
1 

 

 

1.ช่ือผลงาน:  การบูรณาการขา้มศาสตรเ์พ่ือการดูแลต่อเนือ่งในผู้ป่วยราชการสนามที่พิการรนุแรง จากโรงพยาบาลสู่ชมุชนจังหวัด
ปัตตานี กองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู รพ.รร.6  
 
2.ค าส าคัญ: บูรณาการข้ามศาสตร์ การดูแลตอ่เนือ่ง ผู้ป่วยราชการสนามทีพิ่การรุนแรง ชุมชน 
 
3.สรุปผลงานโดยย่อ: ในปีที่14 ของโครงการดูแลต่อเนื่องผูป้่วยราชการสนาม กองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู มีจุดเน้นคือการน าเอาชุมชนของ
ผู้ป่วยราชการสนามทีพิ่การรุนแรง จ.ปัตตานี มาร่วมกระบวนการเตรียมความพร้อมในการวางแผนจ าหน่ายในด้านสุขภาพ เสริมพลัง
จิตใจ สิ่งแวดล้อมและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือด้านผู้ช่วยคนพิการ ตั้งแต่ผู้ป่วยยงัพักรักษาตัวณ กวฟ. โดยการบูรณาการ
ข้ามเครือข่ายน าปญัหาของผู้ป่วยมาเป็นโจทย์ร่วมกนั ออกแบบกิจกรรมโดยบรูณาการความรู้ ความเชี่ยวชาญ แหล่งประโยชน ์รวมทัง้
น าศักยภาพของภาคีเครือข่ายที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพมาร่วมกันวางแผน ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว ในการช่วยเหลือเตรียมพรอ้มด้านที่อยูอ่าศัย จ.ปัตตานี ปรับสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน การช่วยเหลือ
ด้านอุปกรณ์ช่วยคนพิการ พิทักษ์สิทธิทางทหารและสิทธิผูพิ้การ การช่วยเหลือเยียวยาและเสรมิพลัง ความศรัทธาแห่งตนโดยเพ่ือน
คนพิการจากศูนยเ์รียนรูร้่วมชายแดนใต้ การช่วยเหลืออบรมสมรรถนะเตรียมความพร้อมด้านผู้ช่วยคนพิการ ส่งผลที่ดีต่อคุณภาพ
การด ารงชีวิตของผู้ปว่ยราชการสนามพิการรนุแรงและครอบครัวในระยะเปลี่ยนผ่านการดูแลจากรพ .สู่ชมุชน อีกทั้งยังสร้างโอกาสการ
เข้าถึงสวัสดิการทางสังคม การจา้งงานในชมุชน โดยน านโยบายซึ่งเป็น “ระเบียบและกฎหมายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการปี
2552 ว่าด้วยการมีผู้ช่วยคนพกิาร การช่วยเหลือคนพกิารที่ไมม่ผู้ีดูแลและสิทธิของผู้ดูแลคนพกิาร” สู่การปฏิบตัิการ มีการจา้งงาน
คนในชุมชนให้ช่วยเหลือด้านผู้ช่วยคนพิการในชมุชนปัตตานใีห้แกท่หารทีพิ่การรุนแรงได้อย่างเปน็รปูธรรม ท าให้ผูป้่วยราชการสนามที่
มีความพิการรุนแรงมีขวัญ ก าลังใจและศรทัธาตนเองก้าวข้ามความพิการกลับมาสูช้ีวิตอีกครั้ง อีกทั้งยังสามารถเผยแพร่ความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติในการดูแลคนพิการรุนแรงในชุมชนให้สามารถดูแลคนพิการกลุ่มอื่นๆได้อีกด้วย  
 
4.หน่วยงานเจ้าของผลงาน: พ.อ.หญิง ชุติมา ป.ว. สังฆา กองเวชศาสตรฟ้ื์นฟู 
 
5. สมาชิกทีม:    พ.อ.ญ ชุติมา ป.ว. สังฆา   พ.ท.ชาญวิทย์ โพธิ์นาควงค์    พ.ต. เฉลิมพล  จตุรภทัร        
 พ.ต.ญ เพ็ญนภา  สมสุขจีรวัฒน์   นาง สารภ ี   เลิศมาลัย    ทีมเครือขา่ยองค์กรคนพิการ   จนท.วฟ.5 
  
6.ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ: กลุ่มผู้ปว่ยราชการสนามทีพิ่การรุนแรงรายใหม่ ในระยะฟ้ืนฟูที่พักรักษาตัวใน รพ. เป็นระยะทีมี่
ความส าคัญเป็นอยา่งยิง่ เนื่องจากเป็นช่วงเตรียมตัวเพ่ือเข้าสู่ระยะเปลี่ยนผ่านการดูแลจากรพ.สูบ่้านและชุมชน ดังนั้นทีมสขุภาพจงึ
ต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ ์และศาสตร์ที่หลากหลายเขา้มาร่วมกระบวนการออกแบบการฟ้ืนฟูดูแลตามปัญหาและ
สภาพของผู้ป่วยใหค้รอบคลุมทัง้ร่างกาย จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยบุคคลที่มีความส าคัญในชว่งเปลี่ยนผ่านการดูแลคนพิการรนุแรง
คือ “ผู้ดูแล” และ “ผู้ช่วยคนพิการ”ซึ่งจะเปน็ผูเ้สรมิขวัญ ก าลังใจ เสริมทักษะ เสริมศักยภาพให้ผูพิ้การเกดิการเรยีนรู้และยอมรบักับ
สภาพความพิการ เปลี่ยน จาก “ภาระ ให้เป็น พลัง”ของสงัคม ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปว่ย ครอบครัว ชุมชน และสังคมทีด่ีต่อไป 
 
7.   เป้าหมาย/วัตถุประสงค์: 1. เพ่ิมคุณภาพกระบวนการดูแลต่อเนือ่งแบบองค์รวมแกผู่้ป่วยราชการสนามที่พิการรนุแรงและครอบครวั 
ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านการดูแลจากรพ.สู่ชุมชน 2. เพ่ิมสมรรถนะการดูแลคนพิการให้แก่ผู้ช่วยคนพิการในชุมชนจังหวัดปัตตานี                 
โดยบูรณาการความรู้เนน้การปฏิบตัิจริง ควบคู่ไปพรอ้มๆ กับการจดักิจกรรมอบรมการเรียนรู้ผู้ช่วยคนพิการ ณ กองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  
3. สร้างโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมการช่วยเหลือด้านผู้ช่วยคนพิการในชุมชนปัตตานใีห้แกท่หารที่พิการรนุแรง 4. เพ่ิมการ
เรียนรู้ด้วยการร่วมบรูณาการงานพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการระหว่าง รพ.รร.6 และชุมชนปัตตาน ี
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8.กิจกรรมการพัฒนา: 
- ปี 2552-2564 น าเครือข่ายคนพิการและเครือข่ายจิตอาสาเข้ามาร่วมกระบวนการฟ้ืนฟูตั้งแต่แรกรับผู้ป่วยราชการสนามใน รพ.
จนกระทั่งจ าหนา่ยกลบับา้นสู่ชุมชนในโครงการการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยราชการสนาม กวฟ. ต่อเนื่อง 13 ปี เป็นการพัฒนาใช้การ
น าศักยภาพเครือขา่ยคนพิการมาท ากิจกรรมร่วมกนัตั้งแต่พักรกัษาในรพ.เพ่ือสร้างคุณค่า ความเชือ่ ศรัทธาให้ผู้ปว่ยและครอบครัวเกิด
พลังอ านาจแหง่ตน สามารถกลับไปด ารงชีวิตในชุมชนได้อย่างเต็มศักยภาพ เน้นการจัดกิจกรรมสัมมนาเวทีลานบ้านในชุมชนผู้ป่วย            
หลังจ าหน่ายออกจาก รพ. เพ่ือติดตามผลลัพธ์การจัดการตนเองได้อย่างเหมาะสมทั้งด้านสุขภาพและสังคม โดยใช้แนวคิดมิตรภาพ
บ าบัด (เพ่ือนช่วยเพ่ือน) แนวคิดการด ารงชีวิตอิสระคนพิการ การเสริมพลังอ านาจ แนวคิดชุมชนเป็นฐานดูแลคนพิการ : CBR 
-ปี 2565 ต่อยอด ขยายผล การน าศักยภาพ แหลง่ประโยชน์ของเครอืข่ายในชุมชนผู้ปว่ยราชการสนามที่พิการรุนแรง จ.ปัตตานี เข้า
มาร่วมกระบวนการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ จิตใจ สิ่งแวดล้อมและด้านสังคมตั้งแต่ผู้ป่วยยังอยู่ในรพ.เพ่ือเชื่อมโยงส่งต่อดูแล
ต่อเนื่องกลับสู่ชุมชนปตัตานี ปรับเปลี่ยนจากการจัดสัมมนาเวทีลานบ้าน ณ ชุมชนหลังผู้ป่วยจ าหน่ายกลับชุมชน มาเป็นกิจกรรม 
“สัมมนาส่งต่อเพือ่การดูแลต่อเนื่องจากรพ.สู่ชุมชนผู้ป่วยราชการสนามพิการรุนแรง จ.ปัตตานี”ก่อนจ าหน่ายผู้ป่วยกลับชุมชน 
เพ่ือน าพลังเครือข่ายหลากหลายหน่วยงานร่วมกนัค้นหาประเด็นปัญหาของผู้ป่วยราชการสนามพกิารรนุแรงซึ่งเป็นโจทย์ร่วมกันทาง
สังคม ที่ต้องวางแผนแกไ้ขปัญหาทัง้ด้านสุขภาพและสังคมร่วมกัน โดยเฉพาะปัญหาการขาดผู้ดูแล ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านการดูแล
จากรพ.กลับสู่ชมุชน ส่งผลต่อความสามารถในการจดัการตนเองของผู้ป่วยและครอบครัว ทีมจึงใช้แนวคิดการบูรณาการข้ามศาสตร์ 
(Transdisciplinary Approach) น าเครือข่ายชุมชนที่เข็มแข็งของผู้ป่วย จ.ปัตตานี ทั้งภาครัฐและเอกชน (หน่วยงานสาธารณสุข
จังหวัด หน่วยงานทอ้งถิ่นทั้งภาครฐัและเอกชนทีด่ าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หนว่ยงานภาคกองทัพบกและกองทัพอากาศ      
ทีมสหสาขาวิชาชีพ กองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู และมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ) ร่วมกันออกแบบกิจกรรมบูรณาการความรู้           
ความเชี่ยวชาญ แหล่งประโยชน ์รวมทั้งศักยภาพของภาคีเครอืข่ายมาร่วมกันวางแผน ปฏิบตัิการช่วยเหลือผูป้่วยและครอบครัว ตั้งแต่
การช่วยเหลือเตรียมพร้อมด้านที่อยู่อา ศัย ปรับสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน การช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ช่วยคนพิการ พิทักษ์สิทธิ       
ทางทหารและสิทธิผู้พิการ การช่วยเหลื่อเตรียมความพร้อมด้านผู้ช่วยคนพิการร่วมกนัดูแลทหารที่พิการรุนแรงหลังกลับสู่ชุมชน ฯลฯ 
เริ่มตั้งแต่ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการ ให้ความรู ้เน้นการปฏบิัติการดูแลผูป้่วยราชการสนามที่พิการรนุแรงแบบบรูณาการความรู้เน้น
การปฏิบัติจรงิกับผูป้่วย ณ กองเวขศาสตร์ฟ้ืนฟู รพ.รร.6 ให้แก่ผู้ช่วยคนพิการ จ.ปัตตานี (15-22 ส.ค65) ซึ่งสามารถสร้างผู้ช่วยคน
พิการให้สามารถน าความรูไ้ปขยายผลได้ต่อในชุมชนปตัตานี (ครู ก) หลังจากนัน้ตดิตามผลลัพธ์การปฏบิัตขิองผู้ชว่ยคนพิการทีผ่่านการ
อบรมเป็นระยะทางไลน์กลุ่ม (ก .ย.-ต.ค.65) พบกลุ่มผู้ช่วยคนพิการที่ เคยอบรมเป็นครู ก ยังขาดความเชื่อม่ันในการน ากลุ่มชุมชน                                               
สอน-สาธิตการดูแลสุขภาพคนพิการรนุแรง ประกอบกับในชุมชนปตัตานียงัขาดความรูด้้านการดูแลสุขภาพและสังคมในผูพิ้การรุนแรง 
ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีปัญหาซบัซ้อนต้องการทมีสุขภาพชุมชนทีมี่ความรูท้ักษะที่ดีในการดูแลส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการรนุแรง ทีมสหสาขา 
รพ.รร.6 และชุมชนปตัตานี จึงร่วมมือกันจัดอบรมเสรมิสมรรถนะผู้ช่วยคนพิการในชุมชนปตัตานี ณ รพ.สต.ปัตตานี (23-25 พ.ย.65)                  
โดยผ่านระบบซูม ร่วมกับฝึกสอนสาธติเชิงปฏิบตัิการในพ้ืนที ่โดยวิทยากรทีมสหสาขาวิชาชีพ รรพ .รร.6 และกลุ่มผูช้่วยคนพิการที่เคย
อบรมมาก่อน (ครู ก) เพ่ือสร้างความเชือ่ม่ันและสร้างรปูแบบขยายผลการจดