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บทคัดย่อ
การศึกษาเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้พิการโดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในชุมชนต้นแบบ ผู้ให้ข้อมูลมีจ�ำนวน
12 คน ประกอบด้วยพยาบาล แกนน�ำชุมชน และผู้พิการ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้พิการ
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการวิเคราะห์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์
เชิงเนือ้ หา ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ
ของผูพ้ กิ ารโดยชุมชนมีสว่ นร่วมประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
คือ 1) ปัจจัยเงื่อนไขความส�ำเร็จ ประกอบด้วยศักยภาพ
และความพร้ อ มของแกนน� ำ ชุ ม ชน ระบบสนั บ สนุ น
ที่เข้มแข็งในชุมชน และนโยบายเพื่อสุขภาพของผู้พิการ
2) กระบวนการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพแก่
ผู้พิการโดยชุมชนมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
(1) การประเมินสถานการณ์และวางแผนการด�ำเนินงาน
(2) การด�ำเนินงานโดยการพัฒนาศักยภาพของแกนน�ำ
ชุมชน ผู้พิการ และครอบครัว การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพส�ำหรับผู้พิการ และการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม
เพื่อเอื้อต่อสุขภาพของผู้พิการ (3) การสรุปผลและขยาย
เครือข่ายการด�ำเนินงาน 3) ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิด
ขึน้ จากการด�ำเนินงาน คือ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องผูพ้ กิ ารและ
ความเข้มแข็งของชุมชน ผลการศึกษาที่ได้นี้สามารถน�ำไป
*

ใช้เป็นแนวทางแก่พยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพ ในการ
พัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผพู้ กิ ารทีเ่ หมาะสม
กับบริบทของแต่ละชุมชน โดยปัจจัยแห่งความส�ำเร็จส�ำคัญ
ที่ท�ำให้รูปแบบดังกล่าวเป็นไปได้จริงและยั่งยืน คือ ความ
ร่วมมือระหว่างผู้พิการและครอบครัว ภาคีเครือข่ายใน
ชุมชน รวมทั้งบุคลากรทางการสาธารณสุข
ค�ำส�ำคัญ: การสร้างเสริมสุขภาพ การมีสว่ นร่วมของชุมชน
ผู้พิการ
Abstract
The purpose of this qualitative study is to
study the health promotion model by the
community participation for people with disabilities
in the community model. The twelve participants
consisted of nurses, community leaders, and
disable people who participated in the health
promotion services for disable people. The data
were collected by in-depth interviews and
related-document analysis. Content analysis was
performed to analyze the data. The results
revealed that the health promotion model by the
community participation for disable people was
consisted of three components. First, the success
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factors were consisted of the potential and
readiness of community leaders, the strong
support system in the community, and the health
policy for people with disabilities. Second, the
development process of the health promotion
model by the community participation for persons
with disabilities were consisted of three steps,
which were the situation analysis and planning,
implementations by developing the potential of
community leaders, disable people and their
families, creating health services and changing
health environment for disable people, and
conclusion and learning network expansion. Finally,
the output and outcome of the implementations
were quality of disable people’s lives and
community strength. The findings of this study can
be the guidelines for nurses and other healthcare
providers in developing the health promotion
model for people with disabilities that is suitable
for each community. The key success factors to
make the model possible and sustainable were
derived from the collaboration between disable
people and their families, community networks,
and health care providers.
Keywords: Health promotion, community
participation, people with disabilities
ความส�ำคัญของปัญหา
ผู้พิการเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งในสังคมที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นในทุกประเทศ จากการส�ำรวจสุขภาพของบุคคล
ทั่วโลก พบว่า มีจ�ำนวนผู้พิการประมาณร้อยละ 15.6 ของ
ประชากรทั้งหมด (World Health Organization, 2011)
ส�ำหรับประเทศไทย จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของ
ผูพ้ กิ าร ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 พบว่า มีจำ� นวนผูพ้ กิ าร
ประมาณ 1.6 ล้านราย (ส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2558) จากความพิการที่
เป็นอยู่และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ไม่เอื้ออ�ำนวย
ท�ำให้ผู้พิการมีข้อจ�ำกัดในการช่วยเหลือตนเอง การศึกษา

