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ค าน า 
 
สิทธิด้านสุขภาพโดยไม่มีการแบ่งแยกถูกระบุไว้ในตราสารต่างๆในระดับนานาชาติ ดังบทบัญญัติขององค์การ
อนามัยโลกที่กล่าวไว้ว่า  “การมีสุขภาพตามมาตรฐานสูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ 
ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นหนึ่งในสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ทุกคน” (1) 
 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (The United Nations Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities; CRPD) ได้กล่าวถึงสิทธิด้านสุขภาพของคนพิการไว้ในข้อที่ 25 เรียกร้องให้ประเทศสมาชิก 
“ยอมรับว่าคนพิการมีสิทธิที่จะมีสุขภาพตามมาตรฐานสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยไม่มีการแบ่งแยกถึงความ
พิการ”  รวมถึงข้อที่ 20 การเข้าถึง (accessibility) และข้อที่ 26 การส่งเสริมสมรรถภาพและการฟื้นฟู
สมรรถภาพ (habilitation and rehabilitation) ได้ก าหนดมาตรการต่างๆที่ประเทศสมาชิกควรปฏิบัติเพื่อให้
แน่ใจว่าคนพิการสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพท่ีค านึงถึง ความละเอียดอ่อนเชิงเพศ  รวมทั้งการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้านสุขภาพ (2) 

 
อย่างไรก็ตาม หลักฐานทางวิชาการแสดงให้เห็นว่าคนพิการมักมีระดับสุขภาพท่ีแย่กว่าประชากรทั่วไป ( 3) และ
ประสบปัญหามากมายในการมีสิทธิด้านสุขภาพของพวกเขา (4) 
 
สิทธิด้านสุขภาพไม่ได้หมายถึงการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพเท่านั้น แต่รวมถึงประเด็นอ่ืนๆ ที่เป็นตัวก าหนด
สุขภาพ เช่น การมีน้ าดื่มที่สะอาด การมีบ้านและ การสุขาภิบาลที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังหมายถึงความอิสระ 
และการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ ความอิสระหมายถึง การ มีสิทธิที่จะไม่รับการรักษาทางการแพทย์หากไม่ยินยอม 
เช่น ในการทดลองและการวิจัย สิทธิที่จะไม่รับการรักษาที่ทารุณ ก่อให้เกิดความทรมาน  หรือ ท าให้เกิดความอับ
อาย ส่วนสิทธิประโยชน์ได้แก่ สิทธิด้านการปูองกันโรคและการรักษา สิทธิด้านการควบคุมโรค การเข้าถึงยาที่
จ าเป็น และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง (4) 
 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (Community-based rehabilitation; CBR) ช่วยสนับสนุนให้คน
พิการมีสภาวะสุขภาพในระดับสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยมุ่งเน้นการท างานใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ การส่งเสริม
สุขภาพ ปูองกันโรค การรักษาทางการแพทย์ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการให้อุปกรณ์เครื่องช่วยค นพิการ 
นอกจากนี้ CBR ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสุขภาพโดยท างานร่วมกับหน่วยงานด้านสุขภาพอ่ืนๆเพื่อให้มั่นใจ
ว่าคนพิการทุกคนสามารถเข้าถึงบริการ ได้รับบริการด้านสุขภาพตามสิทธิ์ ( 5) และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ อย่างมีส่วนร่วมและมีชุมชนเป็นฐาน (6) 
 
แม้ว่าในอดีต การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน  จะเคยมุ่งเน้นที่หน่วยงานด้านสุขภาพเป็นหลัก แต่
เนื่องจากสุขภาพได้รับอิทธิพลจากหลายๆปัจจัย จึงจ าเป็นต้องเป็นการร่วมมือจากหลายภาคส่วนและครอบคลุม 
(7) และโครงการ CBR จึงท างานประสานกับภาคส่วนที่หลากหลาย เช่น ภาคการศึกษาและอาชีพ เป็นต้น 
อย่างไรก็ดีในบทนี้เน้นกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนในภาคสุขภาพเป็นหลัก  

 
 

ค าน า 1 



เรื่องเล่าที่ 1 ประเทศไทย 
 
น าบริการด้านสุขภาพไปสู่ชุมชน 
 
ประเทศไทยมีประวัติด้านการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิที่ประสบความส าเร็จมายาวนาน ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้
มีการพัฒนาผ่านกิจกรรมและกลยุทธ์เชิงนวัตกรรมต่างๆ  ในหลายจังหวัดการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิใช้ระบบ
เครือข่ายที่เรียกว่าสถานีอนามัย ซึ่งมีการเชื่อมต่อและได้รับการสนับสนุนโดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่   ในปีค.ศ.
2006 โรงพยาบาลสิชล ได้แนะน าการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน ( CBR) แก่สถานีอนามัยต่างๆใน
เครือข่าย ในจ านวนนี้มีสถานีอนามัยท่าหินซึ่งตั้งอยู่ในพื้นท่ีชนบท ซ่ึงทีมงานประกอบด้วยแพทย์ เวชศาสตร์
ครอบครัว เภสัชกร พยาบาลและเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ โดยก่อนที่ได้รับการแนะน าเกี่ยวกับ CBR บุคลากรทีมนี้
ได้จัดกิจกรรมเก่ียวกับส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคแบบทั่วไป หลังจากมีโครงการ CBR เพ่ิมข้ึน ทีมนี้ได้มี
บทบาทในการค้นหาคนพิการและจัดการกับความต้องการจ าเป็นด้านการดูแลสุขภาพท้ังแบบทั่วไปและเฉพาะ
ทางส าหรับคนพิการ 
 

จุดเน้นหลักของโครงการ CBR คือ การให้บริการด้านสุขภาพแก่คนพิการถึง  “ประตูบ้าน” จึงได้มีการจัดท า
โครงการดูแลสุขภาพท่ีบ้านส าหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ปุวยเรื้อรัง ให้การเชื่อมโยงโดยตรงกับโรงพยาบาล    
สิชล  การออกเยี่ยมบ้านด าเนินการโดยทีมสถานีอนามัยท่าหินและนักกายภาพบ าบัดจากโรงพยาบาลสิชลท าให้
ลดการเดินทางและค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีการจัดท า แบบแผนการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการที่บ้าน  
อาสาสมัครและสมาชิกในครอบครัวได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับฟ้ืนฟูสมรรถภาพเบื้องต้น(ได้แก่ การฝึกทักษ ะการ
ท ากิจวัตรประจ าวัน)  แก่คนพิการ และมีการส่งเสริมการเรียนร่วมส าหรับเด็กพิการ  การท างานด้วยรูปแบบสห
วิชาชีพนี้ท าให้เกิดม่ันใจได้ว่าคนพิการทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพภายในชุมชน
ของพวกเขาได้  รวมทั้งได้รับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสิชลในกรณีจ าเป็น 

การประเมินผลในปี 2008 สรุปได้ว่าโครงการ CBR มีประสิทธิผลในการจัดบริการดูแลสุขภาพแก่คนพิการและ
ครอบครัว  ได้แก่ การค้นหาคนพิการตั้งแต่แรกเริ่มและการรักษาในระยะแรกเริ่ม การส่งเสริมสุขภาพและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ อันได้แก่การฝึกความสามารถด้านต่างๆและการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ  โดยภาพรวม
พบว่าคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เห็นได้จากการสามารถพ่ึงพาตนเอง  มีทักษะในการเคลื่อนที่และการสื่อสาร
ที่ดีข้ึน  ผู้ปกครองเด็กพิการได้รับการสนับสนุนที่ดีขึ้นเช่นเดียวกัน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีปฏิสัมพันธ์ในการท างาน
ที่ดี (โรงพยาบาลสิชล สถานีอนามัย  และชุมชน) และการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครในท้องถิ่น  และการ
หมุนเวียนทรัพยากรอื่นๆ ได้ก่อให้เกิดความรู้สึกถึงการเสริมพลังและความเป็นเจ้าของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
2 แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน> 2 องค์ประกอบด้านสุขภาพ  



เป้าหมาย 
คนพิการบรรลุมาตรฐานด้านสุขภาพสูงสุดที่เป็นไปได้ 
 
บทบาทของ CBR 
บทบาทของการฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการโดยชุมชน (CBR) ในประเด็นด้านสุขภาพคือ การท าให้ แน่ใจว่าความ
ต้องการจ าเป็นของคนพิการและสมาชิกในครอบครัวได้รับการจัดการ ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค 
การรักษาทางการแพทย์ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์ เครื่องช่วยต่างๆ นอกจากนี้  CBR ต้องเป็นการท างาน
ร่วมกับคนพิการและครอบครัว ของพวกเขาเพ่ือกระตุ้นให้คนพิการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และ ท างานร่วมกับ
ภาคส่วนอื่นๆเพ่ือให้แน่ใจว่ามีการตระหนักถึงภาวะสุขภาพอย่างครอบคลุมทุกด้าน 
 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 คนพิการและสมาชิกในครอบครัวมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของตนเองเพ่ิมข้ึนและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน

ในการบรรลุสุขภาพที่ดี 
 หน่วยงานด้านสุขภาพตระหนักว่าคนพิการสามารถมีสุขภาพที่ดีได้ และไม่มีการแบ่งแยก เนื่องจาก

ความพิการหรือปัจจัยอื่นๆ เช่น เพศ 
 คนพิการและสมาชิกในครอบครัวสามารถเข้าถึงบริการรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพในสถานพยาบาล

ที่ต้องการหรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน และมีค่าใช้จ่ายที่สามารถจ่ายได้ 
 การรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถท าให้คนพิการให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในครอบครัวและ

ชุมชนได้ 
 มีการพัฒนาความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคการศึกษา ความเป็นอยู่และภาคสังคม ทั้งนี้เพื่อให้คน

พิการมีสุขภาพดี 
 

แนวคิดหลัก 
สุขภาพ 
สุขภาพคืออะไร? 
สุขภาพได้รับการอธิบายความหมายแต่ดั้งเดิมว่า การปราศจากโรคหรือความเจ็บปุวย อย่างไรก็ตาม ค านิยามของ
มีความหมายกว้างกว่านั้น กล่าวคือ “ภาวะที่สมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจและสังคม รวมทั้งไม่มีความเจ็บปุวยหรือ
อ่อนแอทางสุขภาพ”(1)  สุขภาพเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่ท าให้บุคคลด ารงชีวิตอย่าง สมบูรณ์ทั้งด้านส่วนบุคคล 
สังคมและเศรษฐกิจ มีอิสระในการประกอบอาชีพ เรียนรู้และมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการด าเนินชีวิตใน
ครอบครัวและชุมชน 
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เรื่องเล่าที่ 2 ประเทศอินเดีย 
 

เคอร์ชดิ้า   
เคอร์ชิด้าเกิดมา พร้อมกับภาวะ หูหนวกตาบอด เขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆในอ าเภอบาราบานกิ  แคว้นอุตร
ประเทศ ประเทศอินเดีย  ตอนทีส่ัตยาบามาซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่โครงการ CBR ที่ผ่านการฝึกอบรมจากองค์กรเซนส์
อินเตอร์เนชั่นแนลอินเดีย  (Sense International India) มาพบกับเคอร์ชิด้า    ตอนนั้นเธอมีอายุ 10 ปี และ มี
ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับการนอนอยู่ในมุมมืดๆของบ้านซึ่งถูกแยกออกมาจากชุมชน โดยสิ้นเชิง   เคอร์ชิด้าต้องได้รับ
การช่วยเหลือทุกอย่างจากมารดาและเธอไม่สามารถสื่อสารได้   สัตยาบามาท างานอย่างหนักเพ่ือสอนทักษะด้าน
กิจวัตรประจ าวันและการสื่อสารแก่เคอ ร์ชิ ด้า     เคอ ร์ชิ ด้าเริ่มตอบสนอง ในทางท่ีดี โดย การลุกข้ึน นั่ง            
การรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัว และเล่นของเล่นต่างๆ   เธอเริ่ม เรียนรู้ ภาษาของ การสัมผัส อาทิ ดึง
ส่าหรีของแม่เมื่อต้องการให้แม่อยู่ด้วยนานขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป  สัตยาบามาสามารถ พาเคอร์ชิด้าให้เดินออกมา
นอกบ้านได้   แม้ว่าเธออาจไม่ได้ยิน เสียงนกร้องหรือเห็นแสงอาทิตย์ได้    แต่สีหน้าของเธอแสดงให้รู้ว่าเธอ
ชอบอากาศบริสุทธิ์ภายนอก   โครงการ  CBR ได้ช่วยให้ครอบครัวของเคอร์ชิด้าขึ้นทะเบียนคนพิการของเธอ
ได้      ซึ่งท าให้เธอสามารถเข้ารับบริการต่างๆไดม้ากมาย   โครงการฯยังได้ช่วยให้แม่ของเธอได้รับการรักษาวัณ
โรคอีกด้วย  สัตยาบามายังคงฝึกเคอร์ชิด้าและขณะนี้ก าลังสอนภาษามือแก่เธอ  แม้เป็นการเดินทางที่
ยาวไกลส าหรับเคอ ร์ชิด้าและครอบครัว ของเธอ แต่ด้วยการสนับสนุนจาก โครงการ CBR พวกเขาก าลังก้าวไปสู่
การใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนอย่างเต็มรูปแบบของเคอร์ชิด้า 
 
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
ภาวะสุขภาพของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทั้งส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง  
ปัจจัยเหล่านี้มักถูกอ้างถึงว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ  ซึ่งมีหัวข้อหลักดังนี้ (ปรับปรุงจาก (8)) 
 พันธุกรรม– มีผลต่ออายุขัย ความมีสุขภาพดีและความเป็นไปได้ในการเกิดความเจ็บปุวยต่างๆ 
 รูปแบบการใช้ชีวิตและพฤติกรรมส่วนบุคคล – อาหาร กิจกรรม การสูบบุหรี่ การดื่ม และการรับมือกับ

ความเครียดในชีวิต  เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อสุขภาพ 
 รายได้และสถานภาพทางสังคม – ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนยิ่งมากเท่าไหร่ ยิ่งมีความแตกต่างของ

ภาวะสุขภาพมากเท่านั้น 
 การจ้างงานและสภาพการท างาน– ผู้ที่ได้รับการจ้างงานมักมีสุขภาพที่ดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สามารถ

ควบคุมสภาพในการท างานของตนเองได้ 
 การศึกษา –ระดับการศึกษาต่ ามีความเชื่อมโยงกับการมีสุขภาพไม่ดี มีภาวะเครียดมากกว่าและมีความมั่นใจ

ในตนเองต่ ากว่า 
 เครือข่ายการสนับสนุนทางสังคม–การได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อนและชุมชนมากกว่า เชื่อมโยง

กับการมีสุขภาพที่ดีกว่า 
 วัฒนธรรม – ขนบธรรมเนียม  ประเพณ ี ความเชื่อของครอบครัวและชุมชนล้วนส่งผลต่อสุขภาพ 
 เพศ–เพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างของโรคในแต่ละช่วงวัย 

 
 
 

4   แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน > 2 องค์ประกอบด้านสุขภาพ 



 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ–น้ าสะอาดและอากาศบริสุทธิ์ สถานที่ท างานท่ีถูกสุขอนามัย บ้าน ชุมชนและถนน
ที่ปลอดภัย  ล้วนส่งผลต่อการมีสุขภาพดี  

 บริการด้านสุขภาพ–การเข้าถึงและใช้บริการด้านสุขภาพมีอิทธิพลต่อสุขภาพ 
ปัจจัยเหล่านี้ บางอย่างสามารถควบคุมได้ เช่นพฤติกรรมด้านสุขภาพ แต่ปัจจัยไม่สามารถควบคุมได้ เช่น  

     พันธุกรรม 
 
ความพิการและสุขภาพ 
สุขภาพดีถ้วนหน้า (Health for All) เป็นวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพระดับโลกที่ก าหนดโดยองค์การอนามัยโลก ใน
ระหว่างการสัมมนาด้านการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิที่จัดขึ้นที่เมืองอัลมา เอตา (Alma-Ata) ในปีค.ศ. 1978   
ผ่านมาแล้ว 30 ปี ชุมชนต่างๆทั่วโลกยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์นี้ และประชาชนหลายกลุ่ม รวมทั้งคนพิการยังมี
สภาวะสุขภาพที่แย่กว่าคนอ่ืนๆ 
 
เพ่ือให้มั่นใจว่าคนพิการบรรลุการมีสุขภาพท่ีดี   สิ่งส าคัญที่ควรจดจ าคือ 
• คนพิการต้องการบริการด้านสุขภาพแบบทั่วไป (เช่นบริการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค และการรักษา

ทางการแพทย)์ เช่นเดียวกับประชากรกลุ่มอื่นๆ รวมทั้งมีความต้องการที่แตกต่างในแต่ละช่วงอายุ 
• แม้ไม่ใช่คนพิการทุกรายที่มีปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากความพิการ แต่มีคนพิการจ านวนมากที่ต้องการ

บริการด้านสุขภาพเฉพาะด้าน รวมทั้งการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ทั้งแบบเป็นครั้งคราวและแบบสม่ าเสมอ   และ
แบบช่วงเวลาสั้นๆหรือตลอดชีวิต  

 
การดูแลสุขภาพ 
การจัดบริการสุขภาพ 
การดูแลสุขภาพในแต่ละประเทศมีการจัดบริการผ่านระบบสุขภาพซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน สถาบัน แหล่ง
ทรัพยากรและประชาชน  เปูาประสงค์เริ่มแรกคือ การส่งเสริม ซ่อมแซม หรือ คงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพ   แม้รัฐบาล
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในระบบสุขภาพ  แต่การดูแลสุขภาพส่วนใหญ่เป็นการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
สาธารณะ  เอกชน  การแพทย์พ้ืนบ้านและหน่วยงานที่ไม่เป็นทางการ (9) 
 
ในปีค.ศ. 2008 รายงานด้านสุขภาพระดับโลก (World Health Report) ได้ให้ความส าคัญของการดูแลสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิต่อการบรรลุสุขภาพของบุคคลทุกคน (10)  การดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ เป็นบริการที่ทุกคน
และทุกครอบครัวสามารถเข้าถึงและมีค่าใช้จ่ายที่สามารถจ่ายได้        เป็นบริการข้ันแรกของการเข้าสู่ระบบ
สุขภาพแห่งชาติส าหรับประชาชน ครอบครัวและชุมชน และ เป็นการน าการดูแลสุขภาพมาอยู่ใกล้ที่อาศัยและที่
ท างานของประชาชนเท่าท่ีจะเป็นไปได้ (11) 
 
อุปสรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ 
การทีค่นพิการมีสุขภาพที่ไม่ดี ไม่จ าเป็นต้องเป็นผลจากสภาวะความพิการ แต่อาจมาจากความยากล าบากในการ
เข้าถึงโครงการและบริการต่างๆ (12)    มีการคาดการณ์ว่าในประเทศที่ยากจนมีคนพิการจ านวนน้อยมากที่
สามารถเข้าถึงบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและบริการพื้นฐานที่เหมาะสม (5) 
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อุปสรรคต่อการได้รับบริการสุขภาพที่คนพิการและครอบครัวอาจพบ ได้แก่ 
 ไม่มีนโยบายและกฎหมาย หรือมีแต่ไม่เหมาะสม  - กรณีท่ีมีกฎหมาย และนโยบาย อาจไม่ถูกน าม าบังคับใช้

หรือไม่น ามาใช้ประโยชน์  และอาจมีการกีดกันหรือขัดขวางเก่ียวกับการจัดบริการสุขภาพให้คนพิการ 
 อุปสรรค์ด้านเศรษฐกิจ  - การด าเนินการด้านสุขภาพ เช่น การประเมิน การรักษาและการให้ยามักมี

ค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นปัญหาต่อคนพิการและครอบครัวที่มัก มีเงินจ านวนจ ากัดเพ่ือจ่ายส าหรับค่าดูแลสุขภาพ
จ ากัด (ดูรายละเอียดในหัวข้อ บทน า: ความยากจนและความพิการ) 

 อุปสรรคด้านกายภาพและภูมิศาสตร์ -ปัญหาด้านคมนาคม การเข้าถึงอาคารสถานที่และอุปกรณ์การแพทย์
เป็นตัวอย่างของอุปสรรคทั่วไปที่พบได้บ่อยเช่นเดียวกับการจ ากัดของทรัพยากรในการดูแลสุขภาพในพื้นที่
ชนบท (ซึ่งคนพิการจ านวนมากอาศัยอยู่) และระยะทางที่ห่างไกลในการมาใช้บริการในเมืองใหญ่  

 อุปสรรคด้านข้อมูลและการสื่อสาร- ความยากล าบากในการสื่อสารกับ เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ เช่น          
คนหูหนวก อาจมีความยากล าบากในการสื่อสาร บอกอาการของตนแก่แพทย์ และ ข้อมูลด้านสุขภาพมักไม่มี
อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายส าหรับคนพิการ เช่นข้อมูลในรูปแบบภาพส าหรับผู้มีความบกพร่องด้าน
สติปัญญา 

 ทัศนคติที่ไม่ดีและการขาดความรู้เกี่ยวกับคนพิการของเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ -บุคคลากรทางการแพทย์อาจ
มีทัศนคติที่ไม่เหมาะสม มีอคติ  เพิกเฉย ขาดความตระหนักและมักขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการ
จัดการปัญหาสุขภาพในคนพิการ  

 การขาดความรู้และมีทัศนคติท่ีไม่ดีเกี่ยวกับบริการและการดูแลสุขภาพท่ัวไปของคนพิการ -คนพิการอาจ
ลังเลที่จะใช้บริการสุขภาพ  หลายคนอาจไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประเด็นสุขภาพและบริการสุขภาพท่ีมี
อยู่   

 
คนพิการบางรายอาจถูกกีดกันและแบ่งแยกได้ง่าย  พวกเขาอาจทุกข์เป็น  2 เท่าหรือเสียเปรียบหลายเท่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับคนอื่น ตัวอย่างเช่น ถูกกีดกันและแบ่งแยกเนื่องจากประเภทความพิการ อายุ เพศ และ/หรือ
สถานภาพทางสังคม (13) และยิ่งยากที่จะเข้าถึงบริการสุขภาพ    โครงการ  CBR ควรตระหนักถึงกลุ่มคนต่อไปนี้ 
ได้แก่ คนพิการที่เป็นสตรี เด็ก และคนชรา กลุ่มคนพิการช้ าช้อนเช่นคนหูหนวกและตาบอด  หรือคนบกพร่อง
ด้านสติปัญญา คนพิการที่ ติดเชื้อเอดส์ คนที่มีปัญหาสุขภาพจิต คนที่เป็นโรคเรื้อนหรือมีภาวะ ผิวเผือก           
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 
 
สุขภาพดีร่วมกัน (Inclusive health) 
การศึกษาแบบเรียนร่วม  (Inclusive education) เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและน าไปใช้ ใน
ระบบการศึกษาท่ัวโลก  ซึ่งหมายถึงการศึกษาที่เปิดรับ บุคคลทุกคน รวมทั้งคนพิการให้ เข้าร่วมอย่างเต็มที่ ทั้งใน
โรงเรียน ทั่วไปหรือศูนย์การเรียนรู้ ต่างๆในชุมชน (14) (ดูรายละเอียดในหัวข้อ  องค์ประกอบ ด้านการศึกษา) 
เช่นเดียวกับแนวคิดสุขภาพดีร่วมกันชึ่งก าลังได้รับการส่งเสริมโดยโครงการ CBR เพ่ือให้แน่ใจว่า 
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ระบบสุขภาพมีการตระหนัก ถึงความต้องการของคนพิการและบรรจุเอาไว้ใน นโยบาย แผนงาน และการ
จัดบริการต่างๆ ซึ่งใช้การดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิเป็นฐาน ตามแนวคิด “สุขภาพดีถ้วนหน้า” (Health for All)    
กล่าวคือการดูแลสุขภาพควรเป็นสิ่งที่บุคคลและครอบครัวสามารถเข้าถึงได้ ในชุมชนผ่าน การมีส่วนร่วมอย่าง
เต็มที่และมีค่าใช้จ่ายที่ชุมชนและประเทศนั้นสามารถจ่ายได้ (11) 
 
สุขภาพแบบมีส่วนร่วม หมายถึงการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพโดยไม่ ค านึงถึงความพิการ เพศ อายุ 
สีผิว เชื้อชาติ ศาสนาและเศรษฐานะทางสังคม ซึ่งการจะเป็นเช่นนี้ได้ผู้ให้บริการสุขภาพต้องมีทัศนคติเชิงบวกต่อ
ความพิการและคนพิการ และ มีทักษะที่เหมาะสม เช่น ทักษะด้านการสื่อสารเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของ
คนพิการประเภทต่างๆ  สิ่งแวดล้อมทั้งหมดจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพ่ือไม่ให้มีผู้ถูกแบ่งแยกหรือกีดกัน   หนทาง
หนึ่งที่จะบรรลุเปูาหมายนี้ได้โดยส่งเสริมให้คนพิการและองค์กรคนพิการเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการ
วางแผนงานและในการเพิ่มความเข้มแข็งของบริการสุขภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
 
เร่ืองเล่าที่ 3 ประเทศปากีสถาน 
 
ความกล้าหาญที่ก้าวข้ามอุปสรรค 
 
มูฮัมหมัด อาคราม มาจากจังหวัด ซินบ์ ประเทศปากีสถาน   เขากลายเป็นคนหูหนวกเนื่องจากการเจ็บปุวย
ในขณะเป็นวัยรุ่น   เรื่องราวต่อไปนี้เป็นการบรร ยายถึงประสบการณ์ในการไปพบแพทย์พร้อมกับครอบครัวของ
เขา“การที่เป็นคนหูหนวกท าให้ผมไม่รู้ว่าพวกเขาพูดคุยเก่ียวกับอะไร   เมื่อผมถามค าถามหมอ หมอมักตอบว่า
เขาได้บอกทุกอย่างแก่ครอบครัวผมไปแล้ว    และเม่ือผมถามครอบครัวของผม   พวกเขามักตอบว่า “อย่ากังวล
ไปเลย  ไม่มีอะไรพิเศษ” หรือ “แล้วจะเล่าให้ฟังทีหลัง ” ไม่มีใครบอกอะไรให้ผมฟังอย่างจริงจัง - ผมแค่กินยา    
ไม่มีใครใช้ภาษามือ และไม่มีใครมีเวลาพอหรืออยากสื่อสารกับผมโดยการใช้ปากกากับกระดาษ    เมื่อเวลาผ่าน
ไปผมเริ่มขาดความมั่นใจและต้องพ่ึงพาคนอ่ืน     หลังจากเข้าร่วม โครงการ CBR ผมมีความมั่นใจเพ่ิมข้ึน ช้าๆ
และพัฒนาความกล้าที่จะเผชิญปัญหาด้วยตนเอง ผมเริ่มไม่ให้คนในครอบครัวไปด้วยเวลาไปพบหมอ    ซึ่งท า
ให้หมอต้องสื่อสารกับผม โดยตรง ด้วยการเขียน    หมอบางคนยัง คงบอกให้ผมพา ใครสักคน มาด้วยในการนัด
ตรวจครั้งต่อไปแต่ผมมักตอบไปว่า ผมเป็นผู้ใหญ่แล้ว ผมรู้สึกดีที่มีความมั่นใจเพ่ิมข้ึน และผมยังได้ช่วยเพิ่มความ
เข้าใจเกี่ยวกับความพิการแก่บุคคลากรทางการแพทย์ด้วย” 
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การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนและส่วนสาธารณสุข 
โครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR)  สามารถ กระตุ้นการเข้าถึงการดูแลสุขภาพส าหรับคนพิการ
ได้ โดยการท างานร่วมกับการดูแลสุขภาพปฐมภูมิในชุมชนและเชื่อมต่อระหว่างคนพิการและระบบการดูแล
สุขภาพ    ในหลายประเทศ เช่น อาเจนตินา อินโดนีเชีย มองโกเลียและเวียดนาม  โครงการCBR ไดเ้ชื่อมโยง
โดยตรงกับระบบดูแลสุขภาพภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงสาธารณสุขและน าไปปฏิบัติผ่านโครงสร้าง
การดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ   ในประเทศอ่ืนๆ  โครงการCBR บริหาร จัดการโดยองค์กรเอกชนหรือกระทรวง
อ่ืนๆอาทิ สวัสดิการสังคม ซึ่งในกรณีนี้ควรมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานดูแลสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ 
เพ่ือให้แนใ่จว่าคนพิการสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีเหมาะสมเร็วที่สุดเท่าที่ จะเป็นไป
ได้  
 
เนื้อหาในองค์ประกอบนี ้
โครงการ CBR ให้ความส าคัญ สนับสนุนและส่งเสริมในหลายประเด็นหลักของการดูแลสุขภาพส าหรับคนพิการ 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ด ี(5, 15) ซึ่งประกอบด้วย 
 
การส่งเสริมสุขภาพ 
การส่งเสริมสุขภาพมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมการควบคุมสุขภาพและปัจจัยต่างๆเก่ียวกับสุขภาพ กลยุทธ์และวิธีการ
ต่างๆที่มีอยู่มุ่งเน้นโดยตรงที่ การสร้างเสริมทักษะของบุคคลและการปรับเปลี่ยนบริบททางสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพ 
 
การป้องกันโรค 
การปูองกันโรคมีความเชื่อมโยงกับการส่งเสริมสุขภาพ อย่างใกล้ชิด  การปูองกันปัญหาสุขภาพ (เช่น  โรค ความ
ผิดปกติ การบาดเจ็บ)  เกี่ยวข้องกับการปูองกัน โรคระดับปฐมภูมิ (การหลีกเลี่ยง) การปูองกัน โรคระดับทุติยภูมิ 
(การวินิจฉัยและให้การรักษาอย่างรวดเร็ว)  และการปูองกัน โรคระดับตติยภูมิ  (การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ)  ในบทนี้
เน้นที่การปูองกันโรคระดับปฐมภูมิ 
 
การรักษาทางการแพทย์ 
การรักษาทางการแพทย ์หมายถึงการตรวจพบตั้งแต่แรกเริ่ม การประเมินและการรักษา ปัญหาสุขภาพและความ
บกพร่องที่ตามมา  โดยมีจุดประสงค์เพ่ือรักษาหรือจ ากัดผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคล  ซึ่งการ รักษาทาง
การแพทย์นี้อาจท าได้ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติภูมิหรือตติยภูมิ 
 
การฟื้นฟูสมรรถภาพ 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เป็นชุดของมาตรการที่ ท าให้คนพิการ สามารถบรรลุและรักษาความสามารถสุงสุดภายใต้
สิ่งแวดล้อมของพวกเขาซึ่งมีความเก่ียวข้องกับทั้งบุคคลที่ 
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มีความพิการแต่ก าเนิดและพิการภายหลัง  บริ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพมี ตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานไปจนถึงระดับ เฉพาะ
ทางและมีการด าเนินการ ในหลายแห่งแตกต่างกัน  เช่นโรงพยาบาล บ้านและชุมชน    การฟื้นฟูสมรรถภาพมัก
รเิริ่มโดยหน่วยงานด้านสุขภาพแต่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 
อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 
อุปกรณ์เครื่องช่วย คนพิการ หมายถึง อุปกรณ์ ที่ถูกออกแบบ จัดท าหรือดัดแปลงเพ่ือช่วย บุคคล ในการท า
กิจกรรมเฉพาะอย่าง  คนพิการจ านวนมากได้รับประโยชน์จากการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย    อุปกรณ์เครื่องช่วยคน
พิการชนิดทั่วไปได้แก่ อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ (เช่น ไม้เท้า รถนั่งคนพิการ) กายอุปกรณ์เทียม (เช่นขาเทียม) 
กายอุปกรณ์เสริม (เช่น เครื่องดามมือ) อุปกรณ์ช่วยการเห็น (เช่น แว่นตา ไม้เท้าขาว) และอุปกรณ์ช่วยการได้ยิน
(เครื่องช่วยฟัง)   ควรมีการ ให้ค าแนะน า เกี่ยวกับ การใช้งาน อุปกรณ์  การซ่อม การ เปลี่ยนใหม่ และการปรับ
สภาพแวดล้อมในบ้านและชุมชน ทั้งนี้เพ่ือให้การใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
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การส่งเสริมสุขภาพ  
 
บทน า 
กฏบัตรออตตาวาเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ  (the Ottawa charter for Health Promotion) ปีค.ศ. 1986 
อธิบายว่าการส่งเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ประชาชนเพิ่มการควบคุมและพัฒนาสุขภาพของ พวก
เขา (16) 
 
การส่งเสริมสุขภาพเน้นที่ การจัดการกับปัจจัยทางด้าน สุขภาพที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่น รูปแบบการด าเนิน
ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลนั้น รายได้ สถานะทางสังคม การศึกษา การจ้างงานและสภาพการท างาน 
การเข้าถึงบริการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสม (17) การส่งเสริมสุขภาพไม่จ าเป็นใช้ยาราคา
แพงหรือพ่ึงพาเทคโนโลยี  แต่เป็นการด าเนินการ เชิงสังคมซ่ึงเป็นระดับพ้ืนฐานที่สุด  ซึ่งต้องการการลงทุน ส่วน
บุคคลในด้านเวลาและพลังงาน (18) เช่นการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ 
 
ศักยภาพทางสุขภาพของคนพิการมักถูกมองข้าม  ดังนั้นคนพิการจึงมักถูกแยกออกจากกิจ กรรมส่งเสริมสุขภาพ
ต่างๆ  ใน บทนี้จะกล่าวถึงความส าคัญของการส่งเสริมสุขภาพ ส าหรับคนพิการ   เนื้อหาจะกล่าวถึง ข้อแนะน า
ส าหรับโครงการ CBR เกี่ยวกับวิธีกระตุ้นการเข้าถึงกิจกรรมส่ งเสริมสุขภาพ ของคนพิการและการน ากิจกรรม
พ้ืนฐานต่างๆไปใช้เมื่อจ าเป็น  พึงระลึกว่าการส่งเสริมสุขภาพมุ่งเน้นการ เปลี่ยนปัจจัย ทางสุขภาพซึ่ง
เกี่ยวข้องกับหลายๆภาคส่วนไม่เฉพาะส่วนสาธารณสุขเท่านั้น 
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เรื่องเล่าที ่4 ประเทศเคนยา 
 
ก้าวข้ามตราบาปและความอคติ 
ในวัฒนธรรมของชาวอัฟริกาบางกลุ่มเชื่อว่าภาวะผิวเผือกเป็นผลจากการที่มารดามีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
วิญญาณชั่วร้ายในขณะตั้งครรภ์  การมีลูกที่มีภาวะผิวเผือกถือเป็นสิ่งผิดศีลธรรม  เด็กและครอบครัวจะถูก
แบ่งแยกและถูกตีตราภายในชุมชนของพวกเขา เด็กเหล่านี้จะถูกปิดบังไว้และไม่ได้รับสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน
ใดๆ รวมถึงสิทธิด้านสุขภาพ 
 
ศูนย์ดวงตาเมืองควาเล่ (Kwale District Eye Centre; KDEC) ในประเทศเคนยา ได้จัดท าโครงการ CBR ซ่ึง
มุ่งเน้นในการลดการแบ่งแยกและตีตราแก่เด็กท่ีมีภาวะผิวเผือกทั้งในบ้าน โรงเรียนและชุมชน  เพ่ือให้แนใ่จว่า
เด็กเหล่านี้บรรลุถึงมาตรฐานสูงสุดของสุขภาพเท่าท่ีเป็นไปได้ โครงการ  CBR ได้ใช้กิจกรรมและการด าเนินการ
ส่งเสริมสุขภาพที่หลากหลาย ได้แก่  
 
• กระตุ้นผู้น าและสมาชิกในชุมชน กรรมการ ด้านสุขภาพระดับหมู่บ้าน ครูและกลุ่ม สตรี เพื่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงด้านการรับรู้ ทัศนคติ และการรักษาผู้ที่มีภาวะผิวเผือก 
• ให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมและปกปูองด้านสุขภาพของเด็ก เช่น ผู้ที่มีภาวะผิวเผือกมีความ 
     เสี่ยงต่อแสงแดด  KDEC จึงสอนให้ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้โลชั่นกันแดดและใส่เสื้อผ้าที่ปกปูอง 
     ผิวหนัง   เช่น เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว  
• สร้างส่วนร่วมกับโรงแรมในพ้ืนที่ในการส่งเสริมให้แขกที่มาพักร่วมบริจาคโลชั่นกันแดดและเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว

เพ่ือน าไปแจกจ่ายแก่ผู้ที่ต้องการ      
• ด าเนินการตรวจตาเพ่ือค้นหาความบกพร่องทางการเห็น ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้มีภาวะผิวเผือก  และ

จัดหาแว่นตาและอุปกรณ์เครื่องช่วยด้านสายตาเลือนรางให้หากต้องการ 
 
ความส าเร็จของโครงการ CBR นี้เป็นผลการท างานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง ที่ KDEC ได้ด าเนินการร่วมกับทั้ง
หน่วยงานด้านสุขภาพและด้านการศึกษา    ปัจจุบันเด็กที่มีภาวะผิวเผือกสามารถเรียนในโรงเรียนทั่วไปได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12   แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน > 2 องค์ประกอบด้านสุขภาพ 



เป้าหมาย 
ศักยภาพทางสุขภาพของคนพิการและครอบครัวได้รับการยอมรับและได้รับการเสริมพลังให้มีการปรับปรุง และ/
หรือคงระดับสุขภาพที่มีอยู่ 
 
บทบาทของ CBR 
บทบาทของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน คือการท าให้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในระดับท้องถิ่น ระดับ
ภูมิภาค และ/หรือระดับชาติชัดเจนขึ้น  และท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่างๆ (เช่น กระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในระดับท้องถิ่น)  เพื่อให้ แน่ใจว่า คนพิการและครอบครัว เข้าถึงและมีส่วนร่วมได้      
อีกบทบาทหนึ่งได้แก่เสริมสร้างความเข้าใจแก่คนพิการและครอบครัวถึงความส าคัญของการ รักษาสุขภาพดีและ
ส่งเสริมการเข้าร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่างๆ 
 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
• คนพิการและครอบครัวได้รับข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพเช่นเดียวกับคนอื่นๆในชุมชน  
• โครงการและวัสดุต่างๆในการส่งเสริมสุขภาพได้รับการออกแบบหรือดัดแปลงให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของคนพิการและครอบครัว 
• คนพิการและครอบครัวมีความรู้ ทักษะและการสนับสนุนที่ช่วยให้มีสุขภาพที่ดี 
• บุคลากรทางการแพทย์มีความตระหนักถึงความต้องการทั้งแบบทั่วไปและเฉพาะทางของคนพิการเพ่ิมข้ึน

และตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวโดยใช้การส่งเสริมสุขภาพที่เก่ียวข้อง 
• ชุมชนจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือให้คนพิการเข้าร่วมกิจกรรมทีส่่งเสริมสุขภาพของพวกเขา 
• โครงการ CBR ให้คุณค่าแก่การมีสุขภาพดีและน ากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพต่างๆมาใช้กับเจ้าหน้าที่ของ

โครงการในที่ท างานด้วย 
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แนวคิดหลัก 
 
การส่งเสริมสุขภาพส าหรับคนพิการ 
 
การส่งเสริมสุขภาพ มักถูกมองเป็นกลยุทธ์หนึ่งใ นการปูองกันปัญหาสุขภาพในคนไม่ปุวยและไม่พิการจึงไม่เก่ียว 
กับคนพิการ เนื่องจากความพิการถูกมองว่าเป็นผล ที่ตามมาจากการขาดการส่งเสริมสุขภาพ (19)  ตัวอย่างเช่น 
คนพิการอัมพาตครึ่งท่อนจากการบาดเจ็บไขสันหลัง อาจไม่ได้รับการพิจารณา การส่งเสริมสุขภาพเพราะสุขภาพ
ของเขา/เธอได้รับผลกระทบจากการบาดเจ็บแล้ว  

 
คนพิการจ านวนมากมีความ จ าเป็นใน การส่งเสริมสุขภาพ เช่นเดียวกันหรืออาจมากกว่าประชา กรทั่วไป (3)       
คนพิการมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาสุขภาพเช่นคนทั่วไป แต่ พวกเขาอาจมีปัญหาสุขภาพอ่ืนๆ เพ่ิมอีกอันเป็นผล
จากสภาวะสุขภาพที่อ่อนแอ (อาจสัมพันธ์กับความพิการหรือไม่ก็ได้) (20) คนพิการและครอบครัว มักมีความ
ตระหนักถึงการมีสุขภาพดีและการรักษาสุขภาพน้อยมาก 
 
อุปสรรคในการส่งเสริมสุขภาพ 
คนพิการมักมีระดับสุขภาพต่ ากว่าคนทั่วไป เนื่องจาก เมื่อพยายามจะพัฒนาสุขภาพตนเอง พวกเขาต้องประสบ
กับอุปสรรคหลายอย่าง (ดูหัวข้อ อุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการสุขภาพ ส าหรับคนพิการ) หาก อุปสรรค
เหล่านี้ได้รับการแก้ไขจะท าให้คนพิการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพได้ง่ายขึ้น 
 
การส่งเสริมสุขภาพส าหรับสมาชิกในครอบครัว 
คนพิการจ านวนมากต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสมาชิกในครอบครัว  คน ใน
ครอบครัวอาจประสบปัญหาในการดูแลคนพิการ ได้แก่ ความเครียดอันเนื่องจากความเจ็บปุวยทาง ร่างกายและ
อารมณ์  ความสามารถในการดูแลเด็กอ่ืนลดลง   เวลาและพลังในการท างานลดลง   ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมน้อยลง
และถูกมองว่าเป็นตราบาป (21)  ดังนั้นการคงสุขภาพ ที่ดีของคนในครอบครัว จึงเป็นเรื่องจ าเป็น (ดูหัวข้อ  
องค์ประกอบทางสังคม: ผู้ช่วยคนพิการ) 
 
ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ 
กฎบัตรออตตาวาเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ ได้ ก าหนดกรอบในการด าเนินงาน  ซึ่งช่วย การสร้างกลยุทธ์ ในการ
ส่งเสริมสุขภาพและการน ากลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ มี 5 ด้านดังนี้ (16) 
 
1. สร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 

พัฒนากฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการ ปกปูองสุขภาพของชุมชน   ร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชน 
โดยให้มีสินค้าและบริการ ที่ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพมากขึ้น   มีบริการสาธารณะที่สะอาดและส่งเสริม
สุขภาพ รวมทั้งมีสิ่งแวดล้อมท่ีสร้างสุข 

 
 
 
14   แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน > 2 องค์ประกอบด้านสุขภาพ 
 



2. ออกแบบสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ 
ปรับเปลี่ยนสภาพแวด ล้อมทางกายภาพและสังคมเพ่ือให้สภาพการด ารงชีวิตและการท างานมีความ
ปลอดภัย สร้างความกระตือรือร้น น่าพึงพอใจ และรื่นรมย์ 

3. เสริมสร้างความเข้มเเข็งของชุมชน 
ใช้กระบวนการทางสังคมในการจัดการปัญหาสุขภาพท่ีมีองค์ประกอบ จากสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองมาเก่ียวข้องอย่างชัดเจน  เสริมพลังของชุมชนให้สามารถจัดล าดับความส าคัญ ตัดสินใจ วางแผน
กลยุทธ์ และน ากลยุทธ์ไปใช้เพื่อให้บรรลุการมีสุขภาพทีดี่กว่า 

4. สร้างทักษะส่วนบุคคล 
ให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพเพ่ือสร้างทักษะของประชาชนให้ลงมือควบคุมสุขภาพและสภาพแวดล้อม
ของตนเองมากขึ้นรวมทั้งสร้างทางเลือกที่ดีกว่าในการปรับปรุงสภาวะสุขภาพของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้น 

5. แนะน าบริการด้านสุขภาพ 
นอกเหนือจากความรับผิดชอบในการจัดการบริการทางคลินิกและการรักษาพยาบาล  หน่วยงานด้าน
สุขภาพต้องเดินหน้าไปสู่การส่งเสริมสุขภาพด้วย 
   

กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพสามารถประยุกต์ใช้ใน 
• กลุ่มประชากรที่หลากหลาย เช่น เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ 
• กลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น คนทีสู่บบุหรี่ ขาดออกก าลังกาย ขาดอาหาร มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย 
• กลุ่มท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพหรือโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน โรคเอดส์ โรคหัวใจ โรคทางช่องปาก 
• สถานที่ต่างๆ เช่น ศูนย์กลางชุมชน คลินิก โรงพยาบาล โรงเรียน ที่ท างาน  

ปัจเจกบุคคลมีศักยภาพอย่างล้นเหลือในการก าหนดผลลัพธ์ด้านสุขภาพของตนเอง และการท าให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพมีความส าคัญ เนื่องจากท าให้ประชาชนพยายามควบคุมปัยจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ
ของพวกเขา ประเด็นทางสุขภาพจ าเป็นต้องด าเนินการโดยการท างานร่วมกับผู้อ่ืนมากกว่าการท าสิ่งต่างๆเพ่ือ
พวกเขา 
  

กิจกรรมแนะน า 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพข้ึนอยู่กับประเด็นและล าดับความส าคัญระดับท้องถิ่น   ดังนั้น กิจกรรมต่างๆก าหนดไว้นี้
เป็นเพียงค าแนะน าโดยทั่วไปเท่านั้น  โครงการ CBR จ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจอันดีแก่ชุมชนโดยการสร้าง   
ปฎิสัมพันธ์กับสมาชิกและกลุ่มต่างๆในชุมชนนั้นที่มีการด าเนินงานมุ่งสู่การควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพของ
เขาอยู่แล้ว 
 
สนับสนุนการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ 
การรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพมีอิทธิพลทางบวกต่อสุขภาพของบุคคล ชุมชนตลอดจนประชากร     เนื่องจากท าให้
ทราบข้อมูล ส่งเสริมและ จูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  โครงการ CBR สามารถส่งเสริมให้คนพิการมี
สุขภาพที่ดีข้ึนโดย 
• ค้นหากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่มีการด าเนินการอยู่แล้วทั้งในระดับชุมชน ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ  

และส่งเสริมให้คนพิการเป็นกลุ่มเปูาหมายของโครงการและรวมอยู่ในการรณรงค์เหล่านั้น 
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• มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการรณรงค์การส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  เพิ่มข้อมูลและ ความ
ตระหนักเกี่ยวกับความพิการ  

• ส่งเสริมการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเพ่ือแสดงภาพลักษณ์เชิงบวกของคนพิการ เช่น บรรยายเกี่ยวกับคนพิการ
บนปูายโฆษณา และโปสเตอร์เพ่ือส่งผ่านข้อมูลถึงประชากรทั้งมวล 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการรณรงณ์ส่งเสริมสุขภาพอยู่ในรูปเบบที่เหมาะสมกับคนพิการ เช่น การ ประกาศผ่าน
ช่องทางสาธารณะมีตัวอักษรบรรยายและล่ามภาษามือส าหรับคนหูหนวก 

• ค้นหาทรัพยากรที่มีในชุมชน (เช่น โฆษกประจ าชุมชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์) และกระตุ้นให้เพ่ิมความ
ครอบคลุมถึงประเด็นสุขภาพของคนพิการมากข้ึน – ทั้งนี้ต้องอยู่บนความเคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีของคน
พิการ 

• สนับสนุนให้มกีารจัดรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพในประเด็นเกี่ยวกับความพิการทีย่ังไม่เคยมีในการรณรงค์ที่ท าอยู่   
 
สร้างเสริมความรู้และทักษะแก่บุคลากร                                                        
ข้อมูลและความรู้ด้า นสุขภาพท าให้คนพิการและครอบครัวมีความรู้และทักษะ ชีวิตที่จ าเป็นในการรักษาสุขภาพ
และท าให้สุขภาพดีขึ้น พวกเขาควรรู้เกี่ยวกับ ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดโรค สุขอนามัย ที่ดี การเลือกรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพ  ความส าคัญของกิจกรรมเคลื่อนไหวทางกาย และปัจจัยอื่นๆ    ผ่านทางกิจกรรมที่จัดเตรียม
ไว้อย่างดี (ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มเล็ก) โดยเจ้าหน้าที่โครงการ CBR อาจด าเนินการดังนี้    
      
• ออกเยี่ยมบ้านคนพิการและพูดคุยเก่ียวกับการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตแนวสุขภาพ พร้อม ให้ค าแนะน าที่สามารถ

น าไปปฎิบัติได้จริง 
• รวบรวมสื่อส่งเสริมสุขภาพ (เช่น คู่มือ แผ่นผับ) และเผยแพร่แก่คนพิการและครอบครัว  
• พัฒนาและดัดแปลงสื่อส่งเสริมสุขภาพเพ่ือให้คนพิการเข้าถึงข้อมูลได้ เช่น คนพิการทางสติปัญญาต้องการ

สื่อทีเ่รียบง่าย ใช้ภาษาท่ีตรงไปตรงมา และมีภาพประกอบ  
• ให้ข้อมูลแก่คนพิการและครอบครัวเกี่ยวกับบริการและโครงการส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการมี

ความรู้และทักษะในการรักษาสุขภาพ   
• จัดช่วงเวลาส าหรับให้ข้อมูลเฉพาะทางแก่คนพิการ  ในกรณีที่ไม่มีกิจกรรมใดในชุมชนตรงกับความต้องการ                                                     
• ใช้สื่อและวิธีการสอนที่หลากหลายในการให้ค าแนะน าแก่คนพิการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และความรู้ความ

เข้าใจ เช่น ใช้เกมส์ บทบาทสมมุติ สาธิต อภิปราย เล่าเรื่อง ฝึกแก้ไขปัญหา    
• เน้นการช่วยคนพิการและครอบครัวให้มีความมั่นใจและแน่วแน่เมื่อพบผู้ให้บริการสุขภาพเพ่ือให้พวกเขา

กล้าซักถามและตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพตนเอง        
• ร่วมกับส่วนสาธารณสุข จดัฝึกอบรมคนพิการเพ่ือสร้างให้พวกเขาเป็นผู้ให้ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
16   แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน > 2 องค์ประกอบด้านสุขภาพ 
 



เช่ือมโยงคนพิการกับกลุ่มช่วยเหลือตนเอง 
กลุ่มช่วยเหลือตนเองเป็นการรวมกลุ่ม กันของผู้คนกลุ่มเล็กๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สถานการณ์หรือ
ปัญหากันในกลุ่ม  (ดูหัวข้อ  องค์ประกอบด้าน การเสริมพลัง : กลุ่มช่วยเหลือตนเอง )   ส าหรับหลายๆคน การ
ได้รับการสนับสนุนและข้อมูลที่ใช้ได้จริงจากผู้ที่มีปัญหาคล้ายกันมีประโยชน์มากกว่าการได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข (22) มีการกล่าวถึงกลุ่มช่วยเหลือตนเองในประเด็นนี้ เนื่องจากมีส่วนท าให้คนพิการและครอบครัวมี
สุขภาพดีขึ้นได้ โครงการ CBR ควรด าเนินการดังนี้  
 
• ประสานให้คนพิการและครอบครัวเข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือตนเองที่มีอยู่ในชุมชนเพ่ือให้บรรลุความต้องการ

ด้านสุขภาพเฉพาะทาง เช่น กลุ่ม ของคนพิการจากการบาดเจ็บไขสันหลัง กลุ่ม คนพิการจากโรคเรื้อน     
กลุ่มผู้ปุวยโรคเอดส์ หรือกลุ่มผู้ปกครองเด็กสมองพิการ  

• ส่งเสริมให้คนที่มีความพิการคล้ายกัน แต่ยังไม่มีกลุ่มที่เหมาะสมให้รวมกลุ่มขึ้นใหม่  ซึ่งในหมู่บ้านขนาดเล็ก
อาจท าได้ยาก จึงอาจท าในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนแบบ 1:1 แทน   

• ร่วมกับหน่วยอื่นๆส่งเสริมกลุ่มช่วยเหลือตนเองให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชนอย่างแข็งขัน เช่น 
ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมค่ายสุขภาพ และเข้าร่วมกิจกรรมวันสุขภาพโลก กิจกรรมวันสุขภาพจิตโลก และวันคน
พิการสากล 

 
เรื่องเล่าที ่5 ประเทศโคลัมเบีย     
 
 จัดการสุขภาพผ่านกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง 
 
กลุ่มผู้บาดเจ็บไขสันหลังได้รวมตัวกันเป็น กลุ่มช่วยเหลือตนเอง โดยการช่วยเหลือจากโครงการ CBR ในเมืองพิเอ
เดคูเอสต้า ประกาศโคลัมเบีย    พวกเขารู้สึกว่าได้รับข้อมูลทางสุขภาพจากโรงพยาบาลที่ไปเคยรักษาไม่ เพียงพอ 
เช่น การดูแลตนเอง การปูองกันแผลและปัญหาระบบปัสสาวะ สมาชิกท่ีมีประสบการณ์ ความพิการมา
ก่อนจะให้การช่วยเหลือสมาชิก รายใหม่ และช่วยให้พวกเขาค้นหาวิธีจัดการกับปัญหาต่างๆ โดยสาธิตวิธีการใ ช้
ความสามารถทีเ่หลืออยู่และวิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการต่างๆ        โครงการ CBR ได้จัดการประชุม
แบบมีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลเพื่อให้สมาชิก ของกลุ่มสามารถถามค าถามต่างๆเพ่ือลดข้อสงสัย
ของพวกเขา 
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การให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการดูแลสุขภาพ 
 
บุคลากรด้านการดูแลสุขภาพเป็นแหล่งข้อมูลสุขภาพท่ีเชื่อถือได้และมี ศักยภาพในการส่งอิทธิพลทางบวกต่อ
สุขภาพข องผู้อื่น       โครงการ CBR จ าเป็นต้องท างานกับ บุคลากรเหล่านี้ เพ่ือให้แน่ใจว่าพวกเขา มีความรู้
เกี่ยวกับคนพิการอย่างเพียงพอและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่พวกเขาจัดได้มีการค านึงถึงคนพิการด้วย 
 
ข้อแนะน าส าหรับโครงการ CBR 
• ใหข้้อมูลเบื้องต้นแกเ่จ้าหน้าที่สาธารณสุข (เช่น เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย) เกี่ยวกับความพิการและปัญหาที่คน

พิการและครอบครัวต้องพบ  
• ช่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าใจ ความส าคัญของการสื่อการกับคนพิการ แบบเคารพและ ไม่แบ่งแยก และ

สาธิตให้ดูเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
• สาธิตการดัดแปลงกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ท าอยู่ด้วยวิธีการแบบง่ายๆเพ่ือให้แน่ใจว่าคนพิการสามารถเข้าใจ

ข้อมูลทางสุขภาพ 
• ส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย ในการวางแผนและพัฒนาข้อมูลด้านสุขภาพและ โครงการ

ส าหรับคนพิการ 
 

เรื่องเล่าที่ 6 ประเทศแอฟริกา 
อบรมวิทยากร 
โครงการ CBR สามารถด าเนินการร่วมกับองค์กรคนพิการ เพื่อพัฒนาสื่อและวิธีการสอนที่เหมาะสมเพื่อให้ข้อมูล
แก่คนตาบอดหรือคนสายตาเลือนรางรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ และให้ข้อมูลแก่หน่วยบริการ สาธารณสุขเกี่ยวกับความ
ต้องการเฉพาะทางของคนพิการกลุ่มนี้ ตัวอย่างเช่น สหภาพคนตาบอดแห่งแอฟริกา ( African Blind Union) ได้
จัดท าคู่มือส าหรับอบรมวิทยากร เกี่ยวกับโรคเอดส์  เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมและการผนวก คนตาบอดและ คน
สายตาเลือนรางไว้ในโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ด้วย 
 
สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการด าเนินงาน 
โครงการ CBR สามารถท าร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาล โรงเรียน สถานที่ท างานและแหล่งนันทนาการ
ต่างๆ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในการสร้างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อคนพิการ และช่วย
ให้คนพิการบรรลุการมสีุขภาพดีที่สุด โดย 
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆส่งเสริมวิถีชีวิตแนวสุขภาพ และโครงการและบริการส่งเสริมสุขภาพ มี

ลักษณะทางกายภาพที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้ 
• สร้างท างานร่วมกันระหว่างผู้วางแผนผังเมือง ผู้ก าหนดแผนทางด้านสุขภาพ และคนพิการเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึง

ด้านกายภาพและสถาปัตยกรรม 
• สร้างโอกาสให้คนพิการในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ เช่น สนับสนุนให้คนพิการจัดการแข่งขันฟุตบอล

ส าหรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการในสนามกีฬาท้องถิ่น  (รายละเอียดในหัวข้อ  องค์ประกอบด้านสังคม  : สันทนาการ 
งานอดิเรกและกีฬา) 
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• ส่งเสริมให้มีระบบขนส่งสาธารณะ ทีปลอดภัยและเข้าถึงได้  เนื่องจากปัญหาในการเดินทางท าให้คนพิการ
รู้สึกโดดเดี่ยว และถูกกีดกันทางสังคม 

