ดว้ยเหตุนี้โครงการจงึตดัสนิใจใช้
รองเทา้ทีม่ขีายทัว่ไปในตลาดโดยดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูป้ว่ยโรคเรือ้น  ผูป้ว่ยจงึเริม่ใสร่องเทา้ที่
ไดร้บัแจกเน่ืองจากรองเทา้ชนิดนี้ไม่ค่อยมคีวามแตกต่างจากรองเทา้ทีค่นทัว่ไปในทอ้งถิน่สวมใส ่
 

 
การประเมิน 
อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพกิารจ าเป็นตอ้งไดร้บัการเลอืกอย่างระมดัระวงั และมกัไดร้บัการผลติเป็นพเิศษเพื่อใหแ้น่ใจว่าตรง
กบัความตอ้งการของแต่ละบุคคล   การเลอืกและออกแบบทีไ่ม่ดอีาจน าไปสูป่ญัหามากมาย ไดแ้ก่ ความคบัขอ้งใจ  
ความไม่สะดวกสบาย และเกดิปญัหาแทรกซอ้นอื่นๆตามมา ตวัอย่างเช่น ในบางประเทศอาจมกีารรบับรจิาคหรอืแจกรถ
นัง่คนพกิารมอืสองจ านวนมาก ซึง่เป็นระบบทีม่ปีระโยชน์แต่ในขณะเดยีวกนักอ็าจก่อใหเ้กดิอนัตรายแก่ผูใ้ชด้ว้ย เช่น 
การใหร้ถนัง่คนพกิารโดยไม่ใหเ้บาะรองนัง่แก่คนพกิารบาดเจบ็ไขสนัหลงัอาจท าใหเ้กดิแผลกดทบัได ้ (ดหูวัขอ้ การ
ป้องกนัโรค) 
การประเมนิอย่างครอบคลุมเป็นสิง่จ าเป็นเพื่อใหแ้น่ใจไดว้่าอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพกิารตรงกบัความตอ้งการของแต่ละ
คนทัง้ในสภาพแวดลอ้มทีบ่า้น โรงเรยีน ทีท่ างาน และชุมชน  การประเมนิอย่างครอบคลุมประกอบดว้ย ประวตักิารรกัษา
ทางการแพทย ์ทกัษะความสามารถปจัจุบนั  เป้าหมายของบุคคลนัน้ๆ ประเมนิอุปกรณ์เครื่องช่วยทีเ่คยไดร้บั และผล
การตรวจร่างกาย หากเป็นไปไดก้ารประเมนิควรท าโดยทมีสหวชิาชพี  รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เช่น คนพกิาร ครอบครวั นกั
บ าบดั ช่าง คร ูและเจา้หน้าที ่CBR  
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การใช้อปุกรณ์เคร่ืองช่วยคนพิการ 
 
ส่ิงแวดล้อมท่ีปราศจากอปุสรรค 
 
คนพกิารจ านวนมากใชอุ้ปกรณ์เครื่องช่วยในสถานทีแ่ตกต่างกนั จงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีต่อ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าทุก
สภาพแวดลอ้มปราศจากอุปสรรคเพื่อใหค้นพกิารบรรลุความสามารถและความเป็นอสิระขัน้สงูสดุ ตวัอย่างเช่น หญงิสาว
ทีใ่ชร้ถนัง่คนพกิารตอ้งสามารถเขน็รถเขา้/ออกบา้นของเธอได ้ เคลื่อนทีภ่ายในบา้นอย่างสะดวกและเขา้ถงึพืน้ทีท่ีส่ าคญั 
(เช่น หอ้งน ้า)ได ้รวมถงึตอ้งสามารถเดนิทางไปในชุมชนและเขา้ถงึสถานทีท่ างานของเธอได ้
การปรบั/ดดัแปลงสภาพแวดลอ้มทางกายภาพนัน้รวมถงึ การท าทางลาดบรเิวณทีเ่ป็นขัน้บนัได การขยายประตูทีแ่คบให้
กวา้งขึน้  การจดัเฟอรน์ิเจอรใ์หม่เพื่อเพิม่พืน้ทีส่ าหรบัการเคลื่อนที ่ นอกจากนี้ยงัควรพจิารณาเกีย่วกบั
สิง่แวดลอ้มดา้นอื่นดว้ย เช่น ทศันคต ิและระบบสนบัสนุน ซึง่อาจสง่ผลต่อความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์เครื่องช่วยของ
บุคคล ตวัอย่างเช่น เดก็ผูช้ายทีใ่ชก้ระดานสือ่สารแทนการพดูจ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์นี้ทัง้ทีบ่า้นและทีโ่รงเรยีน จงึจ าเป็นที่
สมาชกิในบา้น ครทูีโ่รงเรยีน และเพื่อนตอ้งมทีศันคตทิีด่แีละกระตอืรอืรน้และสามารถใชอุ้ปกรณ์นี้สือ่สารกบัเดก็ได ้
เมื่อพดูถงึการปรบัสิง่แวดลอ้มโดยเฉพาะอย่างยิง่ในชุมชน จะเกดิประโยชน์อย่างยิง่หากไดม้กีารค านึงถงึหลกั    “การ
ออกแบบเพื่อทุกคน” (Universal design) (36) “การออกแบบเพื่อทุกคนหมายถงึการออกแบบผลติภณัฑ,์ สภาพแวดลอ้ม
, โปรแกรม และบรกิารทีส่ามารถใชไ้ดก้บัทุกคน (2) ทัง้คนพกิารและไม่พกิาร 
 
เร่ืองเล่าท่ี 34 ประเทศเวียดนาม 
 

สะพานเช่ือมชุมชน  
หมู่บา้นแห่งหนึ่งในต าบลไทบนิหข์องประเทศเวยีดนาม อาสาสมคัร CBR ไดก้ระตุน้ใหส้มาชกิในชุมชนใหป้รบัปรุง
สะพานในทอ้งถิน่เพื่อใหค้นทีใ่ชร้ถนัง่คนพกิารสามารถเขน็รถขา้มสะพานไดอ้ย่างสะดวกเช่นเดยีวกบัคนอื่นๆ                       
 
กิจกรรมแนะน า 
 

ฝึกอบรมบุคลกร CBR  

บุคลากรดา้น CBR ตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมเรื่องอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพกิารเพื่อใหพ้วกเขาสามารถใหข้อ้มลู ท าการสง่ต่อ
และใหค้วามรูท้ีถู่กตอ้งแม่นย า การฝึกอบรมอาจเป็นแบบเฉพาะทางหรอือาจเป็นสว่นหนึ่งของหลกัสตูรการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ  บุคลากรดา้น CBR ควรมคีวามรูเ้กีย่วกบั 
 

 ประเภทของอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพกิารโดยทัว่ไป 
 จุดประสงคแ์ละวธิใีชง้านอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพกิาร 
 อุปกรณ์พืน้ฐานทีส่ามารถจดัท าในชุมชนได ้เช่น ไมค้ ้ายนั 
 แหล่งทีส่ามารถใหอุ้ปกรณ์เครื่องช่วยชนิดพเิศษได ้เช่น กายอุปกรณ์ และเครื่องช่วยฟงั 
 กลไกการสง่ต่อเพื่อใหเ้ขา้ถงึอุปกรณ์เครื่องช่วยชนิดพเิศษ 
 ทางเลอืกดา้นค่าใชจ้่ายส าหรบัผูท้ีไ่ม่สามารถซือ้อุปกรณ์ได ้
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การฝึกปฎบิตัเิป็นสิง่จ าเป็นเช่นกนั โดยเฉพาะบุคลากรดา้น CBR ทีท่ างานในชนบทหรอืพืน้ทีห่่างไกล เพื่อใหแ้น่ใจว่า
พวกเขาสามารถผลติอุปกรณ์เครื่องช่วยพืน้ฐานไดแ้ละมทีกัษะและความมัน่ใจในการท างานกบัคนพกิารทีต่อ้งการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยไดโ้ดยตรง   ตวัอย่างเช่น เจา้หน้าที ่CBR อาจจ าเป็นตอ้ง 
 