และการท�ำงาน ส่งผลให้ผู้พิการส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ
80 ไม่มงี านท�ำ (Bureau of Labor Statistics, 2014) และ
ที่ส�ำคัญผู้พิการส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านสุขภาพอีกด้วย
จึงมีความยากล�ำบากในการด�ำเนินชีวิตอย่างปกติสุขและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ถ้าไม่ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ อาจทวีความรุนแรงเป็นปัญหาของครอบครัวและ
สังคมต่อไปในอนาคต
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ผูพ้ กิ ารแต่ละราย
มีปัญหาสุขภาพที่แตกต่างกันตามลักษณะของความพิการ
ที่เกิดขึ้น เช่น ผู้พิการทางกายจะมีระดับความสามารถใน
การดูแลหรือช่วยเหลือตนเองได้นอ้ ยกว่าปกติ และบางราย
อาจช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,
2557) แต่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาทางด้านจิตสังคม เช่น การ
สูญเสียภาพลักษณ์ (Taleporos & McCabe, 2002; Taub,
Fanflik, & McLorg, 2003) การปรับตัวและการยอมรับ
ความพิการที่เกิดขึ้น (Bishop, 2005) ความรู้สึกไม่ได้รับ
การยอมรับจากสังคม (ศิรินาถ ตงศิริ, 2556) การสูญเสีย
บทบาทในครอบครัวและสังคม (พชรพร สุวชิ าเชิดชู ฐานดา
เกียรติเกาะ สุรพี ร ควรค�ำนวณ อุทมุ พร วชิรพันธ์สกุล และ
สุพชิ ฌาย์ วิชโิ ต, 2553) ความรูส้ กึ ไม่มคี ณ
ุ ค่าในตนเอง และ
หมดหวังในชีวิต (Bogart, 2014) นอกจากนี้ ผู้พิการและ
ครอบครัวส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจาก
ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ จึงทอดทิ้งผู้พิการ
ท�ำให้ส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติที่ต้องเสีย
งบประมาณในการดูแลผู้พิการที่ถูกทอดทิ้ง และที่ส�ำคัญ
ทีส่ ดุ คือ การสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ทเี่ ป็นทรัพยากรส�ำคัญ
ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งปัญหาสุขภาพดังกล่าวสามารถ
แก้ได้ด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้ผู้พิการมีสุขภาพ
แข็งแรงและอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างปกติสุข
การสร้างเสริมสุขภาพเป็นกลยุทธ์ส�ำคัญที่ช่วย
ป้องกันปัญหาสุขภาพและเพิ่มความสามารถในการพัฒนา
สุขภาพของผู้พิการ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปในสังคม
ซึง่ ตามกฎบัตรออตตาวา (Ottawa charter) เพือ่ การสร้าง
เสริมสุขภาพ ได้ก�ำหนดการด�ำเนินงานที่ประกอบด้วยการ
สร้างกลยุทธ์ในการสร้างเสริมสุขภาพ 5 ด้าน คือ การสร้าง
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (health promotion
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policy) การสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อสุขภาพ (create
health environment) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน (community strengthen) การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (re-oriented health service) และการพัฒนา
ทักษะส่วนบุคคล (personal skill) (World Health
Organization, 2009) ดังนั้น การด�ำเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพแก่ผู้พิการจะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
จ�ำเป็นต้องอาศัยการมีสว่ นร่วมของประชาชนและผูเ้ กีย่ วข้อง
หลายภาคส่วนในชุมชน โดยเฉพาะจากผู้พิการ ครอบครัว
และชุมชน
การมีสว่ นร่วมของชุมชนเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกทีไ่ ด้
รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ว่าช่วยให้บคุ คลมีพฤติกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน (Merzel & D’Afflitti,
2003) โดยเฉพาะการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้พิการจ�ำเป็น
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้พิการ
ครอบครัว บุคคลในชุมชน องค์กรทางด้านสุขภาพ การศึกษา
สังคม และการบริการอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน (ILO,
UNESCO, & WHO, 2004) โดยเน้นกระบวนการมีสว่ นร่วม
ของชมชุนในการสร้างเสริมสุขภาพผูพ้ กิ าร ตัง้ แต่การค้นหา
ปั ญ หาหรื อ ความต้ อ งการ การวิ เ คราะห์ แ ละจั ด ล� ำ ดั บ
ความส�ำคัญของปัญหา การวางแผน การด�ำเนินงาน และ
การประเมินผล โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทีม่ ี
อยู่ในชุมชน เพื่อให้ผู้พิการมีโอกาสเท่าเทียมกันกับบุคคล
อื่นๆ และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นๆ ในสังคมได้ สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ ที่ด�ำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการโดย
ชุมชน (community based rehabilitation)
ปัจจุบัน สถานพยาบาลหลายแห่งในประเทศไทย
ให้ความส�ำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผพู้ กิ าร (บ�ำเพ็ญ
พงศ์เพชรดิถ, 2557; พชรพร สุวิชาเชิดชู และคณะ, 2553;
ศิรินาถ ตงศิริ, 2556) โดยเฉพาะสถานพยาบาลในระดับ
ปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมิ ซึง่ จะมีการเชือ่ มต่อการให้บริการ เพือ่
สร้างเสริมสุขภาพกับระบบเครือข่ายในชุมชน (พิมพวรรณ
เรืองพุทธ และวรัญญา จิตรบรรทัด, 2556; รัชนี สรรเสริญ
เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ วรรณรัตน์ ลาวัง ยุวดี รอดจากภัย
รจนา ปุณโณทก และชุติมา ฉันทมิตรโอภาส, 2553;
Cheausuwantavee, 2005) ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้พิการโดยชุมชน
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มีส่วนร่วมในชุมชนต้นแบบที่ประสบความส�ำเร็จ เป็นการ
พัฒนางานที่เริ่มต้นจากพยาบาล และมีการด�ำเนินงานโดย
ชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2552 จนกระทัง่ ปัจจุบนั
โดยมีเป้าหมายในการด�ำเนินงาน คือ เพื่อให้ผู้พิการใน
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้
เป็นแนวทางแก่ผทู้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องและผูส้ นใจในการประยุกต์
ใช้ เพื่อพัฒนางานด้านการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้พิการ
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ ศึกษารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผูพ้ กิ าร
โดยชุมชนมีส่วนร่วม
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยคัดเลือก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบเจาะจง ตามคุณสมบัตทิ กี่ ำ� หนด คือ 1) เป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้พิการ
ในพื้นที่ที่ศึกษา ประกอบด้วยพยาบาล แกนน�ำชุมชน และ
ผู้พิการ 2) สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เข้าใจ ไม่มีปัญหา
การได้ยิน และ 3) ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย โดย
ผู้ให้ข้อมูลมีจ�ำนวน 12 คน ประกอบด้วย พยาบาล 3 คน
แกนน�ำชุมชน 6 คน และผู้พิการ 3 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. คณะผู ้ วิ จั ย เป็ น เครื่ อ งมื อ หลั ก ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพในกระบวนการสัมภาษณ์
เชิงลึก การสังเกต การวิเคราะห์เอกสาร การสรุปใจความ
ส�ำคัญ และการวิเคราะห์ข้อมูล
2. แนวค�ำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก พัฒนา
โดยคณะท�ำงานประสานงานโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพ
การพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย
อาจารย์จากสถาบันการศึกษาพยาบาลต่างๆ และผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยคณะกรรมการ
บริ ห ารโครงการขั บ เคลื่ อ นวิ ช าชี พ การพยาบาลเพื่ อ
การสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโสทาง
การพยาบาลและสาธารณสุ ข พิ จ ารณาความตรงตาม
โครงสร้ า งและเนื้ อ หา ตลอดจนความเป็ น ปรนั ย ของ
ประเด็นค�ำถาม ตัวอย่างค�ำถามหลัก ได้แก่ ขอให้เล่า
เกีย่ วกับความเป็นมาและขัน้ ตอนการด�ำเนินงานเสริมสร้าง
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สุ ข ภาพแก่ ผู ้ พิ ก าร มี ป ั จ จั ย อะไรบ้ า งที่ ส นั บ สนุ น ให้
การด�ำเนินงานส�ำเร็จผล ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนิน
งานมีอะไรบ้าง เป็นต้น ร่วมกับการใช้ค�ำถามกระตุ้นให้มี
การขยายความ เพือ่ ให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลเล่าต่อ เช่น ท�ำอย่างไรต่อ
และมีอะไรเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
3. แบบวิเคราะห์เอกสาร พัฒนาโดยคณะท�ำงาน
ประสานงานโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาพ และตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ
โดยคณะกรรมการบริ ห ารโครงการขั บ เคลื่ อ นวิ ช าชี พ
การพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ ที่มาและ
เส้นทางการพัฒนา วิธีการด�ำเนินงาน และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงาน
4. แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ
ระยะเวลาในการท�ำงาน และระยะเวลาที่มีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินงาน
5. อุปกรณ์ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ เครื่อง
บันทึกเสียง กระดาษ และเครื่องเขียนส�ำหรับการบันทึก
ข้อมูลส�ำคัญที่เกิดขึ้นก่อน ขณะ และหลังการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เช่น สภาพแวดล้อม กิริยาท่าทางของผู้ถูกสัมภาษณ์
ความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้วิจัยที่เกิดขึ้นระหว่าง
ด�ำเนินการวิจัย
การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย นี้ ไ ด้ ผ ่ า นการรั บ รองภายใต้ โ ครงการ
ขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
จากสภาการพยาบาล และโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพ
การพยาบาลเพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก
จากมหาวิทยาลัยบูรพา ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย เข้ า พบกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง เพื่ อ แนะน� ำ ตั ว อธิ บ าย
รายละเอียดการวิจัย และชี้แจงว่าผู้เข้าร่วมวิจัยมีสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือถอนตัวจากการเข้าร่วมการวิจัยได้ตลอดเวลา
โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ผู้วิจัยจะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็น
ความลับ และจะน�ำมาท�ำลายภายหลังจากผลการวิจัย
เผยแพร่แล้ว ผลการวิจัยจะน�ำเสนอในภาพรวม และน�ำไป
ใช้ประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ภายหลังจากได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูลจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และ