• เปลี่ยนแปลงความเข้าใจและความเชื่อท่ีผิด ทัศนคติทางลบเกี่ยวกับคนพิการและครอบครัว ผ่านทางการ
สอนและอบรมในหน่วยงานด้านสุขภาพ 

• จัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม เพ่ือแสดงประเด็นปัญหาเชิงสุขภาพที่มีในชุมชน เช่นกิจกรรมการเต้น ละคร การ
ร้องเพลง ภาพยนตร์ และการแสดงหุ่นกระบอก เป็นต้น 

 
เรื่องเล่าที่ 7 ประเทศอียิปต์ 
วิถชีีวิตแบบสุขภาพ 
โครงการ CBR ในเมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ ได้จัดค่ายฤดูร้อน ประจ าปี ส าหรับเด็กพิการ   โดยมี
ครอบครัวของเด็กและอาสาสมัครในชุมชนร่วมกิจกรรมในวันหยุดด้วย โดยเน้นให้มีการท ากิจกรรมยามว่าง
ร่วมกัน พัฒนาสุขภาพ เล่นและสนุกสนานร่วมกันในกลุ่มเพ่ือน หรือครอบครัว  นอกจากนี้ยังมีการ ประสาน งาน
กับคณะกรรมการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกในท้องถิ่น องค์กรผู้ปกครอง และองค์กรคนพิการในการจัดวันกีฬา
ประจ าปีในสนามกีฬาในเมืองด้วย 
 
 
เปลี่ยนเป็นองค์กรแห่งการส่งเสริมสุขภาพ 
การส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ท างาน สามารถช่วย เพ่ิมก าลังใจ  ทักษะและความสามารถในการท างาน รวมทั้ง
สุขภาพของพนักงานได้  หน่วยงานที่จัดท าโครงการ CBR ควรเน้นส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรโดย 
 
• จัดการอบรม และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับเรื่องการพัฒนาและรักษาสุขภาพของพวกเขา 
• จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ เช่น ห้ามสูบบุหรี่ มีอาหาร เพ่ือสุขภาพ น้ าดื่มสะอาด และ

ระบบสุขาภิบาล มีชั่วโมงการท างานที่เหมาะสม และสามารถเลือกการเดินทางท่ีปลอดภัย  
• จัดท านโยบายและแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพภายในหน่วยงาน  เช่น นโยบายคัดค้านการแบ่งแยก 

อคติ การตีตรา  การคุกคาม รวมทั้งต่อต้านการสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา 
• ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีในชุมชน  หาตัวอย่างที่ดีไว้ให้คนอ่ืนน าไปใช้ต่อ 
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การป้องกันโรค 
 
บทน า  
จุดเน้นหลักของการปูองกันโรค คือการปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพ (การปูองกัน โรคระดับปฐมภูม)ิ  อย่างไรก็
ตามการปูองกันโรคยังครอบคลุมถึง การค้นหาโรคตั้งแต่แรกเริ่ม และการรักษา เพ่ือหยุดการพัฒนาของปัญหา
สุขภาพ  (การปูองกัน โรคระดับทุติยภูม)ิ และ การจัดการเพ่ือลดผลจากปัญหา สุขภาพที่มีอยู่  (การปูองกัน โรค
ระดับตติยภูมิ)  ในบทนี้มุ่งเน้นที่การปูองกันโรคระดับปฐมภูมิ 
 
การปูองกัน โรคระดับปฐมภูมิ  อาจรวมถึง การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การดูแลก่อนและหลังคลอด การให้ความรู้
ด้านโภชนาการ การรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคติดต่อ มาตรการในการควบคุมโรคที่เกิดเฉพาะถิ่น กฎหมายด้าน
ความปลอดภัย โครงการปูองกันอุบัติเหตุในส ภาพแวดล้อม ต่างๆ  ได้แก่ การปรับสถานที่ท างานเพ่ือปูองกัน
อุบัติเหตุและโรคจากการท างาน และการปูองกันความพิการที่เกิดจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อมหรือการ ต่อสู้ด้วย
อาวุธ (23) 
 
มีการประมาณการว่า หากมีการปูองกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพที่ดี กว่าปัจจุบัน จะสามารถลดการเกิดโรค ใน
ทั่วโลก ได้ถึง 70 % (10 ) แม้จะมีข้อมูลดังกล่าว แต่ยังมีความเชื่อโดยทั่วไปว่า  การปูองกันโรค (เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ) มีบทบาทเพียงเล็กน้อยในการดูแลสุขภาพคนพิการ 
 
โดยทั่วไปการดูแลสุขภาพคนพิการมักเน้นที่การรักษาทางการแพทย์เฉพาะทางและการฟื้นฟูสมรรถภาพ อย่างไร
ก็ตาม ดังที่ได้กล่าวไปแล้วคนพิการมีความเสี่ยงในสภาวะสุขภาพด้านอื่นๆ ด้วย รวมทั้งเสี่ยงต่อการเกิดความ
พิการซ้ าจากสภาวะสุขภาพเดิมของพวกเขา (24) 
 
เช่นเดียวกับการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกัน โรคต้องการการมีส่วนร่วมจากหลายภา คส่วน  และภายในส่วน
สาธารณสุขนั้น บริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิเป็นส่วนที่มีบทบาทส าคัญ และ เนื่องจากโครงการ CBR มีความ
เชื่อมโยงใกล้ชิดกับบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิมากท่ีสุดซึ่งมีบทบาทเด่นชัดในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดูแลสุขภาพเชิงปูองกันโรคส าหรับคนพิการ 
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เรื่องเล่าที่ 8 ประเทศอินเดีย 
 
อยูอ่ย่างมีศักดิ์ศรี 
 
ในต าบลชามาราจนาการ์ซึ่งเป็นหนึ่งในต าบลที่ยากจนที่สุดในเมืองคาร์นาตากะ ประเทศอินเดีย คุณภาพชีวิตของ
คนที่นี่โดยเฉพาะคนพิการอยู่ในระดับต่ ามาก องค์กร โมบิลิตี้อินเดีย (Mobility India; MI) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน 
ได้จัดท าโครงการ CBR ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ความพิการและการพัฒนาจากประเทศอังกฤษ  
(Disability and Development Partners UK) พวกเขาค้นพบว่าคนในชุมชนจ านวนมาก เข้าไม่ถึงสุขาภิบาล
พ้ืนฐาน   ส่วนใหญ่จะ ไปขับถ่ายในทุ่ง ที่ห่างจากบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากล าบากส าหรับคนพิการ และยากยิ่งขึ้น
ส าหรับหญิงพิการ 
 
รัฐบาลอินเดีย ได้ให้งบประมาณแก่ครอบครัวในการสร้างห้องน้ าและองค์กรโมบิลิตี้อินเดีย ให้ความช่วย เหลือคน
พิการและครอบครัวในต าบลชามาราจนาการใ์นการสร้างห้องน้ าที่คนพิการเข้าถึงได้   MI ได้ใช้เครือข่ายชุมชนที่
มีอยู่และกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ต่างๆช่วยในการด าเนินงานโครงการนี้ โดยมีการจัดการแสดงบนท้องถนนและ
กิจกรรมระบายสีบนก าแพงเพ่ือสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสุขอนามัยและบทบาทของสุขาภิบาลในการปูองกัน
ปัญหาด้านสุขภาพ เมื่อประชาชนเริ่มสนใจและมีแรงจูงใจแล้ว MI ได้ท าความตกลงท างานร่วมกับพวกเขาในการ
กระตุ้นการเข้าถึงสุขาภิบาลพื้นฐาน 
 
ค่าใช้จ่าย โดยรวมในการสร้างห้อง น้ า 1 ห้องอยู่ที่ประมาณ 150 ดอลลาร์ สหรัฐ   แม้จะได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาลอินเดีย  แต่งบประมาณที่ได้ รับนี้ไม่เพียงพอส าหรับการสร้างห้องน้ าแก่คนส่วนใหญ่ได้
โดยเฉพาะกับคนพิการ  แต่ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร MIBLOU ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และ
การระดมทุนในท้องถิ่นท าให้ MIสามารถสร้างห้องน้ าที่คนพิการใช้ไดจ้ านวน 50 แห่ง   โดยกลุ่มช่วยเหลือตนเอง
ได้คัดเลือกครอบครัวยากจนที่มีสมาชิกเป็นคนพิการและมีความจ าเป็นที่ควรได้ห้องน้ ามากที่สุด พวกเขายังได้
ประสานกับครอบครัวต่างๆเก่ียวกับการก่อสร้างห้องน้ าและการใช้จ่ายเงินที่ได้รับสนับสนุนอย่างเหมาะสม 
 
คนพิการจ านวนมาก ไม่ต้องคลานหรือถูกอุ้มเป็นระยะทางไกลๆเพ่ือเข้าห้อง น้ าอีกต่อไป   พวกเขา มีความเป็น
อิสระมากขึ้นและที่ส าคัญคือกลับมามีศักดิ์ศรีอีกครั้ง   ความเสี่ยงต่อการเจ็บปุวยจากการ สุขาภิบาลที่ไม่ดีลด ลง
อย่างเห็นได้ชัด  จากความส าเร็จของโครงการของ MI รัฐบาลอินเดียจึงได้เพ่ิมงบประมาณรวมทั้งสั่งให้หน่วยงาน
ในท้องถิ่นอนุมัติงบประมาณ เหล่านี้ ทันที      ทั้งคนพิการและคน ทั่วไป ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ และ
โครงการนี้ ได้ยกระดับขึ้นเป็นโครงการระดับต าบล   ในไม่ช้านี้ ชามาราจนาการ์จะกลาย เป็นต าบลประชาชนมี
ห้องน้ าอยู่ในบ้านหรืออย่างน้อยอยู่ใกล้บ้านของพวกเขา 
 
 
 
 
 
 
 
22   แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน > 2 องค์ประกอบด้านสุขภาพ 



เป้าหมาย 
คนพิการไม่เกิดปัญหาสุขภาพที่กระทบต่อทักษะความสามารถ   สุขภาพโดยรวมและ สุขภาวะ  ไม่ว่าจะสัมพันธ์
หรือไม่สัมพันธ์กับความพิการของพวกเขา   และสมาชิกในครอบครัวและคนอื่นๆในชุมชน ไม่เกิดปัญหาสุขภาพ
และความบกพร่องที่เก่ียวกับความพิการ 
 
บทบาทของ CBR  
บทบาทของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน คือ ท าให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นที่กิจกรรม
เพ่ือปูองกันโรคทั้งในคนพิการและคนทั่วไป  โครงการ CBR ให้การสนับสนุนคนพิการและครอบครัวให้สามารถ
เข้าถึงบริการ ที่ส่งเสริมสุขภาพ ของพวกเขาและ ปูองกัน การเกิด ปัญหาสุขภาพ ทั่วไป หรือปัญหา ทุติยภูมิ 
(ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ) 
 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
• คนพิการและครอบครัวเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการที่มุ่งปูองกันปัญหาสุขภาพ 
• คนพิการและครอบครัวลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพโดยน าพฤติกรรมและวิถีชีวิตแนวสุขภาพมาใช้ 
•  คนพิการได้เข้าร่วมในกิจกรรมปูองกันโรคระดับปฐมภูมิ เช่น โครงการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเสี่ยงในการ

เกิดปัญหาสุขภาพและความบกพร่องเพ่ิมเติม 
• สมาชิกทุกคนในชุมชนเข้าร่วมในกิจกรรมปูองกันโรคระดับปฐมภูมิ เช่น โครงการฉีดวัคซีน เพื่อลดความ

เสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพและความบกพร่องซึ่งสามารถน าไปสู่ความพิการ 
• โครงการ CBR ท างานร่วมกับส่วนสาธารณสุข และส่วนอ่ืนๆ เช่น ด้านการศึกษา เพ่ือ ด าเนินการในประเด็น

สุขภาพและให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในการท ากิจกรรมปูองกันโรค 
 

 
แนวคิดหลัก 
 
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
ปัจจัยเสี่ยงมีผลต่อสุขภาพของบุคคล  และก าหนดความเป็นไปได้ในการ เกิดการบาดเจ็บ   ความเจ็บปุวยและ โรค 
ประชาชนในทุกๆทีม่ีความเสี่ยงทางสุขภาพมากมายตลอดช่วงชีวิต ตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงหลัก ได้แก่ น้ าหนักต่ ากว่า
เกณฑ์  เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย  ความดันโลหิตสูง สูบบุหรี่และดื่มสุรา ใช้น้ า ไม่สะอาด  สุขาภิบาลและ
สุขอนามัยไม่เหมาะสม ขาดธาตุเหล็ก และเขม่าควันภายในบ้านจากเชื้อเพลิงชนิดแข็ง (25) 
 
กิจกรรมปูองกันโรค ช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคคลและชุมชนได้    ในขณะที่ปัจจัยเสี่ยงบางอย่างไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น ประวัติครอบครัว  ปัจจัยอื่นๆ เช่น วิถีชีวิต ส ภาพ แวดล้อมทางกายภาพและสังคม
สามารถปรับเปลี่ยนได้  และสามารถพัฒนาและคงสภาวะสุขภาพได้   หน่วยงานสาธารณสุข มีบทบาทส าคัญ ใน
การจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ 
 
 
 

การปูองกันโรค  23 



การป้องกันโรค 

การปูองกันโรคแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

1. การป้องกันโรคระดับปฐมภูมิ  ข้อความที่ว่า “การปูองกันดีกว่าการรักษา” เป็นข้อความที่ผู้คนคุ้นเคยและ
เป็นจุดมุ่งเน้นของการปูองกันโรคระดับปฐมภูมิ โดยการหลีกเลี่ยงและการด าเนินการต่างๆที่ปูองกันการเกิด
ปัญหาสุขภาพ(17) การด าเนินการเหล่านี้มีเปูาหมายหลักอยู่ที่ประชาชน (เช่น การเปลี่ยนพฤติกรรม การฉีด
วัคซีน การดูแลด้านโภชนาการ) และสิ่งแวดล้อมที่ผู้คนเหล่านั้นอาศัยอยู่ ( การมนี้ าสะอาด การสุขาภิบาล 
สภาพที่อยู่อาศัยและที่ท างานที่ดี) การปูองกันโรคระดับปฐมภูมิมีความส าคัญทั้งกับคนพิการและคนทั่วไป   
และเป็นจุดประสงค์หลักของเนื้อหาในส่วนนี้ 

2. การป้องกันโรคระดับทุติยภูมิ เป็นการค้นหาและให้การรักษาปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่ม โดยมี
วัตถุประสงค์ในการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดข้ึน ตัวอย่างของการค้นหาปัญหาระยะแรกเริ่ม 
ได้แก่ การตรวจแมมโมแกรม เพื่อค้นหาความเสี่ยงของมะเร็งเต้านม และการตรวจตาเพื่อค้นหาภาวะต้อ
กระจก  ส่วนตัวอย่างของการรักษาตั้งแต่แรกเริ่ม ได้แก่ การรักษาโรคริดสีดวงตาด้วยยาปฏิชีวนะเพ่ือ
ปูองกันภาวะตาบอด  การใช้ยาหลากหลายชนิดส าหรับผู้ปุวยโรคเรื้อนเพ่ือปูองกันการลุกลามของโรค  และ
การดูแลภาวะกระดูกหักอย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้กระดูกสมานกันและปูองกันการผิดรูป รายละเอียด
ของกลยุทธ์การปูองกันโรคระดับทุติยภูมิ ได้อธิบายใว้ในหัวข้อการรักษาทางการแพทย์  

3. การป้องกันโรคระดับตติยภูมิ เปูาประสงค์เพ่ือจ ากัดหรือลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหาสุขภาพและความ
บกพร่องที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งได้แก่บริการฟื้นฟูสมรรถภาพและการด าเนินการที่มีเปูาประสงค์เพ่ือปูองกัน
ข้อจ ากัดในการท ากิจกรรม  ส่งเสริมความเป็นอิสระ การมีส่วนร่วม และการอยู่ร่วมกัน  รายละเอียดของกล
ยุทธ์การปูองกันโรคระดับตติยภูมิอธิบายไว้ในหัวข้อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ  
 

ภาพ 1: การป้องกันโรคสามระดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

24   แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน > 2 องค์ประกอบด้านสุขภาพ 

ระดับตติยภูมิ 

ระดับทุติยภูมิ 

ระดับปฐมภูมิ 



เรื่องเล่าที ่9 ประเทศอินเดีย 
 

แอนนิต้ายืนหยัดอย่างสง่างาม 
แอนนิต้าเป็นหญิงวัย 50 ปี อาศัยอยู่ในหมู่บ้านคานเดล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในต าบลไรแกด เมืองมหา
รัชทรา ประเทศอินเดีย วันหนึ่งแอนนิต้าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณเท้าขวา เธอรู้สึกเจ็บปวด เพ่ิมข้ึนอย่าง
รวดเร็วและกลายเป็นสีด าในไม่ก่ีวันต่อมา ลูกชายได้พาเธอไปที่โรงพยาบาลเอลิบวก ซึ่งอยู่ห่างออกไป 15 
กิโลเมตร เธอได้รับค าแนะน าให้ไปท่ีโรงพยาบาลเฉพาะทางในเมืองมุมไบซึ่งห่างออกไป 100 กิโลเมตร 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในเมืองมุมไบวินิจฉัยว่าเธอเป็นโรคเบาหวานและเธอถูกตัดขาขวาตั้งแต่ระดับใต้เข่าลง
ไปเนื่องจากบริเวณดังกล่าวกลายเป็นเนื้อตาย  ภายหลังผ่าตัดครอบครัวได้พาแอนนิต้ากลับบ้านทันทีด้วย
เหตุผลเริองค่าใช้จ่าย เมื่อกลับมาบ้านแอนนิต้าไม่สามารถเดินได้ ลูกชายของเธอจึงต้องคอยแบกเธอไปไหน
มาไหน 
 
อาสาสมัครประจ าหมู่บ้านได้ให้ข้อมูลแก่แอนนิต้าเกี่ยวกับโครงการ  CBR ซึ่งให้บริการสุขภาพฟรีแก่บุคคลที่
แขนขาขาด แอนนิต้าเข้าร่วมโครงการ CBR ที่ศูนย์สุขภาพใกล้หมู่บ้านเธอ ตอขาข้างขวาของเธอได้รับการ
ตรวจสภาพเพ่ือให้แผลหายดีและเท้าข้างซ้ายของเธอได้รับการตรวจการเปลี่ยนแปลงของประสาทรับ
ความรู้สึกและการไหลเวียนเลือด แอนนิต้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและการควบคุมโรคด้วยการใช้ยา 
การออกก าลังกายและควบคุมอาหาร รวมทั้งการดูแลเท้าอย่างเหมาะสมเพื่อปูองกันไม่ให้ถูกตัดขาอีกใน
อนาคต เธอได้รับไม้ค้ ายันและได้รับการฝึกใช้อุปกรณ์เดิน 
 
ต่อมาทีมวิชาชีพได้จัดท าขาเทียมให้เธอพร้อมรองเท้าท่ีเหมาะสมเพื่อปูองกันการบาดเจ็บที่เท้า เธอได้รับการ
ฝึกเดินขณะใส่ขาเทียม   ทีม CBRได้จัดท าบาร์คู่ส าหรับฝึกเดินเพ่ือให้เธอสามารถฝึกเดินเองที่บ้านได้ ความ
มั่นใจของแอนนิต้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ในที่สุดแอนนิต้าสามารถเดินได้เองและกลับไปท างานบ้านและ
ท างานในไร่ได้ แอนนิต้ายังคงกินยาตามปกติและหมั่นตรวจสุขภาพสม่ าเสมอ  เธอกล่าวว่าคุณภาพชีวิตของ
เธอดีขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากโครงการCBR เธอประสบความส าเร็จในการปูองกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่
เป็นผลจากโรคเบาหวานของเธอ 

 

ส าหรับคนพิการ การป้องกันโรคหมายถึงอะไร? 
คนพิการย่อมมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆซึ่งต้องการการปูองกันโรคเช่นเดียวกับคนทั่วไป เช่น การฉีดวัคซีน เป็นต้น  
อย่างไรก็ตามพวกเขายังต้องการการรักษาเฉพาะทางด้วย เพราะพวกเขา มีความเปราะบางต่อปัจจัยเสี่ยง ใน
ชุมชนมากกว่าคนอ่ืน ตัวอย่างเช่น  คนพิการที่ยากจนย่อมมีโอกาสที่จะมีน้ าสะอาดดื่มและมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านสุขาภิบาลน้อยจึงท าให้พวกเขามีสุขอนามัยไม่ดี มีภาวะเสี่ยง ทางสุขภาพและท าให้พวกเขายังคง
ยากจนและไม่สามารถพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นได้ (26) 
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ในสถานการณ์เหล่านี้ อาจจ าเป็นต้องมีการดัดแปลงหรือเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกเฉพาะด้านไว้ส าหรับคน
พิการ 

คนพิการมีความเสี่ยงต่อปัญหาระดับทุติยภูมิด้วย (ได้แก่ ปัญหาสุขภาพหรือภาวะแทรกซ้อนซึ่งเกี่ยวเนื่อง กับ
ปัญหาสุขภาพเดิมของเขา)  ตัวอย่างเช่น  แผลกดทับ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ภาวะเอ็นหดรั้ง อาการปวด 
ภาวะอ้วน กระดูกพรุน และภาวะซึมเศร้า  ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ตั้งแต่แรกเริ่มและหลายอย่างสามารถ
ปูองกันไปพร้อมกันได้  ตัวอย่างเช่นคนพิการอัมพาตท่อนล่างสามารถปูองกันแผลกดทับได้ด้วยการดูแลผิวหนัง
และปูองกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะด้วยการดูแลระบบปัสสาวะที่ดี 

เรื่องเล่าที ่10 ประเทศเวียดนาม 
 
จัดสภาพแวดล้อมที่บ้านให้เข้าถึงได้ 
องค์กรแฮนดิแคปอินเตอร์แนชั่นนอล ( Handicap International) ได้ให้การสนับสนุนการก่อตั้งหน่วยบริการ
ผู้ปุวยบาดเจ็บไขสันหลังในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม  ทีม CBR ท างานอย่างเป็น
อิสระในชุมชนโดยมีเปูาประสงค์ในการติดตามผู้ปุวยที่จ าหน่ายจากโรงพยาบาลเพื่อดูแลไม่ให้เกิด ภาวะแทรก  
ซ้อน และส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่บ้านของผู้ปุวยให้เหมาะสมกับการใช้ เก้าอ้ีล้อเข็น   เจ้าหน้าที่CBR 
พยายามติดตามอาการผู้ปุวยทุกราย แต่เนื่องจากข้อจ ากัดด้านก าลังคนและมีพ้ืนที่ในความดูแลมาก ท าให้มีเพียง
ร้อยละ 25ของผู้ปุวยเหล่านี้ที่ได้รับการติดตามผล  บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ CBR จึงตัดสินใจน า
ระบบใหม่มาทดลองใช้ นั่นคือผู้ปุวยจะได้รับการจัดล าดับตามความเสี่ยง คนพิการที่มีความเสี่ยงสูงจะได้รับการ
ติดตามอาการโดยการเยี่ยมบ้าน ส่วนรายที่มีความเสี่ยงต่ าจะได้รับการติดตามทางโทรศัพท์และได้รับคู่มือให้
ความรู้  ผลจากการด าเนินการดังกล่าวท าให้ผู้ปุวยที่ต้องกลับไปรับการรักษาแบบนอนพักในโรงพยาบาลซ้ าอีกมี
จ านวนลดลง  รูปแบบนี้ได้รับการยืนยันว่ามีต้นทุน-ประสิทธิผลที่ดีกว่า และช่วยให้เจ้าหน้าที่ CBR มีความเครียด
น้อยลง 

ส าหรับคนทั่วไป การป้องกันโรคหมายถึงอะไร? 
การปูองกันโรคมีความส าคัญส าหรับคนทั่วไปเช่นเดียวกับคนพิการ ปัญหาสุขภาพหลายอย่างท่ีเกี่ยวกับความ
บกพร่องและความพิการสามารถปูองกันได้ เช่น 80%ของภาวะตาบอดมาจากสาเหตุที่ปูองกันหรือรักษาได้ และ
ประมาณครึ่งหนึ่งของภาวะตาบอดในเด็กสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการรักษาโรคตั้งแต่แรกเริ่มและแก้ไขความ
ผิดปกติตั้งแต่แรกคลอด เช่น ภาวะต้อกระจก และต้อหิน (27)  ข้อตกลงระดับโลกว่าด้วยสุขภาพของคนพิการ
ครั้งที่ 58 (The Fifty-eight World Health Assembly resolution on Disability ) ได้ระบุเก่ียวกับ การ
ปูองกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ( WHA58.23) (28) โดยกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกเพ่ิมความ
ตระหนักเก่ียวกับความพิการและประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมปูองกันความพิการ 

การริเริ่ม งานหรือโครงการปูองกันปัญหาสุขภาพและความ บกพร่องที่เก่ียวกับความพิการ จ าเป็นต้องมีความไว
เนื่องจากผู้คนที่อยู่ในชุมชนที่มีความพิการอาจรู้สึกถูกคุกคามหรือไม่พอใจและมองว่าเป็นความพยายามในการ 

26   แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน > 2 องค์ประกอบด้านสุขภาพ 



ปูองกันคนพิการจากความพิการที่มีอยู่   จึงไม่ควรท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างการให้การปูองกันโรคเพ่ือลด
ปัญหาสุขภาพท่ีเกี่ยวกับความพิการเดิม กับการพัฒนาและรักษาสุขภาพของคนพิการ (29) 

กิจกรรมแนะน า 
เนื่องจากการปูองกันโรคมีความเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดกับการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาทางการแพทย์  ดังนั้น
กิจกรรมแนะน าอาจมีความคาบเก่ียวกันทั้งสามด้าน  จึงควรอ่านทุกด้านพร้อมกัน  ประเด็นที่มุ่งเน้นในส่วนนี้คือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการปูองกันโรคระดับปฐมภูมิ  ซึ่งไม่รวมถึงการปูองกันความรุนแรงและโรคเอดส์ เนื่องจากส่วน
ดังกล่าวอยู่ในหัวข้อองค์ประกอบด้านสังคมและในบทเสริมของ CBR และ HIV/AIDS แล้ว 
 

กระตุ้นการเข้าถึงโครงการป้องกันโรคต่างๆที่มีอยู่ 
โครงการ CBR สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการปูองกันโรคที่มีอยู่แล้วในชุมชนและท ากิจกรรมเหล่านั้นโดย
ให้รวมถึงคนพิการด้วยเพื่อให้มีความครอบคลุมมากขึ้น โครงการ CBR ควรมีข้อมูลในประเด็นต่อไปนี้ 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนพิการและครอบครัวรู้ว่ามีกิจกรรมเกี่ยวกับการปูองกันโรคในชุมชนเขา  

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคลากรทางการแพทย์รู้ถึงความต้องการจ าเป็นของคนพิการ  

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นมีการเผยแพร่ในรูปแบบที่เหมาะสมและในสถานที่
ต่างๆใกล้บริเวณท่ีผู้คนอาศัยอยู่ 

 พิจารณาว่าสถานที่จัดกิจกรรมปูองกันโรคนั้นคนพิการสามารถเข้าถึงได้หรือไม่ หากไม่ได้ให้ เสนอความเห็น
และทางแก้ไขให้สามารถเข้าถึงได้ 

 พิจารณาว่าหากคนพิการไม่สามารถมารับบริการได้ การบริการด้านการปูองกันโรคสามารถให้บริการที่อ่ืนได้
หรือไม่ เช่นให้บริการที่บ้าน  
 

ตาราง 11 ประเทศเคนยา 
 

ให้บริการตรงตามความต้องการจ าเป็นของผู้ใช้เก้าอ้ีล้อเข็น 
ศูนย์บริการสุขภาพขององค์กรเอกชนแห่งหนึ่งในพ้ืนที่โคโรโกโค เมืองในโรบิ ประเทศเคนยา เป็นอาคารที่ผู้ใช้  
เก้าอ้ีล้อเข็นไม่สามารถเข้าถึงได้ เนื่องจากมีบันไดหลายขั้น เป็นเหตุให้คนพิการทางร่างกายไม่สามารถเข้ารับการ
ฉีดวัคซีนได้ (เช่นกลุ่มเด็กสมองพิการ) เจ้าหน้าที่จึงแนะน าครอบครัวให้พาคนพิการไปรับบริการที่ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพในเมือง  โครงการ CBR จึงได้จัดประชุมท าความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นและหาทางแก้ไขง่ายๆ
โดยการให้เจ้าหน้าที่ลงมาฉีดวัคซีนแก่เด็กสมองพิการที่บริเวณพื้นชั้นล่างของอาคาร 
 