 สาธติวธิกีารท าเกา้อีไ้มแ้บบมสีายรดัแก่ครอบครวัเดก็พกิาร เพื่อใหเ้ดก็ทีท่รงตวัไม่ดอียู่ในท่านัง่ได ้ 
• สาธติวธิกีารท าราวคู่ฝึกเดนิแก่ครอบครวัคนพกิารเพื่อใหค้นพกิารฝึกเดนิทีบ่า้นได ้
• สาธติวธิกีารท าไมเ้ทา้อย่างง่ายแก่ครอบครวัคนพกิาร เพื่อช่วยในการฝึกเดนิส าหรบับุคคลทีก่ าลงัฟ้ืนตวัจากโรค
หลอดเลอืดสมอง 
• สอนเดก็สมองพกิารทีไ่ม่สามารถพดูไดห้รอืมปีญัหาการเคลื่อนไหวของมอืใหรู้จ้กัใชก้ระดานรปูภาพในการ
สือ่สารโดยใชส้ายตา 
• ใหค้ าแนะน าในการใชไ้มเ้ทา้ขาวแก่คนพกิารทีต่าบอด 

 
เรือ่งเล่าท่ี 35 ประเทศอินโดนีเซีย  
 
ข้อมูลอยู่ในท่ีท่ีต้องการ 
 
โครงการCBR ในเมอืงสลุาเวสใีต ้ประเทศอนิโดนีเซยี ไดจ้ดัท าแผ่นพบัแหล่งขอ้มลูบญัชรีายชื่อหน่วยงานหลกัทีใ่หบ้รกิาร
อุปกรณ์เครื่องช่วยและซ่อมแซมอุปกรณ์ในจงัหวดั   แผ่นพบันี้ไดก้ระจายใหเ้จา้หน้าที่ CBR ทุกคน เพื่อใหแ้น่ใจว่าคน
พกิารไดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้งแม่นย า 
 
 
เพ่ิมความสามารถของคนพิการและครอบครวั 
 
เจา้หน้าที ่CBR จ าเป็นตอ้งท างานอย่างใกลช้ดิกบัคนพกิารและครอบครวั เพื่อใหพ้วกเขา 
 

• ทราบประเภทของอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพกิารชนิดต่างๆ และวธิทีีอุ่ปกรณ์เหล่าน้ีจะสามารถช่วยใหค้นพกิาร
สามารถบรรลุการมสีว่นร่วมและการพึง่พาตนเองโดยอสิระได ้

• มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจเลอืกรปูแบบอุปกรณ์เครื่องช่วย การใหโ้อกาสคนพกิารไดเ้หน็และทดลองใช ้
อุปกรณ์จะช่วยใหเ้ขาตดัสนิใจเลอืกอุปกรณ์ไดอ้ย่างดขีึน้ 

• สามารถใชอุ้ปกรณ์เครื่องช่วยอย่างเหมาะสมและปลอดภยั รวมถงึสามารถบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมเพื่อยดือายุ
การใชง้านของอุปกรณ์ได ้

• สามารถใหข้อ้เสนอแนะแก่ระบบสง่ต่อเกีย่วกบัประสบการณ์ความยุ่งยากต่างๆในการรบับรกิารอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพกิาร  เพื่อใหม้กีารปรบัเปลีย่นและมกีารพจิารณาถงึทางเลอืกต่างๆ     

 
องคป์ระกอบดา้นสขุภาพนี้เน้นใหเ้หน็ว่ากลุ่มช่วยเหลอืตนเองช่วยใหค้นพกิารไดม้กีารแลกเปลีย่นขอ้มลูทกัษะและ
ประสบการณ์ทีม่คีุณค่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรบัผูท้ีม่ขีอ้จ ากดัในการเขา้ถงึบุคคลากรดา้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
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 กลุ่มช่วยเหลอืตนเองสามารถช่วยเหลอืคนพกิารในการปรบัตวัเขา้กบัอุปกรณ์ชิน้ใหม่ ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการ
ดแูลและบ ารุงรกัษา ตลอดจนใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการดแูลตนเอง เช่น การป้องกนัภาวะแทรกซอ้น และวธิกีารเพื่อใหม้ี
สามารถในระดบัทีเ่หมาะสม 
 