ผูอ้ ำ� นวยการสถานบริการพยาบาล คณะผูว้ จิ ยั พบพยาบาล
ต้นเรื่อง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ขอความร่วมมือในการเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล และด�ำเนินการ
ศึกษาเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพแก่ผู้พิการ ได้แก่ รายงานสรุปการจัดโครงการ สื่อ
การน�ำเสนอ บันทึกการดูแลผูพ้ กิ าร และภาพกิจกรรมต่างๆ
ของโครงการ พร้อมทั้งขอความช่วยเหลือในการติดต่อกับ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในกลุม่ ตัวอย่างอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงาน
ซึ่งผู้ให้ข้อมูลทุกคนที่ได้รับการติดต่อ ยินดีเป็นผู้ให้ข้อมูล
ทุกคน โดยคณะผู้วิจัยนัดวัน เวลา และสถานที่ ส�ำหรับ
การสั ม ภาษณ์ ต ามที่ ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ต้ อ งการ เช่ น บ้ า นพั ก
สถานที่ท�ำงาน เป็นต้น และไปพบผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเอง
พร้อมทั้งท�ำการพิทักษ์สิทธิแก่ผู้ให้ข้อมูล
2. ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ
สัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลเป็นรายบุคคล โดยใช้คำ� ถามปลายเปิด
และพูดคุยแบบไม่เป็นทางการตามแนวค�ำถามที่สร้างขึ้น
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม ลึกซึ้ง และอิ่มตัวในประเด็นที่
ต้องการศึกษา การสัมภาษณ์แต่ละครั้ง ใช้เวลาประมาณ
50-90 นาที ในระหว่างการสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั จับประเด็น จด
บันทึกข้อมูลสั้นๆ และบันทึกเทปการสนทนา พร้อมทั้ง
สังเกตปฏิกริ ยิ า ท่าทาง และอารมณ์ทผี่ ใู้ ห้ขอ้ มูลแสดงออก
เมื่อสัมภาษณ์เสร็จในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยสรุปใจความส�ำคัญ
ให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลตรวจสอบความถูกต้อง ภายหลังการสัมภาษณ์
ผูว้ จิ ยั ท�ำการถอดเทปค�ำต่อค�ำ เพือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
วางแผนในการสัมภาษณ์ครั้งต่อไปในประเด็นที่ไม่ชัดเจน
และการสัมภาษณ์ยุติลง เมื่อข้อมูลมีประเด็นซ�้ำๆ กัน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
(content analysis) และการสรุปประเด็น (thermatic
analysis) โดยเริม่ จากการก�ำหนดประเด็นในการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล การจั ด แยกเนื้ อ หาสาระที่ มี ค วามเหมื อ นและ
ความแตกต่างกัน การสังเคราะห์ และการน�ำเสนอผล
การสังเคราะห์ในแต่ละประเด็นในรูปแผนผังความคิดและ
การบรรยาย
ความน่าเชื่อถือของงานวิจัย
ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและ
ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลและผลการศึกษาตามเกณฑ์
ของลิ น คอล์ น และคู บ า (Lincoln & Guba, 1985)
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ประกอบด้วย
1. ความน่าเชื่อถือ (credibility) ผู้วิจัยสร้าง
ความน่าเชือ่ ถือโดยการสัมภาษณ์จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการด�ำเนินงานทั้งเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการและผู้รับบริการ
ประกอบด้วยพยาบาล แกนน�ำชุมชน และผู้พิการ ร่วมกับ
การสังเกต การบันทึกเทปการสนทนาตลอดระยะเวลา
การสัมภาษณ์ และการสรุปใจความส�ำคัญให้ผู้ให้ข้อมูล
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเพิม่ เติมรายละเอียด
ทีย่ งั ไม่ชดั เจน (member checking) รวมทัง้ มีการวิเคราะห์
เอกสารที่มีการด�ำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
2. การถ่ายโอนผลการวิจัย (transferability) ใน
การสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยมีการบรรยายบริบทของสถาน
บริการและชุมชนทีท่ ำ� การศึกษา และมีการบรรยายวิธกี าร
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์
ส�ำหรับผู้ที่น�ำงานวิจัยไปใช้อ้างอิงต่อไป
3. การยืนยันผลการวิจยั (confirmability) ผูว้ จิ ยั
มีการบันทึกเทปการสนทนาตลอดการสัมภาษณ์ มีการถอด
เทปแบบค�ำต่อค�ำ และวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆ กัน เพื่อ
ท�ำความเข้าใจเนื้อหา ที่ได้จากการสัมภาษณ์และค้นหา
ความหมายทีไ่ ม่ชดั เจน เพือ่ น�ำไปถามเพิม่ เติม และผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ตรวจสอบการตีความ รวมทั้งมีการเก็บรวบรวมเอกสาร
ต่างๆ ในการวิจัยอย่างเป็นระเบียบ เช่น บทสัมภาษณ์
การเขียนบันทึกภาคสนาม และแบบบันทึกทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล และใช้คำ� พูดของผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบในผลการศึกษา
นอกจากนี้ ผลการศึกษาบางส่วนได้นำ� เสนอในเวทีขอ้ เสนอ
เชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนสู่บทบาทของพยาบาลในการ
สร้างเสริมสุขภาพ พืน้ ทีภ่ าคตะวันออก เพือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง
ได้ตรวจสอบข้อค้นพบจากการศึกษา และให้ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม
4. การพึง่ พากับเกณฑ์อนื่ ได้ (dependability) ใน
ทุกขั้นตอนของการศึกษา มีการด�ำเนินงานโดยคณะผู้วิจัย
ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล
และสรุปผลการศึกษา เพื่อหลีกเลี่ยงการใส่ความรู้สึกของ
ผู้วิจัยไปตีความเหตุการณ์ของกลุ่มตัวอย่าง
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้
1. บริบทและสถานการณ์ของผู้พิการในพื้นที่
ต้นแบบ
		 ศู น ย์ แพทย์ ชุ มชนเป็ น หนึ่ ง ในเครื อ ข่ า ยของ
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิในเขตจังหวัดชลบุรี มุ่งเน้น
พัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพแก่ผรู้ บั บริการ ครอบครัว
และชุมชน ให้ได้มาตรฐาน เพือ่ ให้ผรู้ บั บริการและครอบครัว
สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ ศูนย์แพทย์แห่งนี้มี
บุคลากรประจ�ำ จ�ำนวน 7 คน ประกอบด้วยพยาบาล
วิชาชีพ จ�ำนวน 4 คน นักวิชาการสาธารณสุข จ�ำนวน
2 คน และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จ�ำนวน 2 คน มีหน้าที่
รับผิดชอบดูแลชุมชนที่มีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบท ซึ่งมีประชากรวัยท�ำงานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม และมีประชากรทีเ่ ป็นผูพ้ กิ าร
จ�ำนวน 359 คน และเมื่อแบ่งตามประเภทของความพิการ
พบว่า มีจำ� นวนผูพ้ กิ ารทางกายและการเคลือ่ นไหวมากทีส่ ดุ
(ร้อยละ 52.1) รองลงมาเป็นด้านสติปัญญาและการเรียนรู้
(ร้อยละ 20.1) ด้านการได้ยินและการสื่อความหมาย
(ร้อยละ 12.5) ด้านการมองเห็น (ร้อยละ 9.5) และด้าน
จิตใจและพฤติกรรม (ร้อยละ 5.8) ตามล�ำดับ
2. การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของ
ผู้พิการโดยชุมชนมีส่วนร่วม
		 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้พิการโดย
ชุมชนมีสว่ นร่วมของชุมชนนี้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
ดังนี้
		 2.1 ปัจจัยเงือ่ นไขความส�ำเร็จ ประกอบด้วย
			 1) ศักยภาพและความพร้อมของแกน
น�ำชุมชน
				 ลักษณะของแกนน�ำชุมชนที่แสดงถึง
ศักยภาพและความพร้อมในการด�ำเนินงาน ได้แก่ ความรู้
ทักษะ ทัศนคติทดี่ ี ความเอือ้ อาทร และจิตอาสาในการดูแล
ผู้พิการ
				 “ต้องรูว้ ธิ กี ารก่อน ถ้าไม่รไู้ ปช่วยเหลือ
เขา อาจท�ำให้เขาเจ็บมากขึ้นก็ได้” (แกนน�ำชุมชน 4)
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				 “คนท�ำงานต้องใส่ใจ เข้าใจความรูส้ กึ
ของเขา ไม่ใช่แค่ทำ� ตามบทบาทหน้าที่ แต่มนั ลึกซึง้ เกินกว่า
ค�ำว่าหน้าที่ มีจติ อาสา ใจสาธารณะ เข้ามาเพราะอยากท�ำ”
(พยาบาล 1)
			 2) ระบบสนับสนุนที่เข้มแข็งในชุมชน
				 ระบบสนับสนุนในการด�ำเนินงานที่
เข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ งบประมาณและอุปกรณ์ตา่ งๆ ซึง่
ได้รับจากภาครัฐและประชาชน เช่น เทศบาล กองทุน
เมตตาธรรม และศูนย์พระมหาไถ่ รวมทัง้ การมีสว่ นร่วมของ
ภาคีเครือข่ายทัง้ จากภาคประชาชน เช่น แกนน�ำชุมชน และ
จิตอาสา และองค์กรภาครัฐ เช่น ทีมสุขภาพ ทีมจาก
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
				 “ถ้าคน เงิน และสิ่งของไม่พร้อม
การด�ำเนินงานก็จะไม่ราบรื่น ตราบใดที่ยังมีการสนับสนุน
งบประมาณ คนในชุมชนก็ยังสามารถขับเคลื่อนโครงการ
ต่อไปได้” (พยาบาล 2)
				 “องค์กรหลักในการท�ำงาน คือ 1) คณะ
ผู้บริหารของเทศบาล เช่น นายกเทศมนตรี อปท. ให้
ความส�ำคัญ 2) เจ้าหน้าทีใ่ นศูนย์แพทย์นี้ ก็หมอ (พยาบาล)
ที่ศูนย์แพทย์นี้เป็นหัวเรือใหญ่ หมอจะรู้ว่าใครช�ำนาญ
ด้านไหน จะเอาใครลงพื้นที่บ้าง และ 3) ภาคประชาชน
ไม่ใช่ผมคนเดียว เราท�ำเป็นทีม มีอสม. แกนน�ำผูพ้ กิ าร และ
จิตอาสา” (แกนน�ำชุมชน 2)
			 3) นโยบายเพื่อสุขภาพของผู้พิการ
				 การก�ำหนดนโยบายเพื่อสุขภาพของ
ผู้พิการเป็นปัจจัยที่เป็นหลักประกันความมั่นคงในการ
ด�ำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้พิการของชุมชน
				 “ถ้ายังมีนโยบายเกี่ยวกับคนพิการ
บรรจุในแผนทุกปี เชื่อว่าการด�ำเนินงานจะยังคงอยู่ แต่ถ้า
ผู้บริหารในท้องถิ่นไม่เห็นความส�ำคัญ ก็จะไม่มีการด�ำเนิน
งานต่อ” (พยาบาล 3)
		 2.2 กระบวนการพัฒนารูปแบบการสร้าง
เสริมสุขภาพแก่ผู้พิการโดยชุมชนมีส่วนร่วม
			 ประกอบด้วย 3 กระบวนการหลัก คือ
			 2.2.1 การประเมิ น สถานการณ์ แ ละ
วางแผนการด�ำเนินงานโดยแกนน�ำชุมชน
					 เป็นขัน้ ตอนแรกในการด�ำเนินงาน
โดยเริม่ จากการส�ำรวจปัญหาและความต้องการของผูพ้ กิ าร