 
 
 

  การปูองกันโรค  27 



ส่งเสริมพฤติกรรมและวิถีชีวิตแนวสุขภาพ 
พฤติกรรมสุขภาพ  เช่น ไม่สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อย รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ และสวมถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ เหล่านี้สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหา
สุขภาพได้ โครงการปูองกันโรคมักใช้กลยุทธิ์การส่งเสริมสุขภาพเพ่ือกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพ เช่น จัด
กิจกรรมกระตุ้นการสื่อสารเกี่ยวกับการปูองกันโรคภายในชุมชน และให้ค าแนะน าแก่ประชาชน รายละเอียด
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับกิจกรรมแนะน าสามารถดูได้จากหัวข้อการส่งเสริมสุขภาพ 
 

สนับสนุนการฉีดวัคซีน 
ในแต่ละชุมชนควรมีการจัดบริการฉีดวัคซีนเฉพาะโรคและวัคซีนส าหรับกลุ่มเสี่ยง เช่น วัคซีนโปลิโอ คอตีบ 
บาดทะยัก และโรคหัด ส าหรับเด็กแรกเกิดและเด็กเล็ก และวัคซีนปูองกันโรคหัดส าหรับหญิงมีครรภ์ 
โครงการ CBR ควรด านินการดังนี้ 

 ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนส าหรับทุกคนในชุมชน รวมทั้งคนพิการ 

 ใหค้วามรู้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิเกี่ยวกับความส าคัญของการวัคซีนแก่คนพิการ  
โดยเฉพาะเด็กพิการ แม้ว่าจะมีความพิการอยู่ 

 ท างานร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อให้แน่ใจว่าคนพิการและครอบครัวสามารถเข้าถึงบริการฉีดวัคซีนใน
ชุมชนของพวกเขา 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้คนที่เข้าร่วมโครงการ CBR ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างท่ัวถึง เช่น เด็กพิการ พี่น้องของ
เด็กพิการ แม่ของเด็กพิการที่ก าลังตั้งครรภ์ 

 ส าหรับคนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนควรแนะน าสถานที่ท่ีให้บริการและสนับสนุนให้พวกเขาสามารถเข้ารับ
บริการได้ 

 ประสานงานกับหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อนัดหมายการฉีดวัคซีนแก่คนที่ไม่สามารถมารับบริการได้ เช่น เด็ก
พิการที่ไม่ได้ไปโรงเรียน 

เรื่องเล่าที ่12 ประเทศมาเลเซีย  
 
รักษาชีวิตวัยหนุ่มไว้ 
โครงการ CBR ของประเทศมาเลเซียมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดกับศูนย์บริการระดับปฐมภูมิเพื่อให้คน
พิการเข้าถึงกิจกรรมต่างๆที่จัดโดยเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฐมภูมินั้น ได้แก่ การฉีดวัคซีนปูองกันหัดเยอรมันส าหรับ
มารดาอายุน้อย และการฉีดวัคซีนส าหรับเด็ก 
 

 
 
 

28   แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน > 2 องค์ประกอบด้านสุขภาพ 



ส่งเสริมโภชนาการที่เหมาะสม 
โภชนาการที่ไมเ่หมาะสม (ทุพโภชนาการ) มักเป็นผลจากการมีอาหารไม่เพียงพอและมีนิสัยการกินที่ไม่ดี และยัง
เป็นสาเหตุทั่วไปของปัญหาสุขภาพต่างๆ การส่งเสริมด้านโภชนาการและการมีอาหารที่เพียงพอในชุมชนเป็น
ความรับผิดชอบหลายภาคส่วน  ซึ่งโครงการ CBR ต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเหล่านั้น ในส่วนที่
เกี่ยวกับสุขภาพ มีกิจกรรมแนะน าดังนี้ 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่โครงการ CBR สามารถค้นหาภาวะทุพโภชนาการของบุคคลแต่ละคนได้ (ทั้ง
คนพิการและคนทั่วไป) และสามารถส่งต่อไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพ่ือประเมินและรักษาอย่างเหมาะสม
ต่อไปได้ 

 สนับสนุนการรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กและวิตามินสูงที่หาได้ในพ้ืนที่ เช่น ผักโขม มะรุม ธัญพืช 
มะละกอ การสาธิตสูตรอาหารคุณค่าสูงที่มีต้นทุนต่ าเป็นวิธีหนึ่งในการกระตุ้นให้ผู้คนรับประทานอาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการ 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กพิการได้รับอาหารที่เหมาะสม เด็กพิการมักถูกละเลยโดยเฉพาะในรายที่มีปัญหา
การดูดกลืนอาหาร 

 ค้นหาคนพิการที่มีปัญหาด้านการกินอาหาร เช่น เด็กสมองพิการที่มีปัญหาในการเคี้ยวและกลืนอาหารควร
ได้รับการส่งต่อไปรับบริการจากนักวิชาชีพเฉพาะทาง  

 ให้ค าแนะน าง่ายๆแก่ครอบครัวคนพิการเก่ียวกับวิธีการช่วยเหลือคนพิการในการกินและดื่มเช่นการจัด
ท่าทางที่เหมาะสมเพื่อให้การกินง่ายขึ้นและปลอดภัยขึ้น 

 ริเริ่มกิจกรรมเก่ียวกับโภชนาการในชุมชน และส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงกิจกรรมเหล่านั้น เช่นเด็กพิการควร
ได้รับการติดตามการเจริญเติบโตของร่างกายและการได้รับอาหารเสริมและธาตุอาหาร  

 ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และกระตุ้นหญิงมีครรภ์เข้าฝากครรภ์เพ่ือรับอาหารเสริมกรดโฟลิคและธาตุ
เหล็ก (ดูรายละเอียดในหัวข้อ กระตุ้นการเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพมารดาและเด็ก) 
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เรื่องเล่าที ่13 ประเทศอินเดีย 
 
เพิ่มความแข็งแรงด้วยโภชนาการ 
องค์กรแซนจิวินีทรัสต์ในเมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย เป็นองค์กรที่ท างานด้านเด็กและสตรีมานานกว่า 10ปี 
หนึ่งในการด าเนินงานหลักได้แก่การแก้ไขภาวะทุพโภชนาการของเด็ก โดยเฉพาะเด็กท่ีอายุต่ ากว่า 5 ปี เนื่องจาก
พบว่าเด็กท่ีอยู่ในครอบครัวยากจนมักมีภาวะทุพโภชนาการในช่วงเปลี่ยนผ่านจากการดื่มนมแม่ไปสู่การกิน
อาหารกึ่งข้นก่ึงเหลวและอาหารแข็ง ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีอาหารที่เหมาะสม องค์กรแซนจิวินีทรัสต์ได้สนับสนุน
อาหารเสริมเพ่ือโภชนาการที่มีแปูง พลังงาน และโปรตีนสูง ส าหรับเด็กเหล่านั้นเดือนละ 1 ครั้ง       มี
อาสาสมัครทีไ่ด้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเตรียมอาหารเสริมและน าไปให้เด็กๆท่ีจ าเป็นต้องได้รับ  มารดาของ
เด็กได้รับค าแนะน าและสาธิตวิธีการเตรียมอาหารตามหลักโภชนาการที่มีต้นทุนต่ าโดยใช้ผักและธัญพืชที่หาได้ใน
ท้องถิ่น องค์กรแซนจิวินีทรัสต์ได้ท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเพ่ือให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่เด็กพิการด้วย
โดยสนับสนุนอาหารเสริมแก่เด็กเหล่านั้น  เด็กพิเศษอย่างเช่นเด็กที่มีปัญหาการกลืนอาหารที่ได้รับอาหารเสริม
อย่างต่อเนื่องและได้รับประโยชน์จากอาการเสริมเหล่านั้นอย่างมาก 
 
แอฟรีนเป็นเด็กหญิงอายุ 9 ปีที่มีภาวะสมองพิการ เธออาศัยอยู่กับพ่อแม่และพ่ีสาวน้องสาว 2 คน ในชุมชน
แออัดอิวยาสนากา ในเมืองบังกาลอร์ พ่อแม่ของเธอท างานในโรงงานได้รับค่าจ้างรายวันเพียงเล็กน้อย ครอบครัว
ของเธอได้อพยพมาอยู่ที่เมืองบังกาลอร์ตอนแอฟรีนอายุ 6 ปี เธอมีภาวะสมองพิการจากภาวะแทรกซ้อนระหว่าง
คลอด เธอได้รับเพียงอาหารเหลวเท่านั้นและเป็นผลให้เธอมีภาวะทุพโภชนาการและต้องนอนติดเตียง มี
พัฒนาการล่าช้า มีภาวะชักและท้องเสียบ่อยครั้ง  ทีม CBR ยังไม่สามารถให้การรักษาใดๆแก่แอฟรีนได้เนื่องจาก
สุขภาพของเธอ เธอจึงได้รับอาหารเสริมและในระยะเวลากว่า 1 ปีแอฟรีนมีสุขภาพท่ีดีขึ้นอย่างชัดเจนและมี
ความแข็งแรงมากข้ึน  ปัจจุบันแอฟรีนไปรับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ศูนย์บริการได้  ครอบครัวของเธอยินดีกับ
การเปลี่ยนแปลงของเธออย่างมาก  และแม่ของแอฟรีนสามารถปูอนอาหารชนิดต่างๆแก่เธอได้ 

 
กระตุ้นการเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพมารดาและเด็ก 
บริการฝากครรภ์ การท าคลอดและการดูแลภายหลังคลอดบุตรช่วยลดความเสี่ยงต่อความบกพร่องและปัญหา
สุขภาพที่อาจน าไปสู่ความพิการของมารดาและเด็กได้  โครงการ CBR ควร 
• ค้นหาบริการดูแลสุขภาพมารดาตั้งครรภ์ที่มใีนชุมชน เช่น บริการรับฝากครรภ์ 
• ให้ค าแนะน าแก่หญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับการฝากครรภ์และส่งเสริมให้เข้าถึงบริการเหล่านี้ 
• ให้การสนับสนุนเพิ่มเติมแก่หญิงพิการที่เข้าไม่ถึงบริการฝากครรภ์ เช่นให้การช่วยเหลือหากพบว่ามีการ กีด

กันเกิดข้ึนในระบบบริการสุขภาพ 
• ส่งต่อสตรีและครอบครัวของเธอไปรับค าปรึกษาด้านพันธุกรรม หากพวกเขามีความกังวลเกี่ยวกับการ

ตั้งครรภ์ครั้งนี้หรือครั้งต่อไป เช่น คู่สามีภรรยาที่มีลูกพิการอาจสงสัยว่าลูกคนต่อไปของพวกเขาจะมีความผิด
ปกติหรือไม่ 

30   แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน > 2 องค์ประกอบด้านสุขภาพ 



• แนะน าหน่วยบริการสุขภาพเก่ียวกับประเด็นการเข้าถึงบริการของหญิงพิการที่ตั้งครรภ์  เช่น แนะน าวิธีการ
สื่อสารที่เหมาะสม และการปรับสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล/ห้องคลอดให้เข้าถึงได้  

• ค้นหาว่าในท้องถิ่นนั้นมีการฝึกอบรมผดุงครรภ์โบราณหรือไม่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการอบรมเหล่านี้มี
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับความพิการและการรับรู้ถึงความบกพร่องของเด็กตั้งแต่ระยะแรกด้วยหรือไม่  

• สนับสนุนให้ครอบครัวขึ้นทะเบียนเด็กพิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่แรกเกิด  

เรื่องเล่าที ่14 ประเทศมองโกเลีย 
 
บรรเทาความเครียดจากการตั้งครรภ์ 
ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศมองโกเลีย  ผู้หญิงจ านวนมากมีภาวะข้อสะโพกเคลื่อน  
เมื่อพวกเธอตั้งครรภ์ พวกเธอพบว่าน้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึนไปเพ่ิมแรงกดบริเวณสะโพกท าให้เจ็บปวดและมีความพิการ
มากขึ้น  โครงการ CBR ระดับชาติในมองโกเลียได้ด าเนินงานโครงการในกลุ่มสตรีเหล่านี้  โดยให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการเว้นช่วงการตั้งครรภ์แต่ละครั้ง และการพักผ่อนอย่างเพียงพอในช่วงใกล้คลอด 

 
ส่งเสริมการได้รับน้ าสะอาดและการสุขาภิบาล 
 
มาตรการด้านสุขาภิบาลและน้ ามีส่วนเพ่ิมความเป็นอยู่อย่างสุขภาพดีและลดความพิการ โครงการ CBR สามารถ
ช่วยคนพิการให้แน่ใจไดว้่ามาตรการที่มีอยู่ค านึงถึงความต้องการจ าเป็นของคนพิการ โดย 
 
• พูดคุยกับคนพิการและสมาชิกในครอบครัวถึงอุปสรรคที่พวกเขาพบในการเข้าถึงและใช้น้ าและสิ่งอ านวย

ความสะดวกในการสุขาภิบาล เช่น คนพิการอาจไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ าเนื่องจากอาศัยอยู่ห่างไกลเกินไป 
พ้ืนที่ขรุขระเกินไป และ/หรือวิธีการที่จะได้น้ าจากแหล่งน้ าต่างๆยากเกินไป 

• ด าเนินการให้หน่วยงานที่มีอ านาจในท้องถิ่นตระหนักถึงอุปสรรคเหล่านี้และให้ค าแนะน าและเสนอความเห็น
ในการแก้ปัญหาแก่คนพิการและครอบครัว 

• ประสานงานกับหน่วยงานที่มีอ านาจในท้องถิ่นเพ่ือปรับปรุงหรือสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกข้ึนใหม่  เช่น 
การสร้างห้องน้ าที่ใช้โถนั่งแบบชักโครก และติดราวเกาะส าหรับผู้ที่ไม่สามารถนั่งยองได้ 

• สนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการเมื่อจ าเป็น เช่น ส่งเสริมให้เพ่ือนบ้านไปตักน้ า
พร้อมกับคนพิการ 
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ช่วยเหลือเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ 
 
ความพิการหลายอย่างมีสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุที่บ้าน ที่ท างาน หรือในชุมชน  คนพิการทั้งเด็กและผู้ใหญ่มัก
มีความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บเช่นกัน  โครงการ CBR มีบทบาทในการปูองกันการบาดเจ็บได้โดย 
• จ าแนกสาเหตุหลักของการบาดเจ็บภายในบ้านและชุมชน (เช่น ไฟไหม้ จมน้ า อุบัติเหตุทางถนน) และ

พิจารณาว่าคนพิการกลุ่มไหนมีความเสี่ยงที่สุด (เช่น เด็ก) 
• สร้างความตระหนักในชุมชนเกี่ยวกับสาเหตุหลักของการบาดเจ็บ และการปูองกันการบาดเจ็บเหล่านี้ ซึ่ง

อาจรวมถึงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพด้วย  (รายละเอียดในหัวข้อ การส่งเสริมสุขภาพ) 
• ประสานงานกับหน่วยงานที่มีอ านาจในท้องถิ่นและกลุ่มต่างๆในชุมชนเกี่ยวกับการด าเนินการลดการ

บาดเจ็บภายในบ้านและชุมชน เช่น การปูองกันการบาดเจ็บในช่วงเทศกาลส าคัญ 
• ให้ค าแนะน าแก่ครอบครัวเกี่ยวกับการปูองกันการบาดเจ็บภายในบ้าน เช่น ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดเวลาเด็กอยู่

ใกล้น้ าหรือไฟ เก็บสิ่งที่เป็นอันตรายให้มิดชิดและห่างจากมือเด็ก  ระวังให้เด็กอยู่ห่างจากระเบียงบ้าน 
ชายคาและบันได และไม่ให้เด็กเล่นของมีคม 

• ให้ค าแนะน าแก่นายจ้างและคนงานเก่ียวกับวิธีการปูองกันการบาดเจ็บในสถานที่ท างาน เช่น การใส่อุปกรณ์
เพ่ือความปลอดภัยที่เหมาะสมขณะอยู่ในพื้นท่ีก่อสร้าง (รองเท้า  หมวกนิรภัย ถุงมือ ที่อุดหู)  

• ให้ค าแนะน าแก่เด็กนักเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน เช่น วิธีการเดินข้ามถนนอย่างปลอดภัย การ
คาดเข็มขัดนิรภัยขณะนั่งรถยนต์ และการใส่หมวกนิรภัยขณะปั่นจักรยานและขีจ่ักรยานยนต์ 
 

ช่วยเหลือเพื่อป้องกันปัญหาทุติยภูม ิ
 
คนพิการทุกวัยมีความเสี่ยงต่อปัญหาทุติยภูมิ ( ภาวะแทรกซ้อน)  โครงการ CBRสามารถช่วยส่งเสริมกลยุทธ์การ
ปูองกันโรคเพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะเหล่านี้ในคนพิการได้ โครงการ CBR ควร 
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนพิการและสมาชิกในครอบครัวตระหนักและรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพท่ีมักเกิด

เกี่ยวเนื่องกับความพิการของพวกเขา เช่นคนพิการจากการบาดเจ็บไขสันหลัง หรือภาวะไขสันหลังผิดปกติ 
(และครอบครัวของเขา) ควรตระหนักว่าเขาเสี่ยงต่อการเกิดภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 

• ช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวในการค้นหาวิธีการปูองกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่นน าพฤติกรรม
สุขภาพมาใช้ เช่น ออกก าลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ตรวจสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ รักษา
สุขอนามัยและเข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือตนเอง  

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนพิการได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่ไม่ท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น กาย
อุปกรณ์เทียมมีขนาดเหมาะสม และไม่ท าให้เกิดรอยแดงซึ่งจะน าไปสู่การเกิดแผลกดทับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
32   แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน > 2 องค์ประกอบด้านสุขภาพ 



การรักษาทางการแพทย์  
 
บทน า 
การรักษาทางการแพทย์ หมายถึง การบ่งชี้ การประเมิน และการรักษาปัญหาสุขภาพ และ/หรือปัญหาที่ส่งผลให้
เกิดความบกพร่องต่างๆ  การรักษาทางการแพทย์สามารถท าให้หายจากโรค (เช่น การรักษาโรคเรื้อนหรือ
มาลาเรีย) ลดผลกระทบ (เช่น การรักษาโรคลมชัก) และปูองกันภาวะความบกพร่องที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ (เช่น 
การรักษาโรคเบาหวานเพื่อปูองกันตาบอด)  การเข้าถึงบริการรักษาทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพ ได้บ่อยเท่าที่
จ าเป็น เป็นส่วนส าคัญท่ีจะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีและสามารถคงระดับความสามารถ ได้ (30) โดยเฉพาะในกลุ่มคน
พิการซึ่งอาจมีสุขภาพไม่ค่อยดี 
 
ในค าน าได้อ้างถึงข้อที่ 25 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ( The Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities) และข้อก าหนดที่ประเทศสมาชิกต้องด าเนินการด้านบริการทางการแพทย์ส าหรับคนพิการ 
ได้แก่ จัดบริการด้านสุขภาพท่ีมีมาตรฐานและมีคุณภาพแก่คนพิการเช่นเดียวกับคนทั่วไปในราคาที่ สามารถจ่าย
ได้หรือไม่คิดค่าใช้จ่าย และจัดบริการด้านสุขภาพเฉพาะทางท่ีเกี่ยวกับความพิการ เช่น การค้นหาปัญหาสุขภาพ
แรกเริ่มและการรักษาท่ีเหมาะสมและมีบริการอยู่ใกล้ชุมชนของตนเองมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (2) 
 
กฎบัตรเรื่องความเสมอภาคด้านโอกาสของคนพิการ (23) ได้วางกรอบเก่ียวกับความรับผิดชอบด้านการรักษา
ทางการแพทย์ของประเทศสมาชิกไว้เช่นกัน และได้เน้นย้ าว่าการรักษาทางการแพทย์เป็นดังเงื่อนไขที่จะน าไปสู่
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกอย่างในชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน   
 
ตามแนวทางของกฎบัตรและอนุสัญญาดังกล่าว บุคลากรโครงการ CBRสามารถท างานภายในชุมชนเพ่ือให้แน่ใจ
ว่าคนพิการสามารถเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์แบบมีส่วนร่วม มีรูปแบบเหมาะสม และในเวลาที่ทันท่วงท ี 
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เรื่องเล่าที ่15 ประเทศแทนซาเนีย 
 
การเปลี่ยนแปลงที่ย่ิงใหญ่ของแอดแนน 
ไอรีนและโมฮัมหมัดอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐแทนซาเนีย พวกเขาดีใจเหลือเกินตอนแอดแนนเกิดเพราะพวกเขามี
ลูกสาวอายุหกขวบแล้วหนึ่งคนและรอ คอยลูกคนที่สองมาเป็นเวลานาน  ตอนแอดแนนอายุสองเดือนพวกเขา
สังเกตว่าเขามีศีรษะที่เล็กกว่าปกติ ไอรีนและโมฮัมหมัดจึงพาลูกชายไปรักษาท่ีโรงพยาบาลในพ้ืนที่ ผลการ
เอ็กซเรย์แพทย์แจ้งว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง  อย่างไรก็ตามเม่ือแอดแนนโตขึ้นยิ่งพบว่าเขาไม่สามารถท ากิจกรรม
ง่ายๆหรือท าตามค าสั่งได้และพฤติกรรมของเขาเริ่มเป็นปัญหามากขึ้น  เขามี อาการชักบ่อยๆ  ไอรีน     อธิบาย
ว่า “เขาไม่เคยพูดหรือส่งเสียง ฉันคิดว่าเขาคงไม่เข้าใจสิ่งต่างๆและฉันไม่ค่อยได้พูดคุยกับเขา”  “เขาเป็นอะไรไม่
รู้ แต่พฤติกรรมของเขาแย่ลงเรื่อยๆ” 
 
แอดแนนเริ่มเดินตอนอายุสี่ขวบ และวันหนึ่งตอนที่เขาก าลังเล่นอยู่บริเวณถนน   คนที่เดินผ่านไปมาทักว่าแอด
แนนมีความบกพร่องทางสติปัญญาและบอกไอรีนกับโมฮัมหมัดเก่ียวกับโครงการ CBR ที่ด าเนินการโดยองค์กร
เอกชน ที่เรียกว่า โครงการ CBR ในแทนซาเนีย พ่อแม่ของแอดแนนจึงติดต่อไปที่โครงการดังกล่าวเพ่ือขอ
ค าแนะน าและการช่วยเหลือ มามะ คิเทน เจ้าหน้าที่ CBR เริ่มมาเยี่ยมที่บ้านเป็นประจ าพร้อมแนะน าและให้การ
ฟ้ืนฟูแก่แอดแนน เธอยังได้ช่วยให้ครอบครัวแอดแนนพาเขาไปรักษา ภาวะชัก ซึ่งท าให้แอดแนนได้รับยา กันชัก
อย่างต่อเนื่อง 
 
ไอรีนพูดว่า “ก่อนที่ จะมาเข้าโครงการนี้ แอดแนนท าอะไรด้วยตัวเองไม่ได้เลย เขาไม่สามารถกิน ข้าว หรือใส่
เสื้อผ้า หรือล้างมือเองได้  เมื่อก่อนเขาไม่ใช่เด็กนิ่งและมีความสุข  เขาเดินไปเดินมาท้ังวันและหลงทางบ่อยมาก  
ฉันไม่รู้จะท าอย่างไรกับเขา  การฝึกตามค าแนะน านี้ช่วยได้มากเลย ตอนนี้ฉันพูดกับเขาตลอดเวลาและเขาก็
เข้าใจที่ฉันพูด  เขาถือแก้วน้ า และด่ืมน้ าเองได้  ล้างหน้าเองได้  ฉัน บอกเส้นทางจากจุดตักน้ ากลับบ้านให้เขาดู
หลายครั้งแล้ว ชี้จุดสังเกตเดิมๆให้เขาดู จนตอนนี้ถ้าเขาหลงทางเขาจะเดินกลับบ้านเองได้ เขาได้รับยากันชัก
อย่างสม่ าเสมอและยังไม่มีอาการเกิดขึ้นอีก  เขาเปลี่ยนแปลงไปมากจากแต่ก่อน” 
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เป้าหมาย 
คนพิการเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ทั้งแบบทั่วไปและบริการเฉพาะตามความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล  
 

บทบาทของ CBR 
บทบาทของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน คือการท างานร่วมกันกับคนพิการ ครอบครัวและหน่วย
บริการทางการแพทย์เพ่ือให้แน่ใจว่าคนพิการสามารถเข้าถึงบริการต่างๆที่ออกแบบไว้ เพ่ือบ่งชี้ ปูองกัน ลดและ/
หรือแก้ไขปัญหาหรือความบกพร่องทางสุขภาพ 
 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
• เจ้าหน้าที ่ CBR มีความรู้เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และสามารถกระตุ้นการส่งต่อคนพิการและครอบครัว

เพ่ือเข้ารับบริการทางการแพทย์ตามความจ าเป็นทั้งแบบทั่วไปและบริการเฉพาะด้านได้ 
• คนพิการและครอบครัวเข้าถึงกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้ได้รับการบ่งชี้ปัญหาหรือความบกพร่องด้านสุขภาพระยะ

แรกเริ่ม (บริการคัดกรองและตรวจวินิจฉัย) 
• หน่วยบริการทางการแพทย์มีการปรับปรุงเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้  
• คนพิการสามารถเข้าถึงบริการด้านการผ่าตัดเพื่อแก้ไขหรือลดความบกพร่องซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาด้าน

ทักษะความสามารถและสุขภาพ 
• คนพิการและครอบครัวพัฒนาทักษะการจัดการตนเอง โดยสามารถถามค าถาม อภิปรายทางเลือกในการ

รักษา ตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาและจัดการกับปัญหาสุขภาพของตนเองได้  
• บุคลากรทางการแพทย์มีความตระหนักเพ่ิมข้ึนเกี่ยวกับความต้องการทางการแพทย์ของคนพิการ เคารพ

สิทธิและศักดิ์ศรีของคนพิการ และให้บริการที่มีคุณภาพ 
 

แนวคิดหลัก 
 
ประเภทของการรักษาทางการแพทย์ 
ระบบทางการแพทย์ของประเทศท่ีมีรายได้ต่ าจ านวนมาก แบ่ง การรักษาทางการแพทย์ ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ โดยแต่ละระดับเชื่อมโยงกันด้วยระบบส่งต่อ เช่น เจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการ
ระดับปฐมภูมิจะส่งต่อผู้ปุวยไปท่ีหน่วยบริการทุติยภูมิเม่ือจ าเป็น  ในขณะที่บริการบางส่วนอาจซ้อนทับกัน 
เช่น บริการระดับปฐมภูมิบางอย่างอาจถูกจัดไว้ที่หน่วยบริการทุติยภูมิ เจ้าหน้าที่โครงการ  CBR จึงต้องมีความ
เข้าใจความแตกต่างพ้ืนฐานของหน่วยบริการแต่ละระดับเพื่อให้สามารถกระตุ้นการเข้าถึงบริการของคนพิการ
และครอบครัวได้ 
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การรักษาทางการแพทย์ ระดับปฐมภูมิ  หมายถึงบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐานในระดับชุมชน ซึ่งด าเนินการโดย
ศูนย์บริการสุขภาพหรือคลินิกและเป็นหน่วยบริการแรกของระบบสุขภาพท่ีประชาชนเข้ามาติดต่อ บริการทาง
การแพทย์ในระดับปฐมภูมิ ได้แก่ การรักษาง่ายๆส าหรับ การเจ็บปุวยฉับพลัน  (เช่น การติดเชื้อ) และการ ดูแล
ทั่วไปส าหรับปัญหาเรื้อรัง (เช่น โรคเรื้อน ลมชัก วัณโรค เบาหวาน) โครงการ CBR ท างานในระดับชุมชน ดังนั้น
จึงท างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยบริการปฐมภูมิ (14) 
 
การรักษาทางการแพทย์ ระดับทุติยภูมิ  หมายถึงบริการทางการแพทย์ที่เฉพาะทางมากข้ึนซึ่งด าเนินการโดย
โรงพยาบาลหรือคลินิกขนาดใหญ่ซึ่งปกติอยู่ในระดับอ าเภอ การดูแลระดับปฐมภูมิมีการเชื่อมต่อส าคัญกับระดับ
ทุติยภูมิผ่านกลไกการส่งต่อ 
 
การรักษาทางการแพทย์ ระดับตติยภูมิ หมายถึงบริการทางการแพทย์ที่มีความเฉพาะทางสูง ด าเนินการโดย
แพทย์เฉพาะทางร่วมกับพยาบาลและทีมสหวิชาชีพและรวมถึงการใช้เครื่องมือเฉพาะทาง บริการเหล่านี้
ด าเนินการโดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองหลักๆของประเทศหรือภูมิภาคนั้น บริการทางการแพทย์ใน
ระดับตติยภูมินี้อาจรวมถึงการผ่าตัดสมอง การรักษามะเร็ง หรือการผ่าตัดทางกระดูก 
 