ฝึกอบรมช่างในท้องถ่ิน 
 
เป็นไปไม่ไดท้ีจ่ะใหค้นพกิารทีอ่าศยัอยู่ในชนบทเดนิทางไปศนูยเ์ฉพาะทางเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องช่วย  คนพกิาร
จ านวนมากจงึหยุดใชอุ้ปกรณ์เครื่องช่วยเมื่อเกดิปญัหา   ดงันัน้จงึควรมกีารฝึกอบรมช่างในทอ้งถิน่เพื่อใหส้ามารถ
ซ่อมแซมเลก็ๆน้อยๆ เช่น เปลีย่นสายรดั ใสน๊่อตหรอืหมุด อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพกิาร เช่น กายอุปกรณ์เสรมิ  กาย
อุปกรณ์เทยีม และรถนัง่คนพกิาร  โครงการCBR ควรคน้หาช่างในทอ้งถิน่และกระตุน้ใหม้กีารฝึกอบรมเหล่าน้ีร่วมกบั
ช่างทีม่คีวามช านาญ 
อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพกิาร เช่น ไมเ้ทา้ ไมค้ ้ายนั ไมส้ีข่า เครื่องช่วยเดนิ  เครื่องช่วยยนื และอุปกรณ์จดัท่านัง่พืน้ฐาน
เป็นอุปกรณ์ทีส่ามารถผลติโดยช่างในทอ้งถิน่    เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ทีท่ าไดง้่ายและใชว้สัดุทีห่าไดใ้นทอ้งถิน่  
โครงการCBR สามารถเขา้ไปคน้หาช่างทีม่คีวามสนใจในการผลติอุปกรณ์เหล่าน้ีและกระตุน้ใหม้กีารฝึกอบรม 
 
เร่ืองเล่าท่ี 36 ประเทศมองโกเลีย 
 
เรียนรูวิ้ธีการท าอปุกรณ์เครือ่งช่วย  
ในปีค.ศ. 2000 โครงการ CBR ระดบัชาตขิองประเทศมองโกเลยี ไดจ้ดัการอบรมแก่เจา้หน้าทีข่องศนูยบ์รกิารออร์
โธปิดคิสแ์ห่งชาต ิ (the National Orthopaedic Laboratory) ในเมอืงอลูะอานบาตาร ์เพื่อสอนเกีย่วกบัการท าเครื่องช่วย
ดาม อุปกรณ์จดัท่านัง่และอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนทีอ่ย่างง่ายๆ โดยใชว้สัดุและเทคโนโลยทีีค่วามเหมาะสมในทอ้งถิน่ 
 ปจัจุบนัน้ีเมื่อมกีารรเิริม่โครงการ CBR ขึน้ในจงัหวดัใหม่ๆในประเทศมองโกเลยี จะมชี่างจากทอ้งถิน่นัน้ๆ 
จ านวน 2 คนเขา้รบัการฝึกอบรมในศนูยบ์รกิารดงักล่าว 
 

กระตุ้นการเข้าถึงอปุกรณ์เคร่ืองช่วยคนพิการ 
การเขา้ถงึอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพกิารอาจถูกจ ากดัจากขอ้มลูทีไ่ม่เพยีงพอ ความยากจน ความห่างไกล และการ
จดับรกิารทีร่วมอยู่ศนูยก์ลาง   บุคคลากรดา้น CBR จ าเป็นตอ้งท างานอย่างใกลช้ดิกบัคนพกิารและครอบครวัในการ
กระตุน้การเขา้ถงึอุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆ โดย 
 

• คน้หาหน่วยบรกิารทีม่อียู่ ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ ภูมภิาค และระดบั   
    ชาต ิทีเ่ป็นผูผ้ลติและ/หรอืสนบัสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆ (ทัง้  
    ชนิดพืน้ฐานและชนิดพเิศษ) 

• รวบรวมขอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัหน่วยทีใ่หบ้รกิาร  ไดแ้ก่ กลไ 
    การสง่ต่อ ค่าใชจ้่าย และขัน้ตอนการใหบ้รกิารเช่น ขัน้ตอนการล 
    ทะเบยีน ขัน้ตอนการประเมนิ จ านวนครัง้ทีต่อ้งไปเพื่อวดัและลอง 
    อุปกรณ์และระยะเวลาในการจดัท าอุปกรณ์ 
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 ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าขอ้มลูต่างๆมรีปูแบบทีเ่หมาะสมและไดม้กีารสือ่สารใหค้นพกิารและครอบครวัรบัทราบ 
 คน้หาทางเลอืกเกีย่วกบัค่าใชจ้่ายส าหรบัคนพกิารทีไ่ม่สามารถจ่ายค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยได ้  โครงการ CBR 

สามารถกระตุน้ใหห้น่วยงานภาครฐัหรอืเอกชนต่างๆใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณ และจดัหาทุนเอง และ /หรอื
สง่เสรมิใหชุ้มชนร่วมบรจิาคทรพัยากรต่างๆ 