ในพื้ น ที่ การน� ำ เสนอข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม เข้ า ใจ
สถานการณ์ของผู้พิการในชุมชน การวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาและแหล่งสนับสนุนในชุมชน การจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของปัญหา และการวางแผนการด�ำเนินงาน เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้พิการและครอบครัวที่เป็นไปได้จริง
					 “อสม.แต่ละพื้นที่จะลงไปคุยไป
ถามว่าเขามีปญ
ั หาอะไร ต้องการอะไร และเอาปัญหาเข้ามา
ประชุมคัดเลือก วางแผนหาทางแก้ไข แล้วเสนอผู้บริหาร”
(แกนน�ำชุมชน 1)
					 “ถ้าต้องการองค์ความรูท้ างสุขภาพ
อันดับแรกนึกถึงหมอ (พยาบาล) ก่อน ถ้างบประมาณ ก็มี
กองทุนหมู่บ้าน สปสช. และเทศบาล บางเรื่องต้องอาศัย
คนพิการด้วยกัน เพราะทุกคนมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน เช่น
คนพิ ก ารที่ เ ป็ น ช่ า งเชื่ อ ม ก็ จ ะซ่ อ มอุ ป กรณ์ ที่ ช� ำ รุ ด ”
(แกนน�ำชุมชน 2)
			 2.2.2 การด�ำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ
แก่ผู้พิการโดยชุมชนมีส่วนร่วม มีดังนี้
			