การรักษาทางการแพทย์ส าหรับคนพิการ 
 
บุคลากรทางการแพทย์มักส่งต่อคนพิการไปศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเพ่ือรับการรักษาท่ัวไปแทนที่จะรักษาที่หน่วย
บริการปฐมภูมิ นั่นเป็นเพราะการขาดความตระหนักว่าคนเหล่านั้นก็เหมือนประชากรทั่วไป คนพิการอาจมี
ปัญหาสุขภาพท่ัวๆไปเกิดข้ึนในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตและต้องการการดูแลทางการแพทย์โดยเฉพาะในระดับ
ปฐมภูมิ ตัวอย่างเช่น การติดเชื้อทางเดินหายใจ ไข้หวัดใหญ่ ความดันโลหิตสูง การติดเชื้อในหูชั้นกลาง 
เบาหวาน วัณโรค หรือมาลาเรีย เป็นต้น 
 
บุคลากรทางการแพทย์มีบทบาทส าคัญในการบ่งชี้ปัญหาซึ่งอาจน าไปสู่ความบกพร่องได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม  
ปัญหาสุขภาพทุกอย่างจึงควรได้รับการบ่งชี้และรักษาตั้งแต่ระยะแรก (การปูองกันโรคระดับทุติยภูมิ)  ปัญหา
สุขภาพบางอย่างถ้าไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมจะท าให้ภาวะความบกพร่องเดิมแย่ลงหรือเกิดความบกพร่อง
ชนิดใหม่ขึ้นในคนพิการนั้น    การรักษาระยะแรกเริ่มท าให้ เกิดภาวะแทรกซ้อน น้อยกว่า  ค่าใช้จ่ายไม่สูงและได้
ผลลัพธ์ที่ดีกว่า 
 
คนพิการจ านวนมากต้องการการดูแลทางการแพทย์เฉพาะด้านซึ่งอาจเป็นในบางช่วงเวลาหรือระยะยาวตลอด
ชีวิต  เช่น คนที่มีภาวะชัก หรือคนพิการทางจิต อาจต้องการยาติดต่อกันเป็นเวลานาน คนพิการบางคนอาจ
ต้องการการผ่าตัดแก้ไขความพิการ 
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เรื่องเล่าที ่16 
 
โรคลมชัก 
โรคลมชัก (ชักกระตุก) เป็นโรคเรื้อรังทางระบบประสาทซึ่งมักน าไปสู่ความพิการโดยเฉพาะในประเทศก าลัง
พัฒนา ผู้ปุวยโรคลมชักและครอบครัวมักมีความทุกข์จากการถูกตีตราและการแบ่งแยก  มีเรื่องเล่าและความ
เข้าใจผิดๆหลายอย่างเก่ียวกับโรคลมชักและการรักษาท่ีเหมาะสม งานวิจัยปัจจุบันทั้งในประเทศที่มีรายได้สูง
และต่ า  พบว่ามีถึงร้อยละ 70 ของผู้ปุวยโรคลมชักท้ังผู้ใหญ่และเด็กประสบความส าเร็จในการรักษา (นั่นคือ
อาการชักกระตุกสามารถควบคุมได้ทั้งหมด)  ด้วยยากันชัก หลังรักษาเป็นเวลา 2-5 ปี ร้อยละ 70 ของเด็กและ
ร้อยละ 60 ของผู้ใหญ่ที่ เป็นโรคนี้สามารถหยุดยา ได้ โดยไม่มีอาการกลับมาอีก อย่างไรก็ตามประมาณ 3 ใน 4 
ของผู้ปุวยโรคลมชักในประเทศยากจนไม่ได้รับการรักษาตามทีค่วร (31) 
 
 
การผ่าตัด 
 
การผ่าตัดเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาทางการแพทย์และปกติด าเนินการโดยหน่วยบริการระดับทุติยภูมิหรือ    
ตติยภูมิ การผ่าตัดบางประเภทสามารถแก้ไขความพิการหรือปูองกันหรือจ ากัดภาวะผิดรูปและภาวะแทรกซ้อนที่
อาจเกิดข้ึนเนื่องจากความพิการได้  ยกตัวอย่าง  เช่น  การผ่าตัดต้อกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของความบกพร่อง
ทางการเห็น การผ่าตัดทางกระดูกเพ่ือแก้ไขภาวะผิดรูปของกระดูกสันหลัง หรือภาวะกระดูกหัก และการผ่าตัด
แก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ แผลไฟไหม้ หรือโรคเรื้อน 
 
ก่อนให้การผ่าตัดควรพิจารณาสิ่งต่างๆหลายประการ  ครอบครัวของคนพิการอาจไม่มีความรู้และไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับการผ่าตัด  ดังนั้นต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และข้ันตอนการผ่าตัด  การผ่าตัดมักมีค่าใช้จ่ายสูงและ
มักไม่อยู่ในรายการชุดสิทธิประโยชน์ของประกันสุขภาพหรือ ประกัน สังคม คนยากจนจึงยากที่จะเข้าถึงได้  
ผลลัพธ์ของการผ่าตัดขึ้นอยู่กับการติดตามอย่างต่อเนื่อง  ผู้ปุวยอาจต้องได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆและการ
รักษาฟ้ืนฟูเพ่ิมเติม  ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์และการฟื้นฟูจึงต้องมีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม
ต้องระลึกเสมอว่าการผ่าตัดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่เก่ียวเนื่องกับความบกพร่องและ
ความพิการ 
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เรื่องเล่าที ่17 ประเทศเคนยา 
 
เรียนรู้ถึงสิ่งท่ีเป็นไปได้ 
 
แพททริคมาจากต าบลเคียนโยโจ ประเทศเคนยา เขาเกิดในปีค.ศ. 1987พร้อมกับภาวะเท้าผิดรูป ซาร่าน้องสาว
เขาก็มีเท้าผิดรูปเช่นกัน แพททริคเล่าว่าเขาอยู่กับภาวะเท้าผิดรูปนี้มาจนอายุ 17 ปี ตอนที่ได้ยินประกาศจาก
วิทยุให้เด็กพิการไปที่เมืองแคมเวเงียว “ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมถูกแยกออกจากเพ่ือนๆ พอได้ยินประกาศจาก
วิทยุนี้ ผมเกิดความรู้สึกหลายอย่าง   ผมไม่แน่ใจว่าจะแก้ไขอะไรเท้าผมได้หรือไม่ แต่ในที่สุดผมก็ไปที่ศูนย์แคมเว
เงียว  ที่นั่นผมเห็นเด็กพิการจ านวนมาก ผมไม่เคยรู้เลยมามีคนอื่นอีกมากมายที่มีประสบการณ์พิการคล้ายผม  
หลังจากการผ่าตัดสองครั้งเท้าผมได้รับการแก้ไข และ ที่ผมมีความสุขมากที่ สุดคือตอนนี้ผมสามารถใส่รองเท้า
แบบปกตไิด้แล้ว นี่เป็นความฝันของผมเลย  ผมเดินได้คล่องขึ้นเรื่อยๆ  น้องสาวของผมซึ่งตอนนี้อายุ 14 ปีได้รับ
การผ่าตัดเหมือนกัน เป็นเรื่องที่ส าคัญมากท่ีต้องให้คนในชุมชนรู้ว่า มีบริการรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรับ
เด็กพิการ อยู่และมันเป็นเรื่องท่ี เป็นไปได้ ที่จะฟ้ืนฟู   ผู้คนในพื้นที่ของพวกเราไม่ได้ตระหนักถึงบริการเหล่านี้     
ผมกับซาร่าพยายามอย่างมากในการอธิบายแก่ครอบครัว เพื่อนและคนในชุมชนเกี่ยวกับบริการเหล่านี้  พวกเรา
และคนพิการอื่นๆเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในโบสถ์ โรงเรียน  และท่ีอ่ืนๆ 
ตั้งแต่ผมกับน้องสาวเข้ารับการผ่าตัด คนจ านวนมากเริ่มเชื่อแล้วว่าการท าให้ความหวังของเด็กพิการกลับมาอีก
ครั้งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได”้ 
 
 
การจัดการตนเอง 
 
การจัดการตนเอง (มักหมายความถึงการดูแลตนเองหรือการจัดการดูแลตนเอง) ไม่ได้หมายถึงการจัดการสุขภาพ
โดยปราศจากการรักษาทางการแพทย์  การจัดการตนเองรวมความถึงการที่ผู้คนควบคุมสุขภาพตนเองได้ พวก
เขามีหน้าที่ในการรับรู้ข้อมูลและตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลทางการแพทย์ และมีบทบาทอย่างแข็งขันในการวาง
แผนการรักษาเพ่ือเพ่ิมหรือคงสภาพสุขภาพของเขา  ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปุวยกับบุคลากรทางการแพทย์จะ
ช่วยให้มีผลการรักษาที่ดี  ผู้ที่มีการจัดการดูแลตนเองจะ 
• สื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิผลและสม่ าเสมอ 
• เข้าร่วมการตัดสินใจและวางแผนการรักษา 
• ร้องขอ  ค้นหาและท าความเข้าใจข้อมูลทางสุขภาพ 
• ปฏิบัติตามวิธีการรักษาที่ได้ตกลงร่วมกันกับบุคลากรทางการแพทย์ 
• ท ากิจกรรมการดูแลตนเองอย่างเหมาะสมตามที่ตกลงกับบุคลากรทางการแพทย์  

 
การจัดการตนเองมีความส าคัญส าหรับ ผู้ทุพพลภาพถาวร   เช่น คนพิการอัมพาตท่อนล่าง หรือ ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง
อย่างเบาหวาน  เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข อาจละเลยบทบาทของคนพิการและครอบครัวในการจัดการตนเอง ใน
ขณะเดียวกันคนพิการอาจขาดทักษะในการรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง 
 
 
38   แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน > 2 องค์ประกอบด้านสุขภาพ 



กลุ่มช่วยเหลือตนเองจะช่วยให้คนพิการมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการตนเองผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยน
ความรู้และทักษะกับคนอื่นๆ  มีการเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งให้การ รักษาทางการแพทย์ วิธี เจรจาต่อรองกับ
ระบบดูแลสุขภาพและวิธีการจัดการปัญหาสุขภาพที่เป็นอยู่ 
 
เรื่องเล่าที ่18 ประเทศเอลซัลวาดอร์ 
 

พลังที่เข้มแข็ง 
 
สมาคมจากอิตาลีชื่อ Amici di Raoul Follereau (AIFI/Italy) ร่วมกับทีมงานด้านคนพิการและการฟื้นฟู
สมรรถภาพจากองค์การอนามัยโลกและองค์กรคนพิการนานาชาติด าเนินการวิจัยในหลายประเทศเพ่ือค้นหาว่า
ถ้าคนพิการที่มีความต้องการทางการแพทย์ใกล้เคียงกันมารวมกลุ่มกันจะสามารถเรียนรู้ในการจัดการตนเองและ
มีบทบาทอย่างแข็งขันในการดูแลสุขภาพของตนเองไดม้ากขึ้นหรือไม่  โครงการน าร่องได้ด าเนินการเพื่อ แยกแยะ
และจัดกลุ่มคนพิการที่มีความต้องการทางการแพทย์คล้ายกัน  ระบุบริการทางการแพทย์หลักท่ีคนพิการต้องการ  
ให้ความรู้และทักษะด้านการดูแลตนเอง แก่คนพิการร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์  ประเมินว่าคนพิการและ/
หรือสมาชิกในครอบครัวสามารถดูแลตนเองและได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพมากข้ึนหรือไม่  และ
ประเมินถึงความตระหนักต่อความรู้และทักษะทีค่นพิการมีและบทบาทที่คนพิการได้รับในระบบการดูแลสุขภาพ 
 
โครงการน าร่องในประเทศเอลซัลวาดอร์ได้เน้นที่คนพิการจากการบาดเจ็บไขสันหลัง สมาคม  AIFO/Italy 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยดอนบอสโก และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแห่งหนึ่ง ท าการศึกษาในคนพิการจากการบาดเจ็บไข
สันหลังจ านวน 30 คนพร้อมครอบครัว ของพวกเขาจากเมืองแซนซัลวาดอร์และหมู่บ้านในเมืองโตนาคาเตเพค   
ผู้ร่วมโครงการถูกแบ่งเข้ากลุ่มช่วยเหลือตนเอง 4 กลุ่มและมีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ สมาชิกในแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันระบุถึงความต้องการทางการแพทย์ของเขา ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะและไต 
แผลกดทับ ข้อติดและเพศสัมพันธ์ และประเด็นที่เก่ียวกับการเลี้ยงดู บุตร     บุคลากรทางการแพทย์ได้เข้าร่วม
โครงการโดยท าหน้าที่ฝึก ทักษะ การจัดการตนเองตามประเด็นที่ระบุไว้  เมื่อ เวลาผ่านไปสมาชิกของกลุ่ม
ช่วยเหลือตนเองและบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการเริ่มเปลี่ยนความคิด  พวกเขารับรู้แล้วว่าการฝึก
และสนับสนุนอย่าง เหมาะสมช่วยให้คนพิการจากการบาดเจ็บไขสันหลังสามารถจัดการสุขภาพตนเองได้และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  นอกจากนี้พวกเขายังรับรู้ว่าบุคลากรทางการแพทย์ต้องมองข้ามบทบาททางการแพทย์ที่เคย
เป็นมาและต้องกระตุ้นและส่งเสริมการดูแล/จัดการตนเองตามแนวคิดความรับผิดชอบ ร่วมกัน   ต่อมาสมาชิก
ของกลุ่มช่วยเหลือตนเองได้จัดตั้งสมาคมของพวกเขาชื่อว่า ALMES  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การรักษาทางการแพทย์   39 



กิจกรรมแนะน า 
โครงการ CBR สามารถด าเนินกิจกรรมต่อไปนี้เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ส าหรับคนพิการ  
 
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ 
 
ความรู้เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิมีความจ าเป็นในการ
ช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวของเขาให้เข้าถึงการสนับสนุนและบริการทางการแพทย์  โครงการ CBRควร
ด าเนินการดังนี้ 
 
• ค้นหาบริการทางการแพทย์ที่มีอยู่ในระดับท้องถิ่น ระดับต าบล และระดับชาติ  ทั้งหน่วยบริการของรัฐบาล 

เอกชน และองค์พัฒนาชุมชน และรวมทั้งการแพทย์แผนโบราณที่เก่ียวข้อง 
• ประสานงานกับหน่วยบริการต่างๆเพ่ือขอข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ที่มี การเข้ารับบริการ 

ค่าใช้จ่าย ตารางการให้บริการ และกลไกการส่งต่อ 
• รวบรวมข้อมูลบริการเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่CBR  คนพิการ และคนในชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด

ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีข้อมูลนี้มีการจัดท าในรูปแบบและภาษาท้องถิ่น และสามารถค้นข้อมูลนี้ได้ที่
จุดที่มีบริการทางการแพทย์ 

 
ช่วยเหลือด้วยการค้นหาปัญหาสุขภาพระยะแรกเร่ิม 
 
โครงการ CBR ควรด าเนินการดังนี้ 
• สร้างกลไกในการค้นหาปัญหาสุขภาพและความบกพร่องที่เก่ียวพันกับความพิการตั้งแต่แรกเริ่มโดยร่วมมือ

กับบุคลากรทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิ 
• ค้นหากิจกรรมการคัดกรองที่มีเปูาหมายในการค้นหาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เช่น วัณโรค โรคเรื้อน โรค

เท้าช้าง โรคตาบอดตามแนวแม่น้ า เบาหวาน มะเร็ง 
• ให้ข้อมูลแก่คนพิการและครอบครัวเกี่ยวกับก าหนดการคัดกรองโรคและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าถึง

บริการเหล่านี้ 
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกในครอบครัวที่มีประวัติเป็นโรคทางโครโมโซมหรือทางพันธุกรรม เช่น โรค

กล้ามเนื้อเสื่อม ได้รับการส่งต่อเพ่ือประเมินและให้ค าปรึกษา 
• ตระหนักถึงปัญหาแทรกซ้อน เช่น แผลกดทับ ที่เกี่ยวข้องกับความพิการเฉพาะด้าน และควรตรวจสอบสิ่ง

เหล่านี้เวลาท ากิจกรรมร่วมกับคนพิการ 
• ค้นหาคนพิการในชุมชนที่น่าจะได้ประโยชน์จากการผ่าตัด 
 
 
 
 
 
 
40   แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน > 2 องค์ประกอบด้านสุขภาพ 
 



เรื่องเล่าที ่19 ประเทศอนิเดีย 
 
ร่วมเป็นแรงผลักดันในการดูแล 
 
โครงการ CBR ซ่ึงด าเนนิการโดยองค์ กรพัฒนาชุมชน 2 องค์กรในต าบลแมนเดีย ประเทศอินเดีย โดยร่วมมือกับ
โครงการโรคเรื้อนแห่งชาติ พวกเขาได้จัดกิจกรรมเพ่ิมความตระหนักโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการและการแสดง
แรกเริ่มของโรคเรื้อนและส่งเสริมให้ผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคไปตรวจที่ศูนย์บริการสุขภาพใกล้บ้าน ผู้ที่ได้รับการ
วินิจฉัย เป็น โรคเรื้อนต้องเข้ารับการรักษาจากศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นเวลา 6-12 เดือน โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย  ผู้ปุวยรายใดที่ไม่สามารถมารับการรักษาได้  ศูนย์บริการสุขภาพจะแจ้งให้โครงการ CBR ไปติดตาม
อาการของผู้ปุวยเหล่านี้ 
 
 
ส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาแรกเริ่ม 
โครงการ CBR สามารถช่วยส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างคนพิการ ครอบครัว  และเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในทุกระดับได้มากขึ้น กิจกรรมแนะน า
ได้แก่ 
 
• ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่าคนพิการที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมคัดกรองโรคได้รับการติดตามการดูแล

สุขภาพหากมีความจ าเป็น 
• ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่าได้มีการส่งต่อคนพิการที่จ าเป็นต้องได้รับบริการในหน่วยบริการทุติย

ภูมิและตติยภูมิ 
• ให้การสนับสนุน เช่น เจ้าหน้าที่ CBR ที่รู้ภาษามืออาจไปท่ีหน่วยบริการสุขภาพกับคนหูหนวกเพ่ือให้แน่ใจว่า

เขาสามารถสื่อสารบอกความต้องการและเข้าใจข้อมูลต่างๆที่ได้รับ และสนับสนุนให้พวกเขาได้รับการรักษา
อย่างเหมาะสม 

• รณรงค์ให้เกิดความตระหนักเก่ียวกับอุปสรรคที่ขัดขวางการเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์และท างาน
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพ่ือลดหรือขจัดอุปสรรคเหล่านี้  อาจต้องสร้างสรรค์กลไกใหม่ๆเพ่ือแก้ไขอุปสรรค
บางอย่าง เช่น ปัญหาค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล 

• ค้นหาช่องว่างในการจัดบริการส าหรับคนพิการ และส ารวจหาวิธีการที่จะลดช่องว่างเหล่านี้ร่วมกับคนอ่ืน 
(เช่น คนพิการ  ครอบครัว เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้บริหาร)  
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เรื่องเล่าที ่20 ประเทศเบลีซ 
 
พัฒนาบนความส าเร็จ 
 
โรคเท้าปุกหรือเท้าผิดรูปแต่ก าเนิดเป็นความบกพร่องที่เกิดขึ้นแต่ ก าเนิด ซึ่งมักน าไปสู่ความพิการของคนใน
ประเทศยากจน  องค์กร  CARE-Belize เห็นว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ เด่นชัดส าหรับเด็กในประเทศเบลีซ องค์กร
CARE-Belize จึงได้ประสานความร่วมมือโรงพยาบาลนานาชาติส าหรับเด็กและกระทรวง สาธารณสุขในการ
พัฒนาโครงการเพื่อให้เกิดบริการคัดกรองและรักษาภาวะเท้าผิดรูปในเด็ก 
 
แพทย์ นักวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพในท้องถิ่นได้รับการฝึกอบรมการรักษาด้วยวิธีพอนเซติ 
(Ponseti method) ซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่ต้องท าตั้งแต่อายุน้อยๆโดยไม่ต้องผ่าตัด แต่ใช้วิธี ดัด ใส่เฝือกและใช้
เครื่องดามจัดรูปเท้า องค์กร  CARE-Belize ท าหน้าที่ค้นหาเด็กที่มีเท้าผิดรูปที่อายุน้อยๆแล้วประสานงานผ่าน
เจ้าหน้าที่ CBR เพ่ือส่งต่อเข้ารับบริการแก้ไขภาวะผิดรูป แม้ว่าโครงการนี้จะตั้งต้นโดยองค์กรพ เอกชนในท้องถิ่น 
แต่ความส าเร็จของโครงการนี้น าไปสู่การพัฒนาโครงการแก้ไขภาวะเท้าผิดรูปในระดับชาติ 
 
 
กระตุ้นการเข้าถึงบริการผ่าตัด 
 
คนพิการบางรายอาจต้องรับการรักษาโดยการผ่าตัด หาก ได้รับการผ่าตัดร่วมกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการ
ติดตามผลก็จะสามารถแก้ไขภาวะบกพร่อง ปูองกันการ ผิดรูปมากขึ้นและเพ่ิมระดับความสามารถของบุคคลได้ 
โครงการ CBR ควรด าเนินการดังนี้ 
• ส ารวจว่ามีการผ่าตัดอะไรบ้างที่จัดบริการส าหรับคนพิการและมีกองทุนใดรองรับบ้าง  
• ก่อนท าการผ่าตัด ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนพิการและครอบครัวได้รับข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับประโยชน์

ของการผ่าตัดและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนและพวกเขารู้ถึงค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการดูแลตามแผนการ
รักษา/ผ่าตัด 

• หลังจากการผ่าตัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ปุวยได้รับการติดตามอย่างเหมาะสมจากทีมผ่าตัดและพยาบาล
และบุคลากรด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (เช่น นักกายภาพบ าบัด นักกิจกรรมบ าบัด นักกายอุปกรณ์) เพ่ือให้
การผ่าตัดเกิดประโยชน์สูงสุด ทีม  CBR สามารถช่วย ให้การเปลี่ยนผ่านจากการรักษาทางการแพทย์ไปสู่การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพราบรื่นขึ้น 

 
ส่งเสริมการจัดการตนเองส าหรับโรคเร้ือรัง 
โครงการ CBRสามารถช่วยคนพิการและครอบครัวให้ตระหนักถึงสิทธิของตนเองในการเข้าถึง การรักษา ทาง
การแพทย์และเรียนรู้ทักษะในการจัดการกับโรคเรื้อรังได้   โครงการ CBR ควรด าเนินการดังนี้ 
• ท างานกับคนพิการโดยตรงเพื่อส่งเสริมให้คนพิการรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเองโดยมองหาการรักษาทาง

การแพทย์ที่เหมาะสมและเลือกวิถชีีวิตแนวสุขภาพและท าให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจและปฏิบัติตามค าแนะน า
ทางการแพทย์ได้ 

 
42   แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน > 2 องค์ประกอบด้านสุขภาพ 



• จัดท าหรือดัดแปลงวัสดุ/สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีข้อมูลทางการแพทย์ที่มีอยู่ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมกับคนพิการ
และครอบครัว เช่น ใช้ภาษาง่ายๆ  ใช้รูปภาพหรือโครงร่างง่ายๆ และแปลเป็นภาษาท้องถิ่น 

• แนะน าคนพิการให้เข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือตนเองเพ่ือให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการตนเองผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนความรู้และทักษะกับคนพิการอื่นๆ พวกเขาสามารถเรียนรู้ข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับแหล่งให้การ
รักษาทางการแพทย์ วิธีเจรจาต่อรองกับระบบดูแลสุขภาพและวิธีจัดการปัญหาสุขภาพท่ีเป็นอยู่ 
  

เรื่องเล่าที ่21 ประเทศนิคารากัว 
 
ร่วมมือกันสร้างความเปลี่ยนแปลง 
 
ในประเทศนคิารากัว ม ี“สโมสร”ต่างๆส าหรับผู้ปุวยโรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง หรือเบาหวาน สโมสรหรือ
กลุ่มสนับสนุนเหล่านี้ได้เป็นส่วน เติมเต็มของความพยายาม ของระบบ สาธารณสุขในการ ท าให้ ประชาชน 
รับผิดชอบต่อ สุขภาพตนเองและปูองกันการเกิดภาวะ หรือความบกพร่อง อ่ืนๆอีก      ในการประชุมผู้คนจะ
พูดคุยเก่ียวกับปัญหาของพวกเขา เรียนรู้วิธีการสังเกตปัญหาสุขภาพด้วยตนเองและส ารวจหาวิธีแก้ไข เช่น  สร้าง
วิถีชีวิตแนว สุขภาพ    คณะกรรมการบริหารสโมสรได้จัดกิจกรรมหาทุนเพื่อช่วยเหลือเป็นค่ายาและการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการในส่วนที่ไม่ครอบคลุมในระบบสุขภาพ  โครงการ CBR ได้ร่วมมือกับกลุ่มต่างๆเหล่านี้ในการ
ส่งเสริมให้คนพิการไดเ้ข้าร่วมกลุ่มด้วย 
 
 

 
สร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการทางการแพทย์ 
บุคลากรทางการแพทย์มักมีความรู้อย่างจ ากัดเก่ียวกับความพิการและวิธีที่จะช่วยให้คนพิการเข้าถึงบริการทาง
การแพทย์  การประสานงานและสร้าง ความสัมพันธ์กับหน่วยบริการเหล่านี้จะท าให้โครงการ CBR สามารถสร้าง
เครือข่ายการส่งต่อและการรักษาทางการแพทย์ที่ครอบคลุมแก่คนพิการ โครงการ CBR ควรด าเนินการดังนี้ 
 
• ส่งเสริมความตระหนักของบุคลากรทางการแพทย์เก่ียวกับความต้องการด้านสุขภาพของคนพิการและ

ครอบครัว 
• จัดการประชุมระหว่างคนทั่วไป คนพิการ ครอบครัว (ที่เก่ียวข้อง) และบุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือให้มีการ

อภิปรายประเด็นหลักๆที่เก่ียวข้องกับความพิการ เช่น ประเด็นการเข้าถึงบริการ และให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
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• สนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์วางแผนการดูแล/รักษาโดยให้คนพิการและครอบครัวมีส่วนร่วม 
• เรียกร้องให้หน่วยบริการทางการแพทย์จัดอบรมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ CBR เพื่อให้พวกเขาสามารถ

ช่วยค้นหาปัญหาระยะแรกเริ่ม  ด าเนินการส่งต่อเพ่ือรับบริการที่เหมาะสม และติดตามต่อเนื่องในชุมชนได้ 
• ท างานร่วมกับโครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนเพ่ือให้แน่ใจว่าคนพิการได้รับประโยชน์จากโครงการเหล่านี้

ด้วย 
 

เรื่องเล่าที ่22 ประเทศอินโดนีเซีย 
 
การสร้างความตระหนักในอินโดนีเซีย 
 
โครงการCBR ในเมืองซูลาเวสีใต้ ประเทศอินโดนิเซีย มีทีมงานในหลายส่วน ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ครูโรงเรียนประถมศึกษา และอาสาสมัครในชุมชน ในจ านวนนี้มีหลายคนที่เป็นคนพิการหรือเป็นสมาชิก
ในครอบครัวคนพิการ ทีมCBR ได้เข้ารับการอบรมจากบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับอย่างสม่ าเสมอ การอบรม
เหล่านี้เป็นโอกาสดีส าหรับการสร้างเครือข่าย การส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการทางการแพทย์ของ
คนพิการ และส่งเสริมบทบาทของ CBR และบทบาทของหน่วยบริการทางการแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44   แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน > 2 องค์ประกอบด้านสุขภาพ 

 



การฟื้นฟูสมรรถภาพ 
 
บทน า 
ดังได้กล่าวในค าน าแล้วว่าการเข้าถึงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เป็นส่วนส าคัญเ พ่ือให้คนพิการมีสุขภาพดีที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข้อที่  26 ได้เรียกร้องถึง “มาตรการที่เหมาะสม ได้แก่ การสนับสนุน
ฉันท์เพ่ือนเพื่อช่วยให้คนพิการ มีและคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระสูงสุด มีความสามารถท้ังทางร่างกาย จิตใจ สังคม
และอาชีพอย่างเต็มที่ และสามารถอยู่ร่วม และมีส่วนร่วมอย่างเต็มทีใ่นทุกด้านของชีวิต...” (2) 
 