• ช่วยเหลอืคนพกิารใหไ้ดข้ึน้ทะเบยีนคนพกิาร ซึง่ในหลายๆประเทศ  
    การขึน้ทะเบยีนคนพกิารจะท าใหค้นพกิารไดร้บัอุปกรณ์เครื่องช่วยฟร ี

• ประสานกบัศนูยบ์รกิารทีร่บัสง่ต่อ หน่วยงานทีม่อี านาจหน้าทีใ่น 
    ทอ้งถิน่ และหน่วยงานอื่นๆเพื่ออภปิรายเกีย่วกบัแนวทางในการกระ  
    จายการบรกิารออกจากสว่นกลาง เช่น การจดัหน่วยบรกิาร  
    เคลื่อนที ่

• จดับรกิารยานพาหนะรบัสง่คนพกิารกลุ่มเลก็ๆจากชนบทหรอืพืน้ที ่
    ห่างไกลไปยงัศนูยบ์รกิารทีร่บัสง่ต่อทีม่กีารนดัหมายไวล่้วงหน้าแลว้ 

• จดับรกิารซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องช่วยทีบ่า้นหรอืในชุมชนส าหรบั 
    คนพกิารทีอ่าศยัอยู่ในชนบทหรอืพีน้ทีห่่างไกล เช่น จดัใหม้หีน่ว 

        บรกิารเคลื่อนทีห่รอืจุดนดัหมายในชุมชนส าหรบัคนพกิารทีต่อ้งการ 
        ซ่อมแซมอุปกรณ์ 
 
เรือ่งเล่าท่ี 37 ประเทศเลบานอน 
 
เข้าถึงอปุกรณ์เครือ่งช่วยคนพิการ  
 
องคก์รคนพกิารแห่งชาตขิองประทศเลบานอนไดก้่อตัง้หน่วยผลติรถนัง่พกิารและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพกิาร เช่น ไมค้ ้า
ยนั เครื่องช่วยเดนิแบบสีข่า เกา้อีน้ัง่ถ่าย รองเทา้คนพกิาร และเบาะจดัท่านัง่แบบพเิศษ รวมทัง้มกีารก่อตัง้ศนูยซ์่อมแซม
และบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ จ านวน 5 แห่งทัว่ประเทศเพื่อใหค้นพกิารสามารถเขา้ถงึบรกิารอุปกรณ์เครื่องช่วยเหล่าน้ี 
นอกจากน้ีองคก์รคนพกิารยงัไดร้บังบประมาณแผ่นดนิส าหรบัใหบ้รกิารอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพกิาร ปจัจุบนัน้ีโครงการ
CBRสามารถสง่ต่อคนพกิารทีต่อ้งการอุปกรณ์ไปยงัศนูยบ์รกิารเหล่าน้ีเพื่อใหไ้ดร้บัอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพกิาร 
 
จดัตัง้หน่วยบริการขนาดเลก็ 

ในกรณีทีไ่ม่สามารถสง่ต่อคนพกิารหรอืมอีุปสรรคต่างๆทีไ่ม่สามารถแกไ้ขได ้เช่น ค่าใชจ้่าย และระยะทาง   โครงการ
CBR อาจพจิารณาจดัตัง้และ/หรอืใหก้ารสนบัสนุนหน่วยบรกิารขนาดเลก็เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการ 
 
ในทอ้งถิน่ อุปกรณ์ง่ายๆสามารถผลติไดโ้ดยคนในทอ้งถิน่ทีผ่่านการฝึกอบรม ทัง้คู่มอื CBR ขององคก์ารอนามยัโลก 
(32) และคู่มอืการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเดก็พกิาร (33) มขีอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารผลติอุปกรณ์เครื่องช่วยในชุมชนโดยใช้
ทรพัยากรทอ้งถิน่ 
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เรือ่งเล่าท่ี 38 ประเทศกินี – บิสเซา 
 