1) การพัฒนาศักยภาพของแกนน�ำ
ชุมชน
					 แกนน� ำ ชุ ม ชนได้ รั บ การพั ฒ นา
ศักยภาพในการด�ำเนินงานโดยการเตรียมความรูแ้ ละทักษะ
ทีจ่ ำ� เป็น เช่น การอบรมเชิงปฎิบตั กิ ารเกีย่ วกับการดูแลช่วย
เหลือผู้พิการ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการจริง และการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั แกนน�ำชุมชนอืน่ ๆ ในเวทีแลกเปลีย่ น
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
					 “ในช่วงแรกๆ อสม.ยังไม่มคี วามรู้
ในการดูแลคนพิการ หมอ (พยาบาล) ก็จัดอบรมให้ ท�ำให้
พวกเรามั่ น ใจที่ จ ะดู แ ลช่ ว ยเหลื อ คนพิ ก ารมากขึ้ น ”
(แกนน�ำชุมชน 1)
			
2) การพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ
และครอบครัว
					 ผู้พิการและครอบครัวได้รับการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพในการดู แ ลสุ ข ภาพของตนเองจากที ม
สุขภาพและภาคีเครือข่ายสนับสนุน เช่น ศูนย์พระมหาไถ่
เพื่อพัฒนาผู้พิการ และได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพตามความสามารถของผู้พิการ เช่น การท�ำ
ดอกไม้จนั ทน์ การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ซึ่งน�ำไปสู่การจัดตั้งกลุ่มผู้พิการ เพื่อดูแลช่วยเหลือกันเอง
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					 “เราต้องส่งเสริมให้เขาดูแลตัวเอง
ได้ ช่วยแก้ปัญหาทางกาย ทางใจ และหาทางให้เขาเลี้ยง
ตัวเองให้ได้” (แกนน�ำชุมชน 5)
			
3) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ส�ำหรับผู้พิการ
					 ศูนย์แพทย์ชุมชนได้พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพส�ำหรับผู้พิการโดยได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและประชาชน เพื่อให้ผู้พิการได้
เข้าถึงแหล่งประโยชน์และบริการสุขภาพ ได้แก่ เพิ่มช่อง
ทางด่วนพิเศษในการรักษาพยาบาล จัดอบรมการดูแล
สุขภาพแก่ผพู้ กิ ารและครอบครัว ให้ยมื กายอุปกรณ์ฟรี และ
ติดตามเยี่ยมบ้าน
					 “เราจะไปเยีย่ มบ้านร่วมกับแกนน�ำ
ชุมชนและทีมสหสาขาวิชาชีพทุกเดือน และทุก 1 ปี เราจะ
จัดอบรมเรือ่ งสุขภาพให้กบั คนพิการและผูด้ แู ล...ถ้าเขาป่วย
มาโรงพยาบาล เรามีบริการช่องทางด่วนพิเศษให้กับเขา”
(พยาบาล 1)
			
4) การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพื่อ
เอื้อต่อสุขภาพของผู้พิการ
					 การปรับเปลีย่ นสภาพสิง่ แวดล้อม
ที่เอื้อต่อสุขภาพและอ�ำนวยความสะดวกในการรับบริการ
สุขภาพและการด�ำเนินชีวิตของผู้พิการได้แก่ ทางลาด
ส�ำหรับขึ้นลงพร้อมราวจับ ที่จอดรถ ห้องน�้ำ และการปรับ
สภาพบ้านให้เหมาะกับการด�ำเนินชีวิต เป็นต้น
					 “บางครั้งเราต้องช่วยจัดบ้าน จัด
รอบๆ บ้านให้ บางบ้านเราจะช่วยเทพื้นบ้าน ท�ำราวจับให้
คนพิการลุกเดินช่วยเหลือตัวเองได้สะดวก บางคนเดินทาง
ไปไหนมาไหนล�ำบาก เรามีคนพิการที่มีความรู้เรื่องช่าง มา
ช่วยต่อรถมอเตอร์ไซด์พ่วงข้างให้ในราคาถูก” (แกนน�ำ
ชุมชน 2)
			 2.2.3 การสรุปผลและขยายเครือข่าย
การเรียนรู้
					 การสรุปผลการเรียนรูถ้ กู จัดท�ำขึน้
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เพื่อทบทวนการด�ำเนินงาน ปรับเปลี่ยน และพัฒนาการ
ด�ำเนินงานให้ประสบผลส�ำเร็จมากขึ้น โดยค�ำนึงถึงความ
ต้องการของผู้พิการและครอบครัว รวมทั้งใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ ยังมีการขยายเครือข่ายการ
ด�ำเนินงาน โดยการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละเป็นแหล่งศึกษา
ดูขององค์กรภาครัฐและเอกชน
					 “เราท�ำโครงการมาอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี ตั้งแต่ ปี 2552 ปี 2556-2557 เราถอดบทเรียนจาก
เครือข่ายว่าตอบสนองความต้องการของคนพิการหรือไม่
ใช้ทรัพยากรคุ้มค่าหรือไม่ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้กบั กลุม่ แกนน�ำและผูส้ นใจ ท�ำให้เรามีผลงานน�ำเสนอเชิง
ประจักษ์ ได้รบั รางวัล ได้รบั การติดต่อมาดูงานเราเยอะ เช่น
โรงพยาบาล เทศบาล ชุมชน” (พยาบาล 1)
		 2.3 ผลลัพธ์และผลกระทบของการด�ำเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้พิการ
			 จากการด�ำเนินงานส่งผลให้ผู้พิการและ
ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ
และสังคม โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองและการประกอบอาชีพของผู้พิการในกลุ่มที่
สามารถประกอบอาชีพได้ รวมทั้งยังเพิ่มความเข้มแข็งให้
กับชุมชน เนื่องจากมีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการด�ำเนินงาน
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
			 “คุณภาพชีวิตดีขึ้นมาก จากคนพิการที่
อยู่ติดบ้านให้แม่เลี้ยง ไม่กล้าออกไปไหน ไม่เคยใช้ชีวิตกับ
สังคมปกติ ทุกวันนี้ออกไปข้างนอก ขี่มอเตอร์ไซด์ไปได้
ท�ำงานหาเลี้ยงตัวเองได้ รู้สึกภูมิใจที่ไม่ต้องเป็นภาระของ
ครอบครัวและสังคม” (ผู้พิการ 2)
			 “บางคนได้งานในโรงงาน โรงพยาบาล มี
อาชีพเลีย้ งตัวเองได้ ความเป็นอยูก่ ด็ ขี นึ้ ไม่เป็นภาระสังคม
ชุมชนก็ดขี นึ้ ด้วย เพราะมีเครือข่ายคอยดูแลช่วยเหลือกัน”
(แกนน�ำชุมชน 1)
ดังนั้น รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้พิการ
โดยชุมชนมีส่วนร่วมสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 1

กระบวนการพัฒนารูปแบบ
การสร้างเสริมสุขภาพ

ปัจจัยเงื่อนไข
ความส�ำเร็จ
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ผลลัพธ์และ
ผลกระทบ
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ศักยภาพและความพร้อม
ของแกนน�ำชุมชน

ระบบสนับสนุนที่เข้มแข็ง
ในชุมชน

v

v

การประเมินสถานการณ์และวางแผน
การด�ำเนินงานโดยแกนน�ำชุมชน

นโยบายเพื่อสุขภาพ
ของผู้พิการ
v

การด�ำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ
แก่ผู้พิการโดยชุมชนมีส่วนร่วม
การพัฒนาศักยภาพของแกนน�ำชุมชน

การสรุปผลและ
ขยายเครือข่ายการเรียนรู้

การพัฒนาศักยภาพของผู้พิการและครอบครัว

การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม
เพื่อเอื้อต่อสุขภาพของผู้พิการ