กฎบัตรมาตรฐานด้านความเสมอภาค ในด้านโอกาสของคนพิการได้ระบุว่ามาตรการในการฟื้นฟูสมรรถภาพ นั้น 
หมายรวมถึง สิ่งต่างๆที่ท าให้ทักษะความสามารถเกิดขึ้นและ/หรือกลับมา หรือ ใช้ทดแทนทักษะความสามารถที่
สูญเสียหรือขาดหายไปหรือที่ถูกจ ากัด (23) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพสามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลาของชีวิต แต่มัก
เกิดเพียงช่วงเวลาสั้นๆ และอาจมีการฟื้นฟูสมรรถภาพหนึ่ง อย่างหรือหลายอย่างร่วมกัน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
อาจมีตั้งแต่ข้ันพื้นฐาน เช่น การฟ้ืนฟูท่ีด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในชุมชนและสมาชิกใน
ครอบครัว จนถึงการฟื้นฟูที่เฉพาะทางมากข้ึน เช่น การฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ด าเนินการโดยนักวิชาชีพ 
 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ จะประสบความส าเร็จได้ ต้องประกอบด้วย การมีส่วนร่วมจากทุก ภาคส่วน ทั้งด้านสุขภาพ 
การศึกษา สวัสดิการทางสังคมและการด ารงชีวิต  เนื้อหาส่วนนี้เน้นที่มาตรการในการเพ่ิมทักษะความสามารถซึ่ง
จัดบริการโดยหน่วยงานทางสาธารณสุข   อย่างไรก็ตาม บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่เก่ียวข้องกับสุขภาพและ
บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการไม่จ าเป็นต้องถูกบริหารจัดการโดยกระทรวงสาธารณสุขเสมอไป (รายละเอียด
ในหัวข้อ บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ) 
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เรื่องเล่าที ่23 ประเทศเคนยา 

หล่อหลอมหุ้นส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน 

สมาคมคนพิการทางด้านร่างกายประเทศเคนยา ( The Association for the physically Disabled of Kenya; 
APDK) ได้ให้บริการฟื้นฟูสมรรรถภาพอย่างครอบคลุมในประเทศเคนยามาตลอดระยะเวลา 50 ปี เข้าถึงคน
พิการมากกว่า 500,000 คน ด้วยความร่วมมือของหลายภาคส่วน   APDKสามารถก่อตั้งเครือข่ายการฟื้นฟู
สมรรถภาพระดับชาติซึ่งประกอบด้วยสาขาหลักถึง 9 แห่ง 280ศูนย์ย่อยและ โครงการ CBR อีกเป็นจ านวนมาก
ซึ่งให้การบริการด้านต่างๆ เช่น การบ าบัด การให้อุปกรณเ์ครื่องช่วยต่างๆและสนับสนุนด้านการผ่าตัด   
 
หนึ่งในหุ้นส่วนที่ ประสบความส าเร็จ ของ APDKคือกระทรวงการแพทย์ (เรียกอย่างเป็นทางการคือ กระทรวง
สาธารณสุข )  ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา APDK ได้มีการท างานอย่างใกล้ชิด กับกระทรวงนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่า
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สาขาย่อยของ APDK 
จ านวน 6 แห่งจาก 9แห่งตั้งอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐ โดยกระทรวงการแพทย์ได้จัดสรรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกว่า 
50 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักวิชาชีพและช่างให้ท างานในสาขาย่อยเหล่านี้  และรับภาระด้านเงินเดือนของบุคลากร
ดังกล่าว ส่วน APDK เป็นผู้สนับสนุนเงินทุนในการด าเนินงานโครงการ 
 
APDK ได้ก่อตั้งโครงการ CBR แห่งแรกขึ้นในสาขามอมบาซา ในปีค.ศ. 1992 และตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา
ได้มีการขยายโครงการดังกล่าวไปใน ชุมชนแออัดหลักๆ ในเขตไนโรบิเพื่อ ให้เข้าถึงคน พิการซึ่งเป็นกลุ่มคนที่
อ่อนแอที่สุด โครงการ CBRให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีบ้านและส่งต่อ คน พิการไปยังสาขาย่อยและ
ศูนย์บริการของAPDK    ด้วยการสนับสนุนเงินทุนจากมูลนิธิคริสเตียนเพ่ือคนตาบอด ( CBM) และ องค์กรคริส
เตียนเพื่อช่วยเหลือเด็ก ( Kindernothilfe) APDK จึงได้จัดจ้าง เจ้าหน้าที่ CBR จ านวน 32 คน เพื่อท างานใน
โครงการเหล่านี้ ในขณะที่รัฐบาลให้การสนับสนุนด้านอัตราก าลังเจ้าหน้าที่บ าบัด 
 
APDK เป็นตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จของหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชน และแสดงให้เห็นถึงวิธีการท างานร่วมกัน
ระหว่างการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยศูนย์ฟื้นฟูและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย ชุมชนในการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
แก่ประชาชนทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท  ในปีค.ศ.2008 เพียงปีเดียวมีประชา ชนชาวเคนยาประมาณ  52,000
คน ที่ได้รับการบริการฟื้นฟูสมรรรถภาพจาก APDK  
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เป้าหมาย 
คนพิการเข้าถึงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาวะโดยรวม การอยู่ร่วมกันและการมีส่วนร่วมใน
สังคมของพวกเขา  

บทบาทของ CBR 
บทบาทของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน คือเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินกิจกรรมฟื้นฟู
สมรรถภาพในระดับชุมชน และกระตุ้นการส่งต่อเพ่ือให้เข้าถึงบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่เฉพาะทางมากขึ้น 

ผลลัพธท์ี่ต้องการ 
• คนพิการได้รับการประเมินแบบเฉพาะรายและมีส่วนร่วมในการวางแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการที่

พวกเขาจะได้รับ 
• คนพิการและครอบครัวเข้าใจบทบาทและเปูาหมายของการฟื้นฟูสมรรถภาพ และได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับการบริการสาธารณสุขที่มีให้ 
• คนพิการได้รับการส่งต่อเพ่ือรับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเฉพาะทางและมีการติดตามผลเพ่ือให้แน่ใจว่า คน

พิการได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ 
• มีการจัดให้มีการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพขั้นพ้ืนฐานในระดับชุมชน 
• มีทรัพยากรต่างๆส าหรับกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพที่ด าเนินการในชุมชนเพียงพอส าหรับเจ้าหน้าที่ CBR   

คนพิการ และครอบครัว 
• เจ้าหน้าที่ CBR ได้รับการศึกษาและฝึกอบรมที่เหมาะสม และได้รับการสนับสนุนเพื่อให้สามารถปฏิบัติ

กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพได้ 

แนวคิดหลัก 

การฟื้นฟูสมรรถภาพ 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเก่ียว ข้องกับผู้ ที่มีความพิการอัน เกิดจากสภาวะสุขภาพต่างๆซึ่ง อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคน
พิการได้ให้ความหมายส าหรับอ้างอิงทั้ง “การส่งเสริมสมรรถภาพ”แล “การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ” การส่งเสริม
สมรรถภาพมีเปูาประสงค์ในการช่วยเหลือบุคคล ที่มีความพิการแต่ก าเนิดหรือในวัยเด็ก เล็กและยังไม่มีโอกาสได้
เรียนรู้ทักษะด้านต่างๆ    การฟ้ืนฟูสมรรถภาพมีเปูาประสงค์ในการช่วยผู้ที่สูญเสียความสามารถและทักษะที่เคย
มีอันเนื่องจากโรค หรือการบาดเจ็บ และจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ใหม่ ในการท ากิจวัตรประจ าวันต่างๆเพ่ือฟ้ืนฟู
ทักษะความสามารถที่เคยมีให้ได้มากที่สุด  การส่งเสริมสมรรถภาพเป็นศัพท์ที่บัญญัติข้ึนมาใหม่และไม่ได้มีการ
ใช้กันทั่วไปในประเทศท่ีมีรายได้ ต่ า   ดังนั้นแนวทางปฏิบัติฉบับนี้จึงขอใช้ค าว่า  “การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ” เพียง
อย่างเดียวแต่ให้หมายความรวมถึงทั้งการส่งเสริมสมรรถภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
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กจิกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
การให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ สามารถด าเนินการได้อย่างกว้างขวางภายใต้หน่วยงานด้านสาธารณสุข  ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
• การฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรับเด็กหญิงสมองพิการอาจประกอบไปด้วยกิจกรรมการเล่น เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ

ด้านการเคลื่อนไหว ด้านการรับรู้ และด้านภาษา การออกก าลังกายเพ่ือปูองกันกล้ามเนื้อหดสั้นและ เกิดการ
ผิดรูป การจัดหารถนั่งคนพิการที่เสริมอุปกรณพิ์เศษเพ่ือจัดท่าทางท่ีเหมาะสมส าหรับการท ากิจกรรมต่างๆ 

• การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ส าหรับ เด็กชายซึ่งมีภาวะ หูหนวกตาบอดอาจรวมถึงการร่วมมือกับผู้ปกครองเพ่ือให้
แน่ใจว่าผู้ปกครองสามารถให้กิจกรรมกระตุ้น ต่างๆเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ ฝึกทักษะการเคลื่อน ไหวเพ่ือให้
เด็กรู้จักสิ่งแวดล้อมที่บ้านและชุมชนของเขา และสอนวิธีสื่อสารที่เหมาะสม เช่น การสัมผัสและใช้ภาษามือ 

• การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ส าหรับ เด็กหญิงวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาอาจรวมถึงการสอน ให้ท า
กิจกรรมดูแลสุขอนามัยของตนเอง  เช่น การดูแลตนเองเมื่อมีประจ าเดือน ก าหนดกลยุทธ์ร่วมกับครอบครัว
เพ่ือแก้ไขปัญหาพฤติกรรม และเปิดโอกาสให้เด็กได้ มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งช่วยให้เด็กสามารถ ส่วนร่วมใน
ชุมชนได้อย่างปลอดภัย 

• การฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรับชายหนุ่มซ่ึงมีภาวะซึมเศร้า อาจรวมถึงการให้ค าปรึกษาแบบตัวต่อตัวเพ่ือ แก้ไข
ประเด็นสาเหตุของการซึมเศร้า   การฝึกเทคนิคผ่อนคลายเพ่ือลดความเครียด และความวิตกกังวล และการ
เข้าร่วมกลุ่มเพื่อเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสนับสนุนการสร้างเครือข่าย 

• การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ส าหรับหญิงวัยกลางคนที่ปุวยเป็นโรคหลอดเลือดสมองอาจรวมถึงการ ออกก าลังเพื่อ
เพ่ิมความแข็งแรงของขา การฝึกเดิน  ฝึกด้านทักษะเพ่ือสอนให้เธอใส่เสื้อผ้า  อาบน้ าและรับประทานอาหาร
ด้วยตัวเอง  การจัดหาไม้เท้าเพ่ือช่วยในการทรงตัว และออกก าลังเพื่อกระตุ้นด้านการพูด 

• การฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรับชาย สูงอายุซึ่งมีภาวะ เบาหวานและถูกเพ่ิงถูกตัดขาระดับต่ ากว่าเข่าทั้งสองข้าง
อาจรวมถึงการออกก าลัง กายเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การให้กายอุปกรณ์ เทียมและ/หรือรถนั่ง
คนพิการ และฝึกทักษะการเคลื่อนย้ายตัว  การเคลื่อนที่และกิจวัตรประจ าวัน 

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
• บริการฟื้นฟูสมรรถภาพมีการบริหารจัดการโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรเอกชน ในประเทศ

ต่างๆส่วนใหญ่มักอยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข  อย่างไรก็ตาม ใน บางประเทศบริการฟื้นฟูสมรรถภาพมี
การบริหารจัดการโดยกระทรวงอ่ืน เช่น กระทรวงแรงงาน  กระทรวงการสังคมและทุพลภาพจากสงครามใน
ประเทศเวียดนาม   กระทรวงสวัสดิการสังคมในประเทศ อินเดีย กาน่า และเอธิโอเปีย และในบางประเทศ
อาจเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับองค์กรเอกชน เช่น ในประเทศอิหร่าน เคนยา และจีน  

• บริการต่างๆได้รับการด าเนินการโดยบุคลากรจากหลากหลายวิชาชีพ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ (เช่น 
พยาบาล แพทย์) นักวิชาชีพด้านการบ าบัด (เช่น นักกิจกรรมบ าบัด นักกายภาพบ าบัด นักแก้ไขการพูด) 
ผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์เครื่องช่วย (เช่น นักกายอุปกรณ์เสริม/เทียม) และเจ้าหน้าที่ด้านการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ (เช่น เจ้าพนักงานเวชกรรรมฟ้ืนฟู  เจ้าหน้าที่ฟื้นฟูสม รรถภาพในชุมชน )  บริการฟื้นฟู
สมรรถภาพสามารถด าเนินการได้ในสถานที่ต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาล คลินิก หน่วยหรือศูนย์เฉพาะทาง 
สถานที่ในชุมชนและบ้าน    

48   แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน > 2 องค์ประกอบด้านสุขภาพ 



ระยะของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (เช่น ระยะเฉียบพลันหลังได้รับอุบัติเหตุ /บาดเจ็บ) และประเภทของบริการฟ้ืนฟู
ที่จ าเป็นต้องได้รับ จะเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงสถานท่ีที่เหมาะสมส าหรับการฟ้ืนฟู 
 
ในประเทศท่ีมีรายได้ ต่ าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชนบท บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จัดให้ และเข้าถึงได้มักมี
จ ากัด ตัวอย่างเช่น อาจมีศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพียงแห่งเดียวในเมืองหลักของประเทศ หรือนักบ าบัดต่างๆ อาจมี
เฉพาะในโรงพยาบาลหรือคลินิกขนาดใหญ่  ดังนั้นกลยุทธ์การใช้ชุมชนเป็นฐาน เช่น โครงการ  CBR จึงจ าเป็น
เพ่ือเชื่อมต่อและให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแกค่นพิการและครอบครัว 
 
การบริการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  

ในอดีต CBR หมายถึงการจัดบริการที่มุ่งเน้นที่การฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ประชาชนในประเทศที่มีรายได้ต่ าโดยการ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ในขณะที่แนวคิดของ CBR ได้วิวัฒนาการไป สู่กลยุทธ์การพัฒนา ที่กว้างข้ึน  การ
จัดบริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพในระดับชุมชนโดยยังคงเป็นกิจกรรมที่จ าเป็นและเป็นรูปธรรมส าหรับโครงการ CBR  
 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพในศูนย์เฉพาะทางอาจไม่มีความจ าเป็นหรือมีประโยชน์ในทางปฏิบัติ ส าหรับคนจ านวนมาก
โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในชนบท และกิจกรรมการฟ้ืนฟูสมรรภาพ หลายอย่างสามารถ ริเริ่มขึ้นในระดับชุมชน ได้ 
คู่มือการฝึกคนพิการในชุมชนขององค์การอนามัยโลก  (WHO manual on training in the community for 
people with disabilities) เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ที่สามารถปฏิบัติในชุมชน ได้โดยใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่น (32) 
 
หลังจากฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ศูนย์เฉพาะทางแล้วคนพิการอาจต้องการ บริการที่ชุมชนด้วย  โดยอาจจ าเป็นต้อง
ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในการใช้ทักษะหรือความรู้ใหม่ๆท่ีบ้านและ ในชุมชนหลังกลับจาก
โรงพยาบาล  โครงการ CBR สามารถช่วยสนับสนุนโดย ไปเยี่ยมบ้านคนพิการและกระตุ้นให้พวกเขาปฏิบัติ
กิจกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีจ่ าเป็น 
 
เมื่อมีการก่อต้ังบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในชุมชนแล้วต้องมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายใกล้เคียงเพื่อส่งต่อรับบริการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่เฉพาะทาง เมื่อเวลาผ่านไปความต้องการ ที่จ าเป็น ของ คน พิการ หลายคนอาจ
เปลี่ยนแปลงไปและในระยะยาวพวกเขาอาจต้องการการสนับสนุนเป็นครั้งคราว  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ประสบ
ความส าเร็จ ขึ้นอยู่กับ ความร่วมมือ ที่เข้มแข็งระหว่างคน พิการ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการฟ้ืนฟู สมรรถภาพ  และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในชุมชน 
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เรื่องเล่าที่  24 ประเทศจีน 

เส้นทางสู่ความเป็นอิสระของลี 
 
ลี เป็นหญิงหม้ายวัยกลางคนที่อาศัยอยู่กับมารดาวัยชรากับลูกอีก 3 คนในมณฑลชิงไห่ประเทศจีน ก่อนที่ เธอจะ
ได้รับอุบัติเหตุ ในเดือนตุลาคม ปีค.ศ. 2003 คนในครอบครัวทั้งหมดต้องพ่ึงพาเธอ  ลีตกจากที่สูงขณะที่ก าลังซ่อม
บ้านของเธอ  ท าให้ กระดูกสันหลัง แตก ส่งผลให้ เกิดการอ่อนแรงและสูญเสียการรับความรู้สึกท่ีขาท้ังสองข้าง 
หลังจากท่ีลีออกจากโรงพยาบาล  เธอได้แต่นอนอยู่บนเตียงทั้งกลางวันและกลางคืน ท าให้ขาทั้ง สองข้างเริ่มบวม
จนเธอต้องอาศัยลูก ๆช่วยเหลือในการพลิกตัวบนเตียง อาบน้ า  เปลี่ยนเสื้อผ้าและเข้าห้องน้ า จากนั้นไม่นานลี
สูญเสียความเชื่อมั่นในตนเองและพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งแต่โชคดีท่ีเธอท าไม่ส าเร็จ  
 
เจ้าหน้าที่ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ประจ าหมู่บ้านจากโครงการ CBR ในท้องถิ่นได้มาเยี่ยมลีและให้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
แก่เธอที่บ้าน  ลีได้รับการสอนท ากิจวัตรประจ าวันด้วยวิธีใหม่โดยใช้ความสามารถท่ีหลงเหลือ อยู่ของเธอ เธอ
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความพิการที่เธอเป็นและเรียนรู้ วิธีการปูองกันแผลกดทับและปูองกัน การติดเชื้อทาง เดิน
ปัสสาวะ ครอบครัวและเพ่ือนของ เธอได้รับการสอนให้ท าราวฝึกเดินอย่างง่าย ๆเพ่ือให้เธอได้ฝึกยืนและเดิน  
นอกจากนี้พวกเขายังได้ท าโถส าหรับอุจจาระอย่างง่ายเพ่ือแก้ปัญหาการไปเข้าห้องน้ าของเธอด้วย ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพเคาน์ตี้ (The County Rehabilitation Centre) ได้จัดหาไม้ค้ ายันและรถนั่ง คนพิการแก่เธอ ด้วย
ระยะเวลาและการฝึกฝนท าให้ลีสามารถยืนและเดินได้ด้วยตนเองโดยใช้ไม้ค้ ายันและใช้รถนั่งคนพิการ ส าหรับ
เคลื่อนทีร่ะยะไกล 
 
ลีค่อยๆสร้างความ เชื่อมั่นในตนเองขึ้นอีกครั้ง เธอสามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตัวเอง ในที่สุด  นั่นรวมถึง
การประกอบอาหารให้กับครอบครัวเธอซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท าให้เธอมีความสุขมาก นอกจากนี้ลียังได้เปิดโรงงานซึ่ง
สามารถเป็นแหล่งสร้างรายได้เพ่ิมเติมให้กับเธอนอกเหนือจากเงินเบี้ยเลี้ยงประจ าเดือนเพียงเล็กน้อยที่เธอได้จาก
กระทรวงกิจการพลเรือน ทั้งหมดนี้ช่วยให้ลีสามารถดูแลครอบครัวของเธอได้และมีความ เชื่อมั่นเกี่ยวกับอนาคต
ของเธออีกครั้ง 
 
แผนการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
แผนการฟื้นฟูสมรรถภาพจ าเป็นต้องยึด คนพิการ เป็นศูนย์กลาง  มีเปูาหมาย ที่ชัดเจน และสามารถท า ได้จริง     
ในการวางแผนฟื้นฟูสมรรถภาพต้อง พิจารณาถึงความต้องการ ของบุคคลนั้นๆ  อายุ เพศ สถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม และสภาพแวดล้อมที่บ้าน  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพมัก เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลานาน จึงต้อง
อาศัยการวางวิสัยทัศน์ ระยะยาวไปพร้อมๆกับก าหนด เปูาหมายระยะสั้น การตั้งแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีไม่
สามารถเป็นจริงได้อาจท าให้สูญเสียทรัพยากรที่มีค่าไปโดยเปล่าประโยชน์ 
 
แผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ล้มเหลวมักเกิดจากการไม่ได้ปรึกษาคนพิการ   จึงต้องท าให้แน่ ใจว่าความคิดเห็นและ
ข้อเสนอต่างๆ ของคนพิการได้รับการพิจารณา ในการก าหนดแผน และแผนเหล่านั้นตรงกับสภาพความเป็นจริง
ของพวกเขา ตัวอย่างเช่น แผนการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ก าหนดให้คนพิการยากจนที่อาศัยอยู่ในชนบทต้องเดินทาง
บ่อยๆเพ่ือไปรับบริการกายภาพบ าบัดในเมืองนั้นมีแนวโน้มจะล้มเหลว    บุคลากรด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพต้อง
สร้างสรรคแ์ละพัฒนากิจกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมและอยู่ใกล้บ้านมากที่สุดรวมถึงในเขตชนบท   

50 แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน > 2 องค์ประกอบด้านสุขภาพ 



ความต้องการจ าเป็นด้านฟ้ืนฟูสมรรถภาพอาจเปลี่ยนแปลงตามเวลา โดยเฉพาะในช่วง การเปลี่ยนผ่าน เช่น เมื่อ
เด็กเริ่มเข้าโรงเรียน ช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเริ่มท างาน หรือ เมื่อบุคคลหนึ่งกลับไปใช้ชีวิตในชุมชนของตนเองหลัง
ออกจากสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ ในช่วงการเปลี่ยน ผ่านเหล่านี้จ าเป็นต้องมีการปรับแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพ
เพ่ือให้แนใ่จได้ว่ากิจกรรมต่างยังคงมีความเหมาะสมและสัมพันธ์กัน 

กิจกรรมแนะน า 

ค้นหาความต้องการ 

ก่อนวางแผนการ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และเริ่มกิจกรรม   บุคลากรด้าน CBR ต้องท าการประเมินขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
ความต้องการของ คนพิการและสมาชิกในครอบครัวและ จัดล าดับความส าคัญ    การประเมินเป็นทักษะที่ส าคัญ  
ดังนั้นบุคลากรด้านCBR ควรได้รับการฝึกอบรมและการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสามารถด้านนี้ ในการ
ค้นหาความต้องการของคนพิการ สามารถพิจารณาตามค าถามต่อไปนี้ได้ 
กิจกรรมใดบ้างทีพ่วกเขาสามารถท าได้และกิจกรรมใดบ้างทีท่ าไม่ได้ 
• พวกเขาต้องการท าอะไรได้ 
• พวกเขามีปัญหาอะไรบ้าง  ปัญหาเหล่านี้เกิดข้ึนเมื่อใดและเกิดได้อย่างไร 
• มีความบกพร่องด้านใด  เช่น ร่างกาย ประสาทรับความรู้สึก จิตใจ การสื่อสาร พฤติกรรม 
• ก าลังมีปัญหาแทรกซ้อนอะไรอยู่ 
• สภาพบ้านและชุมชนเป็นอย่างไร 
• พวกเขาปรับตัวกับความพิการอย่างไร 
 
ข้อมูลที่ถูกต้องอาจได้จากการทบทวนเวชระเบียนของผู้ปุวย การสังเกต   ท าการตรวจประเมินทางร่างกาย
พ้ืนฐาน  และโดย การพูดคุยกับคนพิการ ครอบครัว และ เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข    ควรมีการบันทึกผลการ
ประเมินครั้งแรกและการปรึกษาหารือกันในครั้งต่อไปเพ่ือให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของคนพิการเป็น
ระยะ  โครงการ CBRหลายแห่งได้สร้างแบบประเมินและแบบบันทึกความก้าวหน้าขึ้นเองเพ่ือให้ง่ายต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 
กระตุ้นการส่งต่อและจัดให้มีการติดตามผล 
 
ถ้าหลังการประเมินขั้นพ้ืนฐานแล้วพบว่าคนพิการต้องการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเฉพาะทางเช่น กายภาพบ าบัด 
กิจกรรมบ าบัด โสตสัมผัส แก้ไขการพูด  บุคลากรด้าน CBR สามารถกระตุ้นการเข้าถึงบริการโดยการริเริ่มการส่ง
ต่อ   มีกิจกรรมแนะน าดังนี้  
• ค้นหาบริการส่งต่อด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่มีอยู่ในทุกระดับของระบบสุขภาพ 
• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบส่งต่อเพ่ือรับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่คนพิการและครอบครัว โดยรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับ ที่ตั้ง ประโยชน์ที่จะได้รับ และค่าใช้จ่าย 
• สนับสนุนให้คนพิการและครอบครัวเล่าถึงสิ่งที่กังวลและถามค าถามเกี่ยวกับการส่งต่อ ช่วยหาข้อมูลเพิ่มเติม

หากพวกเขาต้องการ อาจประสานให้พบคนอ่ืนทีป่ัญหาความพิการคล้ายกันและเคยได้รับประโยชน์จาก
บริการที่คล้ายหรือเหมือนกัน 
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• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนพิการและครอบครัวยืนยันความสมัครใจท าก่อนการส่งต่อ 
• เมื่อมีการส่งต่อแล้ว ควรติดต่อกับหน่วยบริการและคนพิการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้แน่ใจว่าได้มีการนัด 

หมายและไดเ้ข้ารับบริการ 
• ค้นหาว่าจ าเป็นต้องมีการสนับสนุนใดบ้างเพ่ือกระตุ้นการเข้าถึงบริการ (เช่น ด้านการเงิน การเดินทาง 
     ผู้ให้การช่วยเหลือ) และสิ่งเหล่านี้สามารถจัดหาได้อย่างไร  ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการผู้คอยช่วยเหลือ  
     เจ้าหน้าทีC่BRสามารถร่วมไปกับคนพิการตามนัดได ้
• จัดให้มีการติดตามผลหลังการส่งไปรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเฉพาะทางเพ่ือพิจารณาว่ายังจ าเป็นต้อง 
     ให้การสนับสนุนหรือไม่ เช่น กิจกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพอาจจ าเป็นต้องท าต่อเนื่องที่บ้านด้วย 
 

บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเฉพาะทางมักตั้งอยู่ในศูนย์กลางของเมืองใหญ่ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการเข้าถึงของ คนพิการ
ที่อยู่ในชนบทหรือพ้ืนที่ห่างไกล    ดังนั้นควรมีการ พิจารณา ถึงค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องในการ ไปรับบริการ ได้แก่     
ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าท่ีพัก และค่าสูญเสียรายได้   นอกจากนี้การบริการหลายอย่างอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง   
โครงการ  CBR ควรตระหนักถึงข้อจ ากัดด้านการเงินและ ควรค้นหาทางเลือกหลายๆทางในการสนับสนุนด้าน
การเงิน ทั้งจากองค์กรภาครัฐ และ/หรือองค์กรเอกชน เงินกูจ้ากธนาคารและการสนับสนุนจากในชุมชน 
 
 
เรื่องเล่าที ่25 ประเทศอิหร่าน 
   
ไม่มีที่ไหนห่างไกลเกินจะได้รับบริการ 
 
โครงการ CBR ในประเทศอิหร่านได้สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ CBR ค้นหา
คนพิการตั้งแตแ่รกเริ่มและส่งต่อไปยังหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชน  หลังการส่งต่อทีมออกหน่วย
เคลื่อนที่จะไปให้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบที่บ้านแก่คนพิการ    ถ้าต้องมีการรักษาฟ้ืนฟูเ ฉพาะทางจะมีการส่ง
ต่อไปยังศูนย์บริการระดับตติยภูมิซึ่งปกติจะตั้งอยู่ในจังหวัดหรือเมืองหลวงของประเทศ  และหลัง จากกลับจาก
ศูนย์บริการเฉพาะแล้ว คนพิการจะถูกส่งตัวกลับมายัง หน่วยบริการระดับปฐมภูมิซึ่งท างานร่วมกับ โครงการ  
CBR เพื่อให้ แน่ใจว่ากิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับการปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง    ทีมออกหน่วย เคลื่อนที่ จะท า
การติดตามเพ่ือดูความก้าวหน้าและให้การช่วยเหลือเพ่ิมเติมหากต้องการ 
 
 
กระตุ้นกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
โครงการ CBR สามารถกระตุ้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่บ้านและ/หรือในชุมชน และให้การช่วยเหลือคนพิการทุก
ประเภท โดยท าให้พวกเขาเพ่ิมและคงความสามารถในการด าเนินชีวิตในบ้านและในชุมชน 
 
จัดให้มีกิจกรรมช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านพัฒนาการเด็ก 
เด็กทุกคนต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้พวกเขามีทักษะที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต พัฒนาการเด็กท่ีส าคัญ  
ประกอบไปด้วย พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านภาษาและการพูด พัฒนาการด้านสติปัญญา และ
พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม 

52   แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน > 2 องค์ประกอบด้านสุขภาพ 



พัฒนาการล่าช้าเกิดข้ึนเมื่อเด็กไม่สามารถท ากิจกรรมส าคัญตามวัยของตนเองได้  การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
จะช่วยให้เด็กที่มีความเสี่ยงหรือมีพัฒนาการล่าช้าได้รับการบ่งชี้ปัญหาและได้รับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่เน้น
ส่วนที่ขาดเพ่ือปูองกันหรือกระตุ้นพัฒนาการที่ล่าช้านี้ 
 
การมี ความพิการ  เช่น สมองพิการ ตาบอดหรือหูหนวก สามารถส่งผล ให้เกิด พัฒนาการล่าช้าและจ ากัด
ความสามารถ ของเด็ก ในการ เข้าร่วมกิจกรรม ทั่วไป เช่น การเล่นกับเด็กอ่ืนและการ ไปโรงเรียน บุคลากรด้าน 
CBR สามารถจัดกิจกรรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มซ่ึงปกติเป็นกิจกรรมที่ท าที่บ้านได้เพ่ือสนับสนุนให้เด็กมี
โอกาสเรียนรู้อย่างง่ายและสนุกสนานเพ่ือพัฒนาการที่ดี โครงการ CBRยังสามารถสนับสนุนให้ผู้ปกครอง
ของเด็กเหล่านี้มารวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระตุ้นทักษะการเล่นแบบกลุ่มของเด็ก ดังนั้นเด็กๆ
จะได้เรียนรู้การเล่นกับเด็กอ่ืนๆ เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และกระตุ้นพัฒนาการทุกด้าน 
 
เรื่องเล่าที ่26 ประเทศอียิปต ์

สนุกสนานเพ่ือครอบครัว 

โครงการ CBR ในเมืองอเล็กซานเดรีย  ประเทศอียิปต์ มีสโมสรมากมาย ซ่ึงมีการพบปะกันเป็นประจ าทุกสัปดาห์
ในสถานที่ต่างๆ ของเมือง เช่น สนามกีฬาท้องถิ่นและมัสยิด ผู้ปกครองพาเด็กพิการมาร่วมท ากิจกรรมที่จัดโดย
โครงการ CBR และอาสาสมัครใน ชุมชน   มีกิจกรรมสนุกสนาน มากมายส าหรับเด็ก เช่น การประกวดร้องเพลง
และเต้น ผู้ปกครองมีโอกาสได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน และได้เข้าร่วมการฝึกอบรมต่างๆ 
 
 
สนับสนุนการปฎิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 
 
การฟ้ืนฟู ด้วยการฝึกทักษะ กิจกรรมมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมระดับความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันด้วย
ตนเอง เช่น การเคลื่อน ที่  การสื่อสาร การอาบน้ า การขับถ่าย การใส่เสื้อผ้า การรับประทานอาหาร การดื่มน้ า  
การประกอบ อาหาร และการท าความสะอาดบ้าน      การให้การฟื้นฟูสมรรถภาพ ขึ้นอยู่กับ อายุ เพศ และ
สิ่งแวดล้อมของคนพิการ และจะเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปตามการเปลี่ยนผ่านในแต่ละช่วงชีวิต บุคลากรด้าน 
CBR สามารถช่วยเหลือดังต่อไปนี้ 
 
• สอนวิธีการต่างๆในการท ากิจกรรมเหล่านี้ให้คนพิการและครอบครัว 
• ให้ความรู้แก่ครอบครัวคนพิการถึงวิธีการช่วยเหลือที่ดีที่สุดที่จะท าให้คนพิการสามารถท ากิจกรรมด้วยตนเองได้

สูงสุด     
• ฝึกการใช้เครื่องช่วยต่างๆ เช่น อุปกรณช์่วยเดิน/เคลื่อนที่เพ่ือให้ท ากิจกรรมต่างๆได้ง่ายขึ้น 
• ให้ความรู้และค าแนะน าเก่ียวกับเทคนิคเฉพาะเพ่ือแก้ปัญหาความบกพร่อง เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง การทรงตัว 

และกล้ามเนื้อหดรั้งซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการท ากิจกรรมต่างๆ เทคนิคเหล่านี้อาจได้แก่ การเพิ่ม
ก าลังกล้ามเนื้อ การยืดกล้ามเนื้อ และการออกก าลังกาย  
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เรื่องเล่าที ่27 ประเทศกายอานา 

เรียนรู้ในการมองชีวิตในแบบที่แตกต่าง 

เชอร์เล่ย์อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งในประเทศกายอานา  เธอตาบอด  แม่ของเธอจึงไม่อนุญาตให้เธอออกนอกบ้านตาม
ล าพังเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตราย  เมื่ออาสาสมัคร CBR ไปเยี่ยมบ้านเชอร์เล่ย์ พวกเขาได้พูด คุยกับแม่ของเธอว่า
สามารถสอนเชอร์เล่ย์ให้ออกไปนอกบ้านได้ด้วยตนเอง  มันเป็นการยากในการโน้มน้าวใจ แม่ของเชอร์เล่ย์ 
อาสาสมัคร CBR จึงได้ขอร้องให้พอลลีนซึ่งเป็นผู้ประสานงาน CBR ในระดับภูมิภาคเข้าไปเยี่ยมบ้านเชอร์เล่ย์ 
เนื่องจากพอลลีนเป็นคนตาบอด   อาสาสมัครCBRจึงคิดว่าเธอน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นแรงจูงใจแก่ ทั้งตัวเชอร์
เล่ย์และแม่ของเธอได้     เมื่อแม่ของเชอร์เล่ย์เห็นด้วย  จึงได้มีการวางแผน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือ กระตุ้นให้เชอร์
เล่ย์สามารถพ่ึงพาตนเองได้โดยอิสระ    เชอร์เล่ย์มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนสามารถไปในที่ต่างๆในชุมชน
ของเธอได้เองโดยใช้ไม้เท้าขาว  เธอ ได้กลายมาเป็นสมาชิกท่ีแข็งขันของคณะ กรรมการ CBRท้องถิ่นและ เป็น
สมาชิกองค์กรคนพิการอีกด้วย 

 

กระตุ้นการปรับสภาพแวดล้อม 

การปรับสภาพแวดล้อมอาจมีความจ าเป็นในการส่งเสริมความสามารถในการท ากิจกรรมด้วยตนเองของคน พิการ 
บุคลากรด้าน CBR อาจกระตุ้นการปรับสภาพแวดล้อมในระดับบุคคล (ที่บ้าน) เช่น การท าทางลาดส าหรับรถนั่ง
คนพิการ การ ติดราวจับที่บันได การปรับห้องน้ า และขยายประตูให้กว้างขึ้น หรือในระดับชุมชน เช่น การปรับ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน สถานที่สาธารณะ หรือท่ีท างาน (รายละเอียดในหัวข้อ อปุกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ) 
 
เรื่องเล่าที ่28 ประเทศเวียดนาม 

คุณยายไปเองได้ 

คุณยายสูงอายุคนหนึ่งในหมู่บ้านใน เมืองไทบินห์ ประเทศเวียดนาม มีภาวะเบาหวานและสายตาเลือนราง คุณยาย
จ าเป็นต้องเดินไปเข้าห้องน้ าบ่อยครั้งโดยเฉพาะในเวลากลางคืน แต่เนื่องจากห้องน้ าอยู่ในสนามหญ้านอกตัวบ้าน
เธอจึงต้องปลุกคนในบ้านให้ช่วยพาเธอออกไปเข้าห้องน้ าทุกครั้ง  อาสาสมัคร จากโครงการ  CBR ในท้องถิ่น ได้
ให้แนะน า ครอบครัวคุณยาย ให้ผูกเชือกเป็นทางจากเตียงของคุณยายไปยังห้องน้ า ในเวลากลางคืนคุณยายจึง
สามารถเดินตามแนวเชือกไปห้องน้ าได้เองโดยไม่ต้องปลุกคนในบ้านอีก   ด้วยการปรับสภาพแวดล้อมง่ายๆสามารถ
ท าให้คุณยายมีความเป็นอิสระได ้

 

 
 
54   แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน > 2 องค์ประกอบด้านสุขภาพ 



เช่ือมโยงกับกลุ่มช่วยเหลือตนเอง  

โครงการ  CBR ส่งเสริมให้เกิดกลุ่ม ช่วยเหลือตนเองส าหรับคนที่มี ความบกพร่องหรือ ความต้องการ ด้านการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพท่ี คล้ายคลึง กันเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และประสบการณ์       โครงการ CBR สามารถ
สนับสนุนให้เกิดปฏิสัมพันธ์ กันระหว่างกลุ่มเหล่านี้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือ ให้เกิดความเข้าใจ
และความร่วมมือซึ่งกันและกัน 
 
เรื่องเล่าที ่29 ประเทศอินเดีย 

ตระหนักถึงการสนับสนุนของโรงพยาบาล 

โครงการ CBR ในพ้ืนที่ยากจนของเมืองมุมไบ  ประเทศอินเดีย มักได้รับการสนับสนุน เจ้าหน้าที่ จากสถาบันฟื้นฟู
สมรรถภาพมาเป็นผู้ฝึกและครูสอนแก่เจ้าหน้าที่ CBR    โครงการ CBR พบว่าครอบครัว ของคนพิการจ านวนมาก
กลัวการส่งต่อคนพิการไปรับบริการทีโ่รงพยาบาล  เช่น ด้านโสต ศอ นาสิก   หรือด้านจักษุวิทยา   ดังนั้น จึงได้มีการ
จัดให้คนพิการและครอบครัวเหล่านี้ได้เข้าเยี่ยมชมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจลักษณะงานและการเข้ารับบริการในหน่วย
ต่างๆของโรงพยาบาล     ผู้เชี่ยวชาญ บางคนจากโรงพยาบาล ต่างๆได้รับเชิญไปร่วมงาน สังสรรค์ต่างๆที่จัดข้ึนโดย
โครงการ CBR เพ่ือให้คนชุมชนตระหนักถึงการสนับสนุนของโรงพยาบาล  โรงพยาบาลเฉพาะทางหลายแห่งยังได้ให้
การสนับสนุนด้านค่าบริการแก่คนพิการที่ส่งต่อโดยโครงการ CBR 

 

พัฒนาและกระจายสื่อด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพต่างๆ 
 
หนังสือและคู่มือต่างๆเกี่ยวกับความพิการเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ทั้ง บุคลากร
ด้านCBR   คนพิการและครอบครัวสามารถใช้ สื่อเหล่านี้เป็นแนวทาง ในการฟื้นฟูสมรรถภาพได้   โดยเฉพาะใน
พ้ืนทีท่ี่มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  สื่อเหล่านี้ ยังอาจให้ข้อมูลที่มี คุณค่า แก่
ชุมชน รวมทั้งภาคส่วนและบริการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ   กิจกรรม CBR ที่แนะน าได้แก ่
 
• หาข้อมูลแหล่งที่มีสื่อต่างๆอยู่ ซึ่งอาจอยู่ในกระทรวง หน่วยงานตัวแทนองค์การสหประชาชาติ องค์กรคน

พิการหรือองค์กรเอกชนระดับชาติและระหว่างประเทศ หรือแหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เนต เช่น คู่มือฝึกคน
พิการในชุมชน (32) และคู่มือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ (33) 

• ดัดแปลงสื่อต่างๆให้เหมาะสมกับความต้องการในท้องถิ่น โดยเฉพาะความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม 
• แปลสื่อต่างๆที่มีอยู่ให้เป็นภาษาประจ าชาติและ/หรือภาษาท้องถิ่น 
• หากไม่มีสื่อใดๆเลย  ให้จัดท าข้ึนใหม่โดยใช้ภาษาง่ายๆเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นนั้น 
• กระจายสื่อต่างๆให้กับบุคลากรด้าน CBR ทั้งหมดเพ่ือน าไปใช้เมื่อไปให้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ  
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• จัดตั้งหน่วยบริการสื่อด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรับคนพิการ  ครอบครัว หรือสมาชิกในชุมชน โดยอาจ
ตั้งอยู่ในส านักงานท้องถิ่น  ศูนย์สุขภาพชุมชน  หรือศูนย์ส าหรับคนพิการโดยเฉพาะ        

เรื่องเล่าที ่30 ประเทศเวียดนาม 

แปลสื่อต่างๆเป็นภาษาเวียดนาม  

โครงการ CBR ในประเทศเวียดนามได้ท าการแปลสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเป็นภาษาเวียดนามหลายชิ้น รวมถึง  คู่มือ 
CBR ขององค์การอนามัยโลก นอกจากนี้พวกเขายังได้ผลิตสื่อเก่ียวกับปัญหาเฉพาะที่คนพิการและผู้ดูแลต้องการ
ขึ้นมาเอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะได้รับสื่อทุกอย่างคนละ  2 ชุด ชุดหนึ่งส าหรับตัวเจ้าหน้าที่เองและอีกชุดหนึ่ง
ส าหรับคนพิการที่ไปเยี่ยม 

 

 
จัดให้มีการอบรม 
 
บุคลากรด้าน CBR ต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถกระตุ้นการเข้าถึง บริการฟื้นฟูสมรรถภาพและ
ให้บริการที่เหมาะสมในระดับชุมชนได้   หน่วยงานหลายแห่งได้จัดท าโครงการอบรมท่ีเหมาะสม เจ้าหน้าที่
CBR ต้องเข้าใจบทบาทของบุคลากรด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ  เช่น  นักกายภาพบ าบัด  นักกิจกรรมบ าบัด      
นักแก้ไขการพูด  นักโสตสัมผัส ผู้ฝึกสอนด้านการ เคลื่อนที่ นักกายอุปกรณ์ บุคลากรทางการ แพทย์และสหเวช
ต่างๆ และบริการที่บุคลากรเหล่านี้สามารถให้คนพิการประเภทต่างๆได้  CBR สามารถให้ความรู้แก่บุคลากรด้าน
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เพ่ือเพ่ิมความตระหนักถึงบทบาทของ  CBR เพื่อให้เข้าใจว่า CBR สามารถช่วยพวกเขาใน
การบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้อย่างไร (รายละเอียดในหัวข้อ การบริหารจัดการ) 
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อุปกรณเ์ครื่องช่วยคนพิการ 

บทน า 

อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ หมายถึง อุปกรณ์ภายนอกร่างกายที่ออกแบบจัดท าหรือดัดแปลงเพ่ือช่วยให้บุคคล
สามารถท ากิจกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งได้ คนพิ การจ านวนมากต้องอาศัยอุปกรณ์ เครื่อง ช่วยคนพิการ เพ่ือให้
สามารถท ากิจวัตรประจ าวันและเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนได้ 

จากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข้อที่ 4,  20 และ  26 ได้เรียกร้อง ให้ประเทศสมาชิก ส่งเสริมให้มีการจัดหา
อุปกรณ์เครื่องช่วยและเครื่องช่วยในการเคลื่อน ที่ที่เหมาะสม และจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องช่วยที่คน
พิการสามารถเข้าถึงได้ (2)   กฎบัตรเรื่องความเสมอภาคด้านโอกาสของคนพิการ ได้เรียกร้อง ให้ประเทศสมาชิก
สนับสนุนการพัฒนา การผลิต การกระจายและการให้บริการ อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการและเครื่องมือตลอดจน
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆ (23) 
 
ในประเทศท่ีมีรายไดต่้ าและประเทศที่มีรายได้ปานกลางจ านวนมาก มีคนพิการที่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย
คนพิการและเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆเพียงร้อยละ 5 – 15 เท่านั้นที่เข้าถึง อุปกรณ์ดังกล่าว ใน
ประเทศเหล่านี้มักมีการผลิตอุปกรณ์เหล่านี้น้อย และ ส่วนใหญ่มักด้อยคุณภาพ  นอกจากนี้ยังขาดแคลนบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนราคายังเป็นข้อจ ากัดอีกด้วย 
 
การเข้าถึงอุปกรณ์ เครื่อง ช่วยคนพิการ เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ คนพิการ จ านวนมาก และเป็น ส่วนที่ ส าคัญ ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ต่างๆ   การไม่มีอุปกรณ์ เครื่องช่วยอาจท าให้คนพิการไม่สามารถเข้ารับการศึกษาหรือ ไม่
สามารถท างานได้   ท าให้เกิดเป็น วงจรความยากจน อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อุปกรณ์ เครื่องช่วยต่างๆยังถือเป็น
ยุทธศาสตร์ปูองกันและส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุด้วย 
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เรื่องเล่าที ่31 ประเทศเนปาล 

สามารถกลับไปท างานได้อีกคร้ัง 

ซีบีอาร์บิราทนาการ์ ( CBRB) เป็นองค์กร เอกชนที่ท างาน ในภาคตะวันออกของประเทศเนปาล มาตั้งแต่ปี ค.ศ.  
1990 ในปัจจุบันก าลังให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ คนพิการทั้งเด็กและผู้ใหญ่จ านวนกว่า 3,000 คน ในหมู่บ้าน 
41 แห่งในพ้ืนที่อ าเภอโมแรงและเทศบาลเมืองบิราทนาการ ์ 
 
ในปีค.ศ. 1997 องค์กรCBRB ไดจ้ัดตั้งหน่วยปฎิบัติการเล็กๆแห่งหนึ่งขึ้นให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องช่วยคน
พิการเนื่องจาก มีคนพิการจ านวนมากที่ต้องเดินทางเข้าเมืองใหญ่หรือเขตเมืองใกล้เคียงเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์
เหล่านี้ ต่อมา ได้พัฒนาเป็นหน่วยปฏิบัติการเต็มรูปแบบ โดยอาศัยความร่วมมือกับองค์กร คนพิการระหว่าง
ประเทศ (Handicap International) (เนปาล) ไดม้ีการพัฒนาการให้บริการอย่างครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยการ
ผลิต  การจัดหา และซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องช่วยต่างๆ  ประชาชนในท้องถิ่น (ทั้งชาย และหญิง ทั้งพิการและไม่
พิการ) ได้รับการฝึก อบรมทั้งในประเทศเนปาลและอินเดีย ให้เป็นช่างเพ่ือท างานร่วมกับทีมของ CBRB ที่มีอยู่    
ในปัจจุบัน CBRB สามารถให้กายอุปกรณ์เสริมที่มีคุณภาพ (เช่น คาลิเปอร์ เหล็กประกับขา และเครื่องดาม ) กาย
อุปกรณ์เทียม (เช่น ขาและมือเทียม) และอุปกรณ์ เครื่องช่วยการเคลื่อนที่ (เช่น ไม้ค้ ายัน  รถโยก และรถนั่งคน
พิการ) ให้แก่ คนพิการ ในต าบล  16 ต าบลของ ภาคตะวันออกของประเทศเนปาล บุคลากรการด้าน CBR นัก
บ าบัด และช่างร่วมกันท างานอย่างเต็มทีเ่พ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 
ชาลเดสวา  เป็นตัวอย่างหนึ่ง ของคนท่ี ได้รับประโยชน์จาก หน่วยซ่อมนี้ เขา มีอาชีพปั่นจักรยานสามล้อรับจ้าง     
เขาท างานอย่างขยันขันแข็งจนกระทั่งเขาได้รับบาดเจ็บและสูญเสียขาข้างซ้าย ไป   เขาสูญเสียรายได้เนื่องจาก ไม่
สามารถปั่นจักรยานสามล้อได้   เขา สูญเสียเงินที่เก็บ ออมไว้ไปกับค่ารักษาพยาบาล    ทีม CBRB ที่ท างานใน
หมู่บ้านของชาลเดสวา ได้ให้ขาเทียมระดับใต้เข่าและให้การฟื้นฟูสมรรถภาพ เพ่ือให้เขาสามารถกลับมาเดินและ
สามารถปั่นจักรยานสามล้อได้อีกครั้ง       ตอนนี้ชาลเดสวาสามารถกลับมาปั่นจักรยานสามล้อรับจ้างในถนนที่
พลุกพล่านของเมืองบิราทนาการแ์ละกลับมามีรายได้หาเลี้ยงชีพได้เหมือนเดิม 
 
เมื่อเห็นตัวอย่างของคนที่ได้รับประโยชน์ดังเช่นชาลเดสวา ประธานของ CBRB กล่าวว่า  “พวกเรา ท างาน  
CBR มาหลายปี แต่นับตั้งแต่เราเริ่มให้บริการด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ บริการของเราเห็นผลมากข้ึน พวก
เราได้รับความเชื่อถือเพ่ิมข้ึนและได้รับการยอมรับอย่างดียิ่งจากคนในชุมชน” 
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เป้าหมาย   
คนพิการสามารถเข้าถึงอุปกรณเ์ครื่องช่วยความพิการที่เหมาะสม มีคุณภาพดีและช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมการด าเนินชีวิตทั้งท่ีบ้าน ที่ท างาน และในชุมชนได้ 
 

บทบาทของ CBR  

CBR มีบทบาทในการท างานร่วมกับคนพิการและครอบครัวของพวกเขาในการพิจารณาความจ าเป็นด้านอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการ กระตุ้นการเข้าถึงอุปกรณ์ การดูแลรักษา ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหมเ่มื่อจ าเป็น 
 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

• บุคลากรด้าน CBR มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการต่างๆ ได้แก่ ประเภท ลักษณะการใช้งาน
ความเหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภท การผลิตขั้นพ้ืนฐาน แหล่งที่ให้บริการในชุมชน และกลไกการ
ส่งต่อเพ่ือรับบริการอุปกรณ์เฉพาะทาง 

• คนพิการและครอบครัวมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและสามารถตัดสินใจในการเข้ารับ
และใช้อุปกรณ์เหล่านั้น 

• คนพิการและครอบครัวได้รับการฝึกการใช้อุปกรณ์  ให้ความรู้และติดตามผลเพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถใช้และ
ดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างเหมาะสม 

• คนในท้องถิ่นรวมถึงคนพิการและครอบครัวสามารถจัดท าอุปกรณ์เครื่องช่วยพื้นฐาน และด าเนินการ
ซ่อมแซมและดูแลรักษาง่ายๆได้ 

• ลดอุปสรรคในการเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการต่างๆ เช่น ข้อมูลที่ไม่เพียงพอ ขาดแคลนทางการเงิน 
และการจัดบริการที่มีอยู่เฉพาะในหน่วยงานส่วนกลาง 

• มีการแก้ไขเก่ียวกับปัจจัยทางสภาพแวดล้อมเพ่ือเอ้ือให้คนพิการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยได้ในทุกที่ที่จ าเป็น 
 

แนวคิดหลัก 

ประเภทของอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการโดยทั่วไป 

อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการมีหลากหลายประเภทตั้งแต่อุปกรณง์่ายๆ ที่ใช้ เทคโนโลยีต่ า (เช่นไม้เท้า หรือ แก้ว
น้ าดัดแปลง) จนถึงอุปกรณ์ท่ีมีความซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์/
ฮาร์ดแวร์ หรือรถนั่งคนพิการแบบควบคุมด้วยไฟฟูา) จึงควรพิจารณาถึงความหลากหลายของอุปกรณ์เครื่องช่วย
คนพิการภายใต้หมวดหมู่ต่างๆ 
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อุปกรณ์เครื่องช่วยในการเคลื่อนที่ 
อุปกรณ์เครื่องช่วยในการเคลื่อนที่ทีช่่วยให้คนพิการเดินหรือเคลื่อนที่ หมายรวมถึง 

• รถนั่งคนพิการ 
• รถโยก 
• ไม้ค้ ายัน 
• ไม้เท้า 
• เครื่องช่วยเดินแบบ 4 ขา 

อุปกรณ์เหล่านี้อาจมีลักษณะพิเศษเพ่ือให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น คนพิการสมองพิการอาจ
ต้องการรถนั่งคนพิการที่มีอุปกรณ์เสริมช่วยประคองศีรษะ/ล าตัวเพ่ือช่วยจัดท่านั่งให้เหมาะสม แนวทางปฏิบัติใน
การให้บริการรถนั่งคนพิการในประเทศรายได้ต่ า ( The WHO guidelines on Provision of manual 
wheelchairs in less resourced settings) (35) เป็นแหล่งอ้างอิงที่มีประโยชน์ส าหรับผู้ที่มีส่วนในการ
ออกแบบ ผลิต และแจกจ่ายรถนั่งคนพิการ 
 
อุปกรณ์ในการจัดท่า 
คนพิการทางร่างกายมักประสบปัญหาการทรงท่าในท่านอน ท่ายืน หรือท่านั่งส าหรับกิจกรรม  และมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดภาวะผิดรูปเนื่องจากอยู่ในท่าท่ีไม่เหมาะสม  อุปกรณ์ต่อไปนี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ 

• หมอนลิ่ม 
• เก้าอ้ี เช่น เก้าอ้ีเข้ามุม เบาะนั่งแบบพิเศษ 
• เครื่องฝึกยืน 

 
กายอุปกรณ์เทียม กายอุปกรณ์เสริม และรองเท้าคนพิการ 
อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการประเภทนี้มักตัดเฉพาะบุคคล ซึ่งใช้เพื่อทดแทน ประคอง หรือแก้ไขการผิดรูปของ
ร่างกาย  อุปกรณ์เหล่านี้มักได้รับการออกแบบ ผลิตและใส่ให้คนพิการในศูนยห์รือหน่วยบริการเฉพาะทางโดย
นักกายอุปกรณ์ อุปกรณ์เหล่านี้ได้แก่ 

• กายอุปกรณ์เทียม เช่น ขาเทียมหรือมือเทียม 
• กายอุปกรณ์เสริม เช่น อุปกรณ์เสริมพยุงกระดูกสันหลัง  เครื่องดามมือ/ขา หรือคาลิเปอร์ 
• รองเท้าคนพิการ 

 
อุปกรณ์เครื่องช่วยในการท ากิจวัตรประจ าวัน 
อุปกรณ์เครื่องช่วยเหล่านี้ช่วยใหค้นพิการสามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ส าเร็จ (เช่น รับประทานอาหาร อาบน้ า 
ใส่เสื้อผ้า เข้าห้องน้ า และท างานบ้าน) ตัวอย่างอุปกรณ์ ได้แก่ 

• แก้วน้ าและช้อนส้อมดัดแปลง 
• เก้าอ้ีนั่งส าหรับอาบน้ า 
• โถส้วมและราวจับ 
• เก้าอ้ีนั่งถ่าย 
• อุปกรณ์ช่วยใส่เสื้อผ้า 
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อุปกรณ์เครื่องช่วยทางการเห็น 
 
ภาวะสายตาเลือนรางหรือตาบอดส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความสามารถของบุคคลในการท ากิจกรรมที่
ส าคัญของชีวิต   มอุีปกรณ์หลากหลาย (ตั้งแต่ระดับง่ายถึงซับซ้อน) ทีส่ามารถน ามาใช้เพ่ือช่วยให้คนพิการมีส่วน
ร่วม และพ่ึงพาตนเองได้โดยอิสระให้มากที่สุด  ได้แก่ 

• หนังสือที่มีอักษรขนาดใหญ่ 
• จอขยายภาพ 
• แว่นตา/แว่นขยาย 
• ไม้เท้าขาว 
• ระบบอักษรเบรลล์ส าหรับอ่านและเขียน 
• อุปกรณ์เก่ียวกับเสียง เช่น วิทยุ หนังสือเสียง โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
• อุปกรณ์ช่วยอ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมจอว์ส (Job Access with Speech; JAWS) ซึ่ง

เป็น โปรแกรมส าหรับอ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์เครื่องช่วยทางการได้ยิน 
การสูญเสียการได้ยินส่งผลกระทบต่อความสามารถของบุคคลในการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน   และยัง
ส่งผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น การพูดและภาษา และโอกาสในการเรียนและท างาน  ส่งผลให้เกิดการกีดกัน
ทางสังคมและท าให้คนพิการแยกตัว  อุปกรณ์เครื่องช่วยด้านนี้ได้แก่ 