ค้นหาวิธีแก้ปัญหาในท้องถ่ิน 
โรงพยาบาลคมูรูาในประเทศกนิี ‟ บสิเซามหีน่วยบรกิารเลก็ๆส าหรบัจดัท ากายอุปกรณ์เสรมิโดยคนพกิาร 2 คน ทีผ่่าน
การฝึกอบรมใหเ้ป็นช่างประจ าหน่วยบรกิารน้ี   ปญัหาทีพ่บบ่อยทีน่ี่คอืการหาวสัดุทีเ่หมาะสมในการผลติการน าเขา้วสัดุก็
มคี่าใชจ้่ายสงูมาก  ดงันัน้ช่างผูป้ฏบิตังิานจงึพยายามหาทางแกไ้ขส าหรบัการออกแบบอุปกรณ์โดยดตูวัอย่างจากหน่วย
บรกิารอื่น ตวัอย่างเช่นพวกเขาเริม่ท าเครื่องดามส าหรบัผูม้ปีญัหาเทา้ตกโดยใชว้สัดุทีเ่ป็นหนงัและพลาสตกิ 
 
 
คนพกิารอาจไดร้บัการฝึกอบรมเพื่อจดัท าอุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆได ้  ซึง่เป็นการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่คนพกิารและยงัท า
ใหพ้วกเขาเป็นทีรู่จ้กัในชุมชนของพวกเขาเป็นการพฒันาเครอืขา่ยทางสงัคมและเกดิการเสรมิพลงัในทีส่ดุ 
 
เรือ่งเล่าท่ี 39 ประเทศอินเดีย 
 
ก่อตัง้ธรุกิจขนาดย่อม  
 
โครงการCBR หลายๆแห่งในเมอืงบงักาลอร ์ประเทศอนิเดยี ไดก้ล่าวถงึกลุ่มหญงิพกิาร 10 คนกลุ่มหนึ่ง พวกเธอทุกคน
ประสบปญัหาความดอ้ยโอกาสและถูกกดีกนัเน่ืองจากพวกเธอยากจน ไม่มกีารศกึษา และเป็นผูห้ญงิทีม่คีวามพกิาร 
 พวกเธอถูกมองเป็นผูไ้รซ้ึง่ความสามารถในสายตาของครอบครวัและชุมชน  ในปี ค .ศ.1998 หญงิพกิาร
ทัง้ 10 คนน้ีไดร้บัการฝึกอบรมเป็นช่างผลติอุปกรณ์เครื่องช่วยและไดร้บัเงนิกูย้มืจากโครงการ CBR แห่งหนึ่งเพื่อเปิด
รา้นอุปกรณ์เครื่องช่วย  ชวีติของพวกเธอไดเ้ปลีย่นแปลงไปตัง้แต่เริม่ธุรกจิ (รา้นอุปกรณ์เพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย
กลุ่มหญงิพกิาร) กจิการดงักล่าวเริม่ท าก าไรในปีทีส่องและในสิน้ปีที ่4 พวกเธอสามารถใชค้นืเงนิกูไ้ดท้ัง้หมด  พวกเธอ
ไดข้ยายกจิการดว้ยการเป็นตวัแทนจ าหน่ายใหก้บับรษิทัใหญ่ๆทีผ่ลติอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพกิารและผลติภณัฑท์าง
สขุภาพและไดเ้ชื่อมโยงกบัโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆในเมอืง ปจัจุบนัหญงิพกิารเหล่าน้ีมรีายไดด้ ีมคุีณภาพชวีติทีด่ ีและ
ถูกมองเป็นสมาชกิทีม่สีว่นร่วมอย่างแขง็ขนัในชุมชน พวกเธอแต่งงานและมคีุณค่าต่อครอบครวัของพวกเธอ และยงั
ตน้แบบส าหรบัคนพกิารจ านวนมาก 
 
 
เครอืข่ายและความรว่มมือ 
ในบางประเทศอาจเป็นไปไม่ไดท้ีจ่ะก่อตัง้ศนูยบ์รกิารอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพกิารทีม่คีวามหลากหลาย  ทัง้นี้อาจ
เน่ืองจากการใหค้วามส าคญัของรฐับาล  ทรพัยากรทีจ่ ากดั หรอืมปีระชากรจ านวนน้อย แต่อาจมอีุปกรณ์เครื่องช่วยคน
พกิารหลายอย่างหาไดใ้นประเทศใกลเ้คยีง ซึง่อาจมรีาคาถูกและหาซือ้ไดง้่ายกว่าการน าเขา้จากประเทศร ่ารวย โครงการ 
CBR ตอ้งสามารถเสาะหาขอ้มลูว่าประเทศใกลเ้คยีงมอีุปกรณ์ใดบา้งและประสานความร่วมมอืเท่าทีเ่ป็นไปได ้นอกจากนี้
โครงการ CBR จ าเป็นตอ้งสรา้งความเชื่อมโยงกบัองคก์รเอกชนระดบัชาตแิละสากลทีม่กีารผลติและจดัหาอุปกรณ์
เครื่องช่วยคนพกิารเพื่อใหก้ารพฒันาเกีย่วกบัการจดับรกิารอุปกรณ์เหล่าน้ีมคีวามยัง่ยนื 
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แก้ไขอปุสรรคในส่ิงแวดล้อมต่างๆ 
บ่อยครัง้ทีอุ่ปสรรคภายในสิง่แวดลอ้มทีบ่า้น โรงเรยีน ทีท่ างาน หรอืในชุมชนท าใหค้นพกิารมคีวามยากล าบากในการใช้
อุปกรณ์เครื่องช่วย   เจา้หน้าที่CBR ตอ้งมคีวามรูใ้นทางปฏบิตัเิกีย่วกบัอุปสรรคเหล่านี้เพื่อใหพ้วกเขาสามารถท างานกบั
คนพกิาร สมาชกิในครอบครวัคนพกิาร ชุมชน และหน่วยงานทีม่อี านาจหน้าทีใ่นทอ้งถิน่เพื่อคน้หาและแกไ้ขอุปสรรค
ต่างๆ 
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ก าหนดการ 
“การแนะน า CBR Guidelines ขององคก์ารอนามยัโลก” 

ฉบบัภาษาไทย 
ในวนัจนัทร ์ที ่ 3  มถุินายน 2556 

ณ หอ้งกมลทพิย ์1 โรงแรมเดอะสโุกศล ถนนศรอียุธยา กรุงเทพฯ 
************************************** 

เวลา 08.00 ‟ 09.00 น.          ลงทะเบยีนรบัเอกสาร   
เวลา 09.00 ‟ 09.30 น.          พธิเีปิด  
                    โดย ผูแ้ทนองคก์ารอนามยัโลก    
เวลา 09.30 ‟ 10.00 น.          ความเป็นมาและการผลกัดนัแนวทาง CBR Guidelines ของประเทศที ่  
                                             ประสบความส าเรจ็ 
          โดย  „ Ms.Karen Heinicke ‟ Motsch : ผูอ้ านวยการองคก์าร CBM    
                                                           ประจ าภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกตอนกลาง     
เวลา 10.00 ‟ 10.15 น.              พกัรบัประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.15 ‟ 10.35 น.      การบรรยาย “ประสบการณ์การด าเนินงานตามแนวทาง CBR Guidelines     
                  ของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย”์ 
                 โดย  „ นางมยุร ีผวิสวุรรณ 
               ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร 
                         ประธานเครอืขา่ยคณะท างาน CBR ประเทศไทย 
เวลา 10.35 ‟ 10.50 น.   การบรรยาย “ประสบการณ์การด าเนินงานตามแนวทาง CBR Guidelines    
                                                 ของกระทรวงสาธารณสขุ” 
                 โดย  „ แพทยห์ญงิดารณี สวุพนัธ ์    
                                                         ศนูยส์รินิธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาต ิ
เวลา 10.50 ‟ 11.10 น.              การบรรยาย “แนวทาง CBR กบัความเชื่อมโยง UNCRPD  
                 ในมุมมองของคนพกิาร” 
                โดย  „ นายมณเฑยีร  บุญตนั 
               สมาชกิวุฒสิภา 
               คณะกรรมการว่าดว้ยสทิธคินพกิารของสหประชาชาต ิ  
เวลา 11.10 ‟ 11.30 น.           การบรรยาย”บทบาทและหน้าทีใ่นภารกจิงานดา้นคนพกิาร 
                                                  ของกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
                  โดย  „ นายราม  จนิตมาศ 
                 หวัหน้าฝา่ยสง่เสรมิการมสีว่นร่วมและการพฒันาชุมชน                                            
                                                          ส านกัสง่เสรมิการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคมและการมสีว่นร่วม  
                                                          กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่    
เวลา 11.30 ‟ 12.00 น.                   มุมมองการบรูณาการ  CBR  Guidelines  ในพืน้ทีย่ากล าบาก  
                                                   โดย „ นางสาวศุษรีา ชนเหน็ชอบ 
                                                           นกัวจิยัสถานการณ์ทุ่นระเบดิในประเทศไทย 
เวลา 12.00 - 12.30 น.            ขอ้เสนอแนะ / แลกเปลีย่น   
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