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ส�ำหรับผู้พิการ

คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการ
ความเข้มแข็งของชุมชน

ภาพที่ 1 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้พิการโดยชุมชนมีส่วนร่วม
3. ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงาน
		 จากการศึกษาสามารถสรุปปัญหาและอุปสรรค
ในการด�ำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้พิการโดยชุมชน
มีส่วนร่วม เป็น 2 ด้าน คือ ด้านการบริการ ประกอบด้วย
1) การดูแลผูพ้ กิ ารอย่างต่อเนือ่ งจากครอบครัว เนือ่ งมาจาก
ปัญหาทางเศรษฐกิจ ท�ำให้ครอบครัวต้องท�ำงานหนัก ภาวะ
สุขภาพของผูด้ แู ล บางคนมีภาวะสุขภาพไม่ดี เหนือ่ ยล้าจาก
การท�ำงานและการดูแลผู้พิการ และมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง
เกี่ยวกับความพิการ ได้แก่ คิดว่าท�ำไป ก็ไม่ช่วยให้ดีขึ้น
เนื่ อ งจากพิ ก ารไปแล้ ว การอายต่ อ สั ง คมที่ ส มาชิ ก ใน
ครอบครัวมีความพิการ มีผลให้ไม่ได้รบั ความร่วมมือในการ
ดูแลผู้พิการอย่างต่อเนื่อง 2) ช่วงเวลาในการท�ำงานของ
ราชการที่ไม่เอื้อต่อการให้บริการสุขภาพแก่ผู้พิการและ
ครอบครัว เนือ่ งจากเป็นช่วงเวลาทีค่ รอบครัวต้องไปท�ำงาน
เหมือนกัน 3) ภาระงานประจ�ำในโรงพยาบาลที่มีมากขึ้น
ท�ำให้บคุ ลากรสาธารณสุขไม่มเี วลาให้บริการเชิงรุกในชุมชน
ส่วนด้านการบริหาร ประกอบด้วยการเปลีย่ นแปลงนโยบาย
ของผูบ้ ริหารทัง้ ในระบบราชการและการเมืองท้องถิน่ ซึง่ มี

ผลโดยตรงต่อการด�ำเนินงานและการจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดบริการและกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้พิการ
การอภิปรายผล
ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริม
สุ ข ภาพแก่ ผู ้ พิ ก ารโดยชุ มชนมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ มชนนี้ มี
การด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างเสริม
สุขภาพตามกรอบกฎบัตรออตตาวา (World Health
Organization, 2009) โดยอาศัยปัจจัยเงือ่ นไขความส�ำเร็จ
ในการด�ำเนินงาน คือ ศักยภาพและความพร้อมของแกนน�ำ
ชุมชน ระบบสนับสนุนทีเ่ ข้มแข็งในชุมชน และนโยบายเพือ่
สุขภาพของผู้พิการ ส่วนองค์ประกอบส�ำคัญในการด�ำเนิน
งานพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้พิการโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม ประกอบด้วยการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้พิการ ครอบครัว และแกนน�ำชุมชน การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพส�ำหรับผูพ้ กิ าร และการปรับเปลีย่ นสิง่ แวดล้อม
ที่เอื้อต่อสุขภาพของผู้พิการ ซึ่งน�ำไปสู่การมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีของผู้พิการและความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป
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ปัจจัยเงือ่ นไขความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพผูพ้ กิ ารโดยชุมชนมีสว่ นร่วมประกอบด้วยศักยภาพ
และความพร้อมของแกนน�ำชุมชน และระบบสนับสนุนที่
เข้มแข็งในชุมชน เป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ ะท้อนถึงความร่วมมือ
และความเข้มแข็งของชุมชนในการด�ำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สุพัตรา ศรีวริชชากร และคณะ, 2552) ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน ทีว่ า่ สุขภาพไม่ใช่เรือ่ งของบุคคลคนเดียว แต่สขุ ภาพ
เกิดจากความช่วยเหลือ เกื้อกูล และเอื้ออาทรต่อกันและ
กันในชุมชน (อ�ำพล จินดาวัฒนะ, 2553) ดังนัน้ คนในชุมชน
จ�ำเป็นต้องมีการปรับตัว มีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
และสร้างเครือข่าย เพื่อให้พร้อมในการดูแลช่วยเหลือ
ผูพ้ กิ ารในขัน้ ด�ำเนินงานต่อไป ส�ำหรับนโยบายเพือ่ สุขภาพ
ของผู ้ พิ ก าร ในการศึ ก ษานี้ มี ก ารก� ำ หนดนโยบายที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ ซึ่งมีการพัฒนาทั้งด้านสุขภาพและด้านอื่นๆ ใน
สังคมให้แก่ผู้พิการ เช่น การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้
ให้กบั ผูพ้ กิ ารและครอบครัว การรวมตัวกันเพือ่ สร้างเครือข่าย
ในการดูแลผูพ้ กิ าร และการปรับเปลีย่ นพืน้ ทีส่ าธารณะเพือ่
อ�ำนวยความสะดวกแก่ผพู้ กิ าร เป็นต้น (อ�ำพล จินดาวัฒนะ,
2553) ซึง่ อาจกล่าวได้วา่ นโยบายเพือ่ สุขภาพของชุมชนเป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการด�ำเนินงานในด้าน
ต่างๆ สอดคล้องกับการศึกษาของรัชนี สรรเสริญ และคณะ
(2553) ที่พบว่า การที่ผู้น�ำตระหนักถึงความส�ำคัญและ
มีการก�ำหนดนโยบายและแผนของชุมชนอย่างชัดเจน จะ
ส่งผลให้ชุมชนมีการพัฒนางานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ตามมา
กระบวนการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ
ของผู ้ พิ ก ารโดยชุ ม ชนมี ส ่ ว นร่ ว มในการศึ ก ษานี้ เป็ น
กระบวนการที่อาศัยแกนน�ำชุมชนในการขับเคลื่อนและ
พัฒนากิจกรรมในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนของโคเฮนและอัฟฮอฟ
(Cohen, & Uphoff, 1980) ทีป่ ระกอบด้วย (1) การมีสว่ นร่วม
ในการประเมิ น สถานการณ์ ป ั ญ หาและความต้ อ งการ
การตัดสินใจ และการวางแผนด�ำเนินงาน (2) การมีสว่ นร่วม
ในการด�ำเนินงาน (3) บุคคลในชุมชนมีส่วนได้รับผลจาก
การด�ำเนินงาน และ (4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
สรุป และขยายเครือข่ายการด�ำเนินงาน นอกจากนี้ ยังมี
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หลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการพัฒนาความเข้มแข็ง
ของชุมชน และเป็นกระบวนการทีส่ ง่ เสริมประสิทธิผลของ
โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพของ
บุคคล (Oba, McCaffrey, Choonhapran, Chutug, &
Rueangram, 2011; Preston, Waugh, Larkins, &
Taylor, 2010)
ส่วนการด�ำเนินงานพัฒนารูปแบบการสร้างเสริม
สุ ข ภาพของผู ้ พิ ก ารโดยชุ ม ชนมี ส ่ ว นร่ ว มประกอบด้ ว ย
(1) การพัฒนาศักยภาพของผูพ้ กิ าร ครอบครัว และแกนน�ำ
ชุ ม ชน ส� ำ หรั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู ้ พิ ก ารและ
ครอบครัวเป็นการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (World Health Organization,
2009) ซึ่ ง เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส นั บ สนุ น ให้ บุ ค คลและ
ครอบครัวมีความรู้และความสามารถในการสร้างเสริม
สุขภาพ การดูแล และการป้องกันผลกระทบจากปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ โดยผ่านกระบวนการให้ความรู้
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร และการปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริง
ส่วนการพัฒนาศักยภาพของแกนน�ำชุมชนเป็นการด�ำเนิน
งานภายใต้การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ เพื่อให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งในการด�ำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ
แก่ผพู้ กิ ารต่อไป (2) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพส�ำหรับ
ผู้พิการ ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญในการสร้างเสริม
สุขภาพที่ท�ำให้ผู้พิการได้รับบริการสุขภาพแบบองค์รวม
ผสมผสานกับบริการอย่างใกล้ชดิ ประชาชนและชุมชน หรือ
การบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน ซึง่ สอดคล้องกับนโยบาย
ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระบบหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติและการฟื้นฟูสมรรถภาพส�ำหรับ
ผู้พิการ (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2554) และ
(3) การปรับเปลีย่ นสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพของผูพ้ กิ าร
เป็นการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ
ภายใต้กรอบกฎบัตรออตตาวา ซึ่งการด�ำเนินงานในด้านนี้
จะส่งผลให้ผู้พิการสามารถด�ำเนินชีวิตในครอบครัวและใน
ชุมชนได้ทัดเทียมกับคนปกติทั่วไปมากขึ้น
คุณภาพชีวติ ของผูพ้ กิ ารเป็นผลลัพท์ของการด�ำเนิน
งานในการศึกษานี้ ซึ่งคุณภาพชีวิตถือว่าตัวบ่งชี้ส�ำคัญที่
แสดงถึงความผาสุกและความพึงพอใจในชีวิตของบุคคล
(Zikmund, 2003) และเป็นเป้าหมายส�ำคัญตามแผน
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ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ปี พ.ศ. 2554 - 2563 ที่
ต้องการพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกช่วงวัย
รวมทั้งผู้พิการด้วย (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และ
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553) ดังนั้น การยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ของผูพ้ กิ ารให้สงู ขึน้ จ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน โดยเฉพาะจากภาคประชาชน
ในชุ ม ชน ส่ ง ผลให้ ป ระชาชนในชุ ม ชนมี ค วามสามารถ
ในการจัดการปัญหาและตอบสนองความต้องการต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองได้ดีขึ้น และสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ ซึ่งจะน�ำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนที่มากขึ้น
ด้วย (สมหมาย แจ่มกระจ่าง ศรีวรรณ มีคุณ และพีระพงษ์
สุดประเสริฐ, 2551)

สนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบ
สุขภาพ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) และสภาการพยาบาล คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ
สภาการพยาบาล และมหาวิทยาลัยบูรพา รวมทัง้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ทุกท่าน
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2555-2559 (ระยะครึ่ ง แรก). สมุ ท รปราการ:
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
บ�ำเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ. (2557). ประสิทธิผลของการใช้รอก
ข้อเสนอแนะ
ต่อคุณภาพชีวติ การพัฒนาศักยภาพกล้ามเนือ้ และ
จากผลการศึกษานี้สามารถน�ำข้อมูลไปใช้ในการ
ความพึงพอใจของผูพ้ กิ ารทางกายและเคลือ่ นไหว.
พัฒนาคุณภาพด้านการพยาบาล ดังนี้
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 24(2),
1. ด้านการพัฒนาระบบบริการพยาบาล จาก
117-127.
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พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองของผู ้ พิ ก าร
บริการพยาบาลแก่ผู้พิการและประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
ทางการเคลื่อนไหวของศูนย์แพทย์ชุมชนในหน่วย
อื่นๆ
บริ ก ารปฐมภู มิ จั ง หวั ด นครราชสี ม า. วารสาร
2. ด้านการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล สถาบัน
วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี ม า,
การศึ ก ษาพยาบาลควรมี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รทางการ
16(2), 38-50.
พยาบาลทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในการสร้างเสริมสุขภาพทีเ่ น้น
การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้พยาบาลสามารถท�ำงาน พิมพวรรณ เรืองพุทธ และวรัญญา จิตรบรรทัด. (2556).
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ประจ�ำหมู่บ้านในการดูแลผู้พิการในชุมชน: กรณี
3. ด้านการพัฒนานโยบาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาชุมชนนาเคียน ต�ำบลนาเคียน อ�ำเภอเมือง
กับการพัฒนานโยบาย ควรมีการพัฒนานโยบายทีส่ นับสนุน
จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารพยาบาลกระทรวง
การมีสว่ นร่วมของชุมชนในกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ
สาธารณสุข, 23(2), 117-127.
พร้อมทัง้ ปรับโครงสร้างและวิธกี ารท�ำงาน รวมทัง้ สนับสนุน
การด�ำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วมของ รัชนี สรรเสริญ เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ วรรณรัตน์ ลาวัง
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