• เครื่องช่วยฟัง 
• หูฟังส าหรับโทรทัศน์ 
• โทรศัพท์ขยายเสียง 
• อุปกรณ์เครื่องช่วยสื่อสารทางไกล 
• ระบบการเตือนด้วยการเห็น  เช่น ไฟกระพริบเมื่อกริ่งประตูดังขึ้น 

 

เรื่องเล่าที่ 32 ประเทศปาปัวนิวกินี 

ที่หนึ่งของห้องเรียน   
แอนนาเป็นแม่ของกอรีสซึ่งเป็นเด็กหูหนวก อาศัยอยู่ในจังหวัดเสปิคตะวันออกของประเทศปาปัวนิวกินี  แอนนา
ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะส่งลูกสาวของเธอเข้าโรงเรียน  และจากการประสานกับเจ้าหน้าที่ CBR จากองค์กร      
คอลแลนเพื่อคนพิการ (องค์กรเอกชน) ท าให้เธอได้รู้จักโรงเรียนอนุบาลส าหรับเด็กหูหนวก แต่ก่อนจะเข้า
โรงเรียนนี้ องค์กรคอลแลนฯได้จัดหาเครื่องช่วยฟังให้กอรีสโดยมีการขึ้นรูปหูและส่งเธอไปพบนักตรวจการได้ยิน
ที่เมืองพอร์ทมอเรสบายเพื่อทดลองใส่เครื่องช่วยฟัง  กอรีสเริ่มไปโรงเรียนพร้อมๆกับเริ่มเรียนรู้ภาษามือ ด้วยการ
ใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยและการสนับสนุนของครู ไม่นานกอรีสได้กลายเป็นนักเรียนดีเด่นของห้อง 
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อุปกรณ์เครื่องช่วยในการสื่อสาร  
อุปกรณ์เครื่องช่วยในการสื่อความหมายทดแทนและการสื่อสารทางเลือก สามารถช่วยผู้ที่มีความยากล าบากใน
การเข้าใจและแสดงออกด้านการพูด อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยสนับสนุนทั้งในด้านการพูด(สื่อความหมาย) หรือทดแทน
การพูด (เป็นทางเลือก) ซึ่งประกอบด้วย 

• กระดานสื่อสารด้วยรูปภาพ, สัญลักษณ์ หรือตัวอักษรพยัญชนะ 
• บัตรความต้องการ 
• อุปกรณ์การพูดแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
• เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องมือหรือโปรแกรมแบบพิเศษ        

 
อุปกรณ์เครื่องช่วยด้านความคิดความเข้าใจ 
ความคิดความเข้าใจ คือความสามารถในการเข้าใจและประมวลผลข้อมูลซึ่งเป็นผลมาจากการท างานของสมอง 
เช่น ความจ า การวางแผน และการแก้ไขปัญหา  ภาวะบ าดเจ็บ ที่สมอง ความบกพร่องทางสติปัญญา โรค
สมองเสื่อม หรือ ภาวะเจ็บ ปุวยทางจิตเป็น ส่วนหนึ่งของปัญหาสุขภาพท่ี ส่งผลกระทบต่อความสามารถ ด้าน
ความคิดความเข้าใจของบุคคล  อุปกรณ์ต่อไปนี้สามารถช่วยในการจดจ า งาน  / เหตุการณ์ที่ส าคัญ  จัดการ
เวลาของตนเอง และเตรียมความพร้อมในการท ากิจกรรมต่างๆ 

•.บัญชีรายการ 
• สมุดบันทึกประจ าวัน 
• ปฎิทิน 
• บันทึกก าหนดการ 
• อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพจเจอร์ เครื่องบันทึกส่วนตัว     

 
 
การเลือกอุปกรณเ์ครื่องช่วยความพิการ 
 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 
เทคโนโลยี หลายประเภทไม่เหมาะส าหรับการน าไปใช้ในชนบท / พ้ืนที่ห่างไกล และในประเทศท่ีมีรายได้ต่ า 
อย่างไรก็ตาม “เทคโนโลยีที่เหมาะสม ” หมายถึง เทคโนโลยีที่ได้รับการออกแบบมาโดยค านึงถึงปัจจัยทาง
สภาพแวดล้อม ทางวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจที่มีผลต่อบุคคลและชุมชน  เทคโนโลยีที่เหมาะสมคือสิ่งที่
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยมีลักษณะดังนี้ เป็นสิ่งที่สร้างข้ึนจากทักษะ เครื่องมือ และวัสดุในท้องถิ่น และ
มีความเรียบง่าย มีประสิทธิผล ไม่แพงจนเกินไป และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้      อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการเป็น
เทคโนโลยีที่ต้องออกแบบ จัดท าและเลือกด้วยความระมัดระวังเพ่ือให้มีลักษณะต่างๆดังกล่าวมาแล้ว 
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เรื่องเล่าที ่33 ประเทศอินเดีย 

ใส่รองเท้าแบบเดียวกัน  

ชมรมโรคเรื้อน (The Assisi Leprosy) และโครงการ CBR ในเมืองแอนดราปราเดส ประเทศอินเดียได้แจกจ่าย
รองเท้ายางสีด าแก่ผู้ปุวยโรคเรื้อนซึ่งสูญเสียการรับความรู้สึกท่ีเท้าและเสี่ยงต่อการเกิดแผล  แต่พบว่าผู้ปุวยที่
ได้รับกลับไม่ใช้รองเท้า เหล่านั้น    หลังจากท่ีได้พูดคุยกับ พวกเขา จึงพบว่า ที่พวกเขาไม่ใส่เพราะรู้สึกว่า การใส่
รองเท้าดังกล่าวเป็นการตีตราทางสังคมเนื่องจากเป็นที่รู้กันว่าผู้ที่เป็นโรคเรื้อนเท่านั้นที่จะสวมรองเท้าสีด าชนิดนี้ 
ด้วยเหตุนี้ โครงการ จึงตัดสินใจใช้รองเท้าท่ีมีขายทั่วไป ในตลาดโดย ดัดแปลงให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้ปุวยโรคเรื้อน  ผู้ปุวยจึงเริ่มใส่รองเท้าท่ีได้รับแจกเนื่องจาก รองเท้าชนิดนี้ไม่ค่อย มีความแตกต่างจากรองเท้าที่
คนทั่วไปในท้องถิ่นสวมใส่ 

 

การประเมิน 

อุปกรณ์ เครื่องช่วยคนพิการจ าเป็นต้อง ได้รับการเลือกอย่าง ระมัดระวัง  และมักได้รับการ ผลิตเป็นพิเศษ เพ่ือให้
แน่ใจว่าตรงกับ ความต้องการของแต่ละบุคคล   การเลือกและออกแบบที่ไม่ดี อาจน าไปสู่ปัญหามากมาย ได้แก่ 
ความคับข้องใจ  ความไม่สะดวกสบาย และเกิดปัญหาแทรกซ้อนอื่นๆตามมา  ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศอาจ มี
การรับบริจาคหรือแจกรถนั่งคนพิการมือสอง จ านวนมาก  ซึ่งเป็นระบบที่มีประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันก็อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ด้วย เช่น การให้รถนั่งคนพิการโดยไม่ให้เบาะรองนั่งแก่คนพิการบาดเจ็บไขสันหลังอาจ
ท าให้เกิดแผลกดทับได ้(ดูหัวข้อ การปูองกันโรค) 

การประเมินอย่างครอบคลุมเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้แนใ่จได้ว่าอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการตรงกับความต้องการของ
แต่ละคนทั้งในสภาพแวดล้อมที่บ้าน โรงเรียน ที่ท างาน และชุมชน   การประเมินอย่างครอบคลุมประกอบด้วย 
ประวัติ การรักษา ทางการแพทย์ ทักษะความสามารถปัจจุบัน   เปูาหมายของบุคคลนั้นๆ ประเมินอุปกรณ์
เครื่องช่วยที่เคยได้รับ และผลการตรวจร่างกาย หากเป็นไปได้การประเมินควรท าโดยทีมสหวิชาชีพ   รวมถึงผู้ที่
เกี่ยวข้อง เช่น คนพิการ ครอบครัว นักบ าบัด ช่าง ครู และเจ้าหน้าที่ CBR  
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การใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 

ส่ิงแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค 

คนพิการจ านวนมากใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยในสถานที่แตกต่างกัน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุก
สภาพแวดล้อมปราศจากอุปสรรคเพื่อให้ คนพิการบรรลุความสามารถและความเป็นอิสระขั้นสูงสุด ตัวอย่างเช่น 
หญิงสาวที่ใช้รถนั่งคนพิการต้องสามารถเข็นรถเข้า/ออกบ้านของเธอได้  เคลื่อนที่ภายในบ้านอย่างสะดวกและ
เข้าถึงพ้ืนที่ที่ส าคัญ (เช่น ห้องน้ า)ได้ รวมถึงต้องสามารถเดินทางไปในชุมชนและเข้าถึงสถานที่ท างานของเธอได้ 

การปรับ/ดัดแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพนั้นรวมถึง  การท าทางลาดบริเวณที่เป็นขั้นบันได การขยายประตู
ที่แคบให้กว้างขึ้น  การจัดเฟอร์นิเจอร์ใหมเ่พ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ส าหรับการเคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังควร พิจารณา
เกี่ยวกับสิ่ง แวดล้อม ด้านอื่น ด้วย เช่น ทัศนคติ  และระบบสนับสนุน  ซ่ึงอาจส่งผลต่อความสามารถในการใช้
อุปกรณเ์ครื่องช่วยของบุคคล ตัวอย่างเช่น เด็กผู้ชายที่ใช้กระดานสื่อสารแทนการพูด จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์นี้ทั้งที่
บ้านและที่โรงเรียน  จึงจ าเป็นที่สมาชิกในบ้าน ครูที่โรงเรียน และเพ่ือนต้องมีทัศนคติที่ดีและกระตือรือร้น และ
สามารถใช้อุปกรณ์นี้สื่อสารกับเด็กได้ 

เมื่อพูดถึงการปรับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชน จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งหากได้มีการค านึงถึงหลัก    
“การออกแบบเพื่อทุกคน” (Universal design) (36) “การออกแบบเพื่อทุกคนหมายถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ , 
สภาพแวดล้อม, โปรแกรม และบริการท่ีสามารถใช้ได้กับทุกคน (2) ทั้งคนพิการและไม่พิการ 

เรื่องเล่าที ่34 ประเทศเวียดนาม 

สะพานเชื่อมชุมชน  

หมู่บ้าน แห่งหนึ่งใน ต าบล ไทบิน ห์ของประเทศเวียดนาม อาสาสมัคร CBR ได้กระตุ้นให้สมาชิกในชุมชน ให้
ปรับปรุงสะพานในท้องถิ่นเพ่ือให้คนที่ใช้รถนั่งคนพิการสามารถเข็นรถข้ามสะพานได้อย่างสะดวกเช่นเดียวกับคน
อ่ืนๆ                       

กิจกรรมแนะน า 

ฝึกอบรมบุคลกร CBR  

บุคลากรด้าน CBR ต้องได้รับการฝึกอบรมเรื่องอุปกรณ์ เครื่องช่วยคนพิการเพ่ือให้พวกเขาสามารถให้ข้อมูล ท า
การส่งต่อและให้ความรู้ที่ถูกต้องแม่นย า การฝึกอบรมอาจเป็นแบบเฉพาะทางหรืออาจเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  บุคลากรด้าน CBR ควรมีความรู้เกี่ยวกับ 
• ประเภทของอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการโดยทั่วไป 
• จุดประสงคแ์ละวิธีใช้งานอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 
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• อุปกรณ์พ้ืนฐานที่สามารถจัดท าในชุมชนได้ เช่น ไม้ค้ ายัน 
• แหล่งที่สามารถให้อุปกรณ์เครื่องช่วยชนิดพิเศษได้  เช่น กายอุปกรณ์ และเครื่องช่วยฟัง 
• กลไกการส่งต่อเพ่ือให้เข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยชนิดพิเศษ 
• ทางเลือกด้านค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ที่ไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ได้ 

  
การฝึกปฎิบัติเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นกัน โดยเฉพาะ บุคลากรด้าน CBR ที่ท างานในชนบทหรือพ้ืนที่ห่างไกล เพ่ือให้
แน่ใจว่าพวกเขาสามารถผลิตอุปกรณ์เครื่องช่วยพื้นฐานได้และมีทักษะและความม่ันใจในการท างานกับคนพิการ
ที่ต้องการอุปกรณ์เครื่องช่วยได้โดยตรง   ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ CBR อาจจ าเป็นต้อง 
• สาธิตวิธีการท าเก้าอ้ีไม้แบบมีสายรัดแก่ครอบครัวเด็กพิการ เพื่อให้เด็กที่ทรงตัวไม่ดีอยู่ในท่านั่งได้  
• สาธิตวิธีการท าราวคู่ฝึกเดินแก่ครอบครัวคนพิการเพ่ือให้คนพิการฝึกเดินที่บ้านได้ 
• สาธิตวิธีการท าไม้เท้าอย่างง่ายแก่ครอบครัวคนพิการ เพื่อช่วยในการฝึกเดินส าหรับบุคคลที่ก าลังฟื้นตัวจาก

โรคหลอดเลือดสมอง 
• สอนเด็กสมองพิการที่ไม่สามารถพูดได้หรือมีปัญหาการเคลื่อนไหวของมือให้รู้จักใช้กระดานรูปภาพในการ

สื่อสารโดยใช้สายตา 
• ให้ค าแนะน าในการใช้ไม้เท้าขาวแก่คนพิการที่ตาบอด 

 
เรื่องเล่าที ่35 ประเทศอินโดนีเซีย  
 
ข้อมูลอยู่ในที่ที่ต้องการ 
โครงการCBR ในเมืองสุลาเวสีใต้  ประเทศอินโดนีเซีย ได้ จัดท าแผ่นพับแหล่งข้อมูลบัญชีรายชื่อหน่วยงานหลักท่ี
ให้บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยและซ่อมแซมอุปกรณ์ในจังหวัด แผ่นพับนี้ไดก้ระจายให้เจ้าหน้าที่CBR ทุกคน เพ่ือให้
แน่ใจว่าคนพิการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย า 
 
 
เพ่ิมความสามารถของคนพิการและครอบครัว 
เจ้าหน้าที ่CBR จ าเป็นต้องท างานอย่างใกล้ชิดกับคนพิการและครอบครัว เพื่อให้พวกเขา 
• ทราบประเภทของอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการชนิดต่างๆ และวิธีที่อุปกรณ์เหล่านี้จะสามารถช่วยให้คนพิการ

สามารถบรรลุการมีส่วนร่วมและการพ่ึงพาตนเองโดยอิสระได้ 
• มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกรูปแบบอุปกรณ์เครื่องช่วย การให้โอกาสคนพิการได้เห็นและทดลองใช้ 

อุปกรณ์จะช่วยให้เขาตัดสินใจเลือกอุปกรณ์ได้อย่างดีขึ้น 
• สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยอย่างเหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงสามารถบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเพ่ือยืด

อายุการใช้งานของอุปกรณ์ได้ 
• สามารถให้ข้อเสนอแนะแก่ระบบส่งต่อเกี่ยวกับประสบการณ์ความยุ่งยากต่างๆในการรับบริการอุปกรณ์

เครื่องช่วยความพิการ  เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนและมีการพิจารณาถึงทางเลือกต่างๆ      
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องค์ประกอบด้านสุขภาพนี้ เน้นให้เห็นว่ากลุ่มช่วยเหลือตนเองช่วยให้ คนพิการได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทักษะ 
และประสบการณ์ที่มีคุณค่า  โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่มีข้อจ ากัดในการเข้าถึง บุคคลากรด้านการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ  กลุ่มช่วยเหลือตนเองสามารถช่วยเหลือคนพิการในการปรับตัวเข้ากับอุปกรณ์ชิ้นใหม่ ให้ความรู้
เกี่ยวกับการดูแลและบ ารุงรักษา ตลอดจนให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลตนเอง เช่น การปูองกันภาวะแทรกซ้อน 
และวิธีการเพ่ือให้มสีามารถในระดับที่เหมาะสม 

ฝึกอบรมช่างในท้องถิ่น 

เป็นไปไม่ได้ที่จะให้คนพิการ ที่อาศัยอยู่ในชนบทเดินทางไปศูนย์เฉพาะทางเพ่ือซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องช่วย  คน
พิการจ านวนมากจึงหยุดใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยเมื่อเกิดปัญหา    ดังนั้นจึงควรมีการฝึกอบรม ช่างในท้องถิ่นเพ่ือให้
สามารถซ่อมแซม เล็กๆน้อยๆ  เช่น  เปลี่ยนสายรัด ใส่น๊อตหรือหมุด  อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ เช่ น กาย
อุปกรณเ์สริม  กายอุปกรณ์เทียม และรถนั่งคนพิการ โครงการCBR ควรค้นหาช่างในท้องถิ่นและ กระตุ้นให้มีการ
ฝึกอบรมเหล่านี้ร่วมกับช่างที่มีความช านาญ 

อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ  เช่น ไม้เท้า ไม้ค้ ายัน ไม้สี่ขา เครื่องช่วย เดิน  เครื่องช่วยยืน  และอุปกรณ์จัดท่า นั่ง
พ้ืนฐานเป็นอุปกรณ์ที่สามารถผลิตโดยช่างในท้องถิ่น    เนื่องจาก เป็นอุปกรณ์ที่ ท าได้ง่ายและ ใช้วัสดุที่หาได้ใน
ท้องถิ่น  โครงการCBR สามารถเข้าไปค้นหาช่างที่มีความสนใจ ในการผลิตอุปกรณ์เหล่านี้ และกระตุ้นให้มีการ
ฝึกอบรม 

เรื่องเล่าที ่36 ประเทศมองโกเลีย 

เรียนรูว้ิธีการท าอุปกรณ์เครื่องช่วย  

ในปีค.ศ. 2000 โครงการ  CBR ระดับชาติของประเทศมองโกเลีย  ได้จัดการอบรม แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการ
ออร์โธปิดิคส์แห่งชาติ (the National Orthopaedic Laboratory) ในเมืองอูละอานบาตาร์ เพ่ือสอนเกี่ยวกับ
การท าเครื่องช่วยดาม  อุปกรณ์จัดท่านั่งและอุปกรณ์ช่วย ในการเคลื่อนที่อย่างง่ายๆ โดยใช้วัสดุและเทคโนโลยีที่
ความเหมาะสมในท้องถิ่น  ปัจจุบันนี้เมื่อมีการริ เริ่มโครงการ CBR ขึ้นในจังหวัดใหม่ ๆในประเทศมองโกเลีย จะ มี
ช่างจากท้องถิ่นนั้นๆ จ านวน 2 คนเข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์บริการดังกล่าว 
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กระตุ้นการเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 

การเข้าถึงอุปกรณเ์ครื่องช่วยคนพิการอาจถูกจ ากัดจากข้อมูลที่ไม่เพียงพอ ความยากจน  ความห่างไกล และการ
จัดบริการที่รวมอยู่ศูนย์กลาง   บุคคลากรด้าน CBR จ าเป็นต้องท างานอย่างใกล้ชิดกับ คนพิการและครอบครัวใน
การกระตุ้นการเข้าถึงอุปกรณเ์ครื่องช่วยต่างๆ โดย 
• ค้นหาหน่วยบริการที่มีอยู่ ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับ ชาติ ทีเ่ป็นผู้ผลิตและ/หรือสนับสนุน

อุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆ (ทั้งชนิดพ้ืนฐานและชนิดพิเศษ) 
• รวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยที่ให้บริการ  ได้แก่ กลไกการส่งต่อ  ค่าใช้จ่าย และขั้นตอนการ

ใหบ้ริการเช่น ขั้นตอนการลงทะเบียน ขั้นตอนการประเมิน จ านวนครั้งที่ต้องไปเพื่อวัดและลองอุปกรณ์และ 
ระยะเวลาในการจัดท าอุปกรณ์ 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลต่างๆมีรูปแบบที่เหมาะสมและได้มีการสื่อสารให้คนพิการและครอบครัวรับทราบ 
• ค้นหาทางเลือกเก่ียวกับค่าใช้จ่ายส าหรับคนพิการที่ไม่สามารถจ่ายค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยได้   โครงการ CBR 

สามารถกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนต่างๆให้การสนับสนุนงบประมาณ และจัดหาทุนเอง และ/
หรือส่งเสริมให้ชุมชนร่วมบริจาคทรัพยากรต่างๆ 

• ช่วยเหลือคนพิการให้ได้ขึ้นทะเบียนคนพิการ ซึ่งในหลายๆประเทศ การขึ้นทะเบียนคนพิการ จะท าให้คน
พิการได้รับอปุกรณ์เครื่องช่วยฟรี 

• ประสานกับศูนย์บริการที่รับส่งต่อ หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในท้องถิ่น และหน่วยงาน อ่ืนๆเพื่ออภิปราย
เกี่ยวกับแนวทางในการกระจายการบริการออกจากส่วนกลาง เช่น การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ 

• จัดบริการยานพาหนะรับส่งคนพิการกลุ่มเล็กๆจากชนบทหรือพ้ืนที่ห่างไกลไปยังศูนย์บริการที่รับส่งต่อที่มี
การนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว 

• จัดบริการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องช่วยที่บ้านหรือในชุมชนส าหรับคนพิการที่อาศัยอยู่ในชนบทหรือพ้ีนที่
ห่างไกล เช่น จัดให้มีหน่วยบริการเคลื่อนที่หรือจุดนัดหมายในชุมชนส าหรับคนพิการที่ต้องการซ่อมแซม 
อุปกรณ์ 

 
เรื่องเล่าที ่37 ประเทศเลบานอน 
 
เข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ  
องค์กรคนพิการแห่งชาติของ ประทศเลบานอนได้ก่อตั้งหน่วย ผลิตรถนั่งพิการและอุปกรณ์ เครื่องช่วยคนพิการ  
เช่น ไม้ค้ ายัน เครื่องช่วยเดินแบบสี่ขา เก้าอ้ีนั่งถ่าย รองเท้า คนพิการ และเบาะจัดท่านั่งแบบพิเศษ รวมทั้งมีการ
ก่อตั้งศูนย์ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์  จ านวน 5 แห่งทั่วประเทศ เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยเหล่านี้  นอกจากนี้ องค์กรคนพิการ ยังได้รับ งบประมาณ แผ่นดินส าหรับให้บริการ อุปกรณ์
เครื่องช่วยคนพิการ ปัจจุบันนี้โครงการ CBRสามารถส่งต่อ คนพิการที่ต้องการอุปกรณ์ไปยังศูนย์ บริการเหล่านี้
เพ่ือให้ได้รับอุปกรณเ์ครื่องช่วยคนพิการ 
 
จัดตั้งหน่วยบริการขนาดเล็ก 
ในกรณีที่ไม่สามารถส่งต่อ คนพิการหรือมีอุปสรรคต่างๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น ค่าใช้จ่าย และ ระยะทาง    
โครงการCBR อาจพิจารณาจัดตั้งและ/หรือให้การสนับสนุนหน่วยบริการขนาดเล็กเพ่ือให้ตรงกับความต้องการ 
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ในท้องถิ่น อุปกรณ์ง่ายๆสามารถผลิตได้โดยคนในท้องถิ่น ที่ผ่านการฝึกอบรม ทั้งคู่มือ CBR ขององค์การอนามัย
โลก (32) และคู่มือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ (33) มีข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการผลิตอุปกรณ์ เครื่องช่วยในชุมชน
โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่น 
 
เรื่องเล่าที ่38 ประเทศกินี – บิสเซา 
 
ค้นหาวิธีแก้ปัญหาในท้องถิ่น 
โรงพยาบาลคูมูราในประเทศกินี – บิสเซามีหน่วยบริการเล็กๆส าหรับจัดท ากายอุปกรณ์เสริมโดยคนพิการ 2 คน 
ที่ผ่านการฝึกอบรมให้เป็นช่าง ประจ าหน่วยบริการนี้   ปัญหาที่พบบ่อยที่นี่คือ การหาวัสดุที่เหมาะสมในการผลิต
การน าเข้าวัสดุ ก็มีค่าใช้จ่ายสูงมาก  ดังนั้น ช่างผู้ปฏิบัติงานจึงพยายามหาทางแก้ไขส าหรับการอ อกแบบอุปกรณ์
โดยดูตัวอย่างจาก หน่วยบริการ อ่ืน ตัวอย่าง เช่นพวกเขาเริ่มท าเครื่องดามส าหรับผู้มีปัญหาเท้าตกโดยใช้วัสดุที่
เป็นหนังและพลาสติก 
 
 
คนพิการอาจได้รับการฝึกอบรมเพ่ือจัดท าอุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆได้   ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนพิการและ
ยังท าให้พวกเขาเป็นที่รู้จักในชุมชนของพวกเขาเป็นการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมและเกิดการเสริมพลังในที่สุด  
 
เรื่องเล่าที่ 39 ประเทศอินเดีย 
 
ก่อตั้งธุรกิจขนาดย่อม  
โครงการCBR หลายๆแห่งในเมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย ได้กล่าวถึงกลุ่มหญิงพิการ 10 คนกลุ่มหนึ่ง พวกเธอ
ทุกคนประสบปัญหาความด้อย โอกาสและถูก กีดกันเนื่องจากพวกเธอยากจน ไม่มีการศึกษา และเป็น ผู้หญิงที่มี
ความพิการ  พวกเธอถูกมองเป็น ผู้ไร้ซึ่งความสามารถในสายตาของครอบครัวและชุมชน  ในปี ค.ศ.1998 
หญิงพิการทั้ง 10 คนนี้ได้รับการฝึกอบรมเป็นช่าง ผลิตอุปกรณ์เครื่องช่วย และได้รับ เงินกู้ยืมจากโครงการ CBR 
แห่งหนึ่ง เพ่ือเปิดร้านอุปกรณ์ เครื่องช่วย  ชีวิตของพวกเธอได้ เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เริ่ม ธุรกิจ (ร้านอุปกรณ์เพ่ือ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกลุ่มหญิงพิการ) กิจการดังกล่าวเริ่มท าก าไรในปีที่สองและในสิ้นปีที่ 4 พวก เธอสามารถ
ใช้คืนเงินกูไ้ด้ทั้งหมด  พวกเธอได้ขยายกิจการด้วยการเป็นตัวแทนจ าหน่ายให้กับบริษัทใหญ่ๆที่ผลิตอุปกรณ์
เครื่องช่วยคนพิการและผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพและได้เชื่อมโยงกับโ รงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆในเมือง ปัจจุบันหญิง
พิการเหล่านี้มีรายได้ ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และถูกมอง เป็นสมาชิกท่ีมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ในชุมชน พวกเ ธอ
แต่งงานและมีคุณค่าต่อครอบครัวของพวกเธอ และยังต้นแบบส าหรับคนพิการจ านวนมาก 
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เครือข่ายและความร่วมมือ 

ในบางประเทศอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะก่อตั้งศูนยบ์ริการอุปกรณเ์ครื่องช่วยคนพิการที่มีความหลากหลาย   ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากการให้ความส าคัญของรัฐบาล  ทรัพยากรที่จ ากัด หรือมีประชากรจ านวนน้อย      แต่อาจมีอุปกรณ์
เครื่องช่วยคนพิการหลายอย่างหาได้ในประเทศใกล้เคียง ซ่ึงอาจมีราคาถูกและ หาซื้อได้ง่ายกว่าการน าเข้าจาก
ประเทศร่ ารวย โครงการ CBR ต้องสามารถเสาะหาข้อมูลว่าประเทศใกล้เคียงมีอุปกรณ์ใดบ้างและประสานความ
ร่วมมือเท่าท่ีเป็นไปได้ นอกจากนี้ โครงการ CBR จ าเป็นต้องสร้างความเชื่อมโยง กับองค์กรเอกชนระดับชาติและ
สากลที่มีการผลิตและจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการเพ่ือให้การพัฒนาเกี่ยวกับการจัดบริการ อุปกรณ์เหล่านี้ มี
ความยั่งยืน 

แก้ไขอุปสรรคในสิ่งแวดล้อมต่างๆ 

บ่อยครั้งที่อุปสรรคภายในสิ่งแวดล้อมท่ีบ้าน โรงเรียน ที่ท างาน หรือในชุมชนท าให้คนพิการมีความยากล าบากใน
การใช้อุปกรณ์ เครื่องช่วย   เจ้าหน้าที่CBR ต้องมีความรู้ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับอุปสรรคเหล่านี้เพื่อให้พวกเขา
สามารถท างานกับคนพิการ สมาชิกในครอบครัวคนพิการ ชุมชน และหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในท้องถิ่นเพ่ือ
ค้นหาและแก้ไขอุปสรรคต่างๆ 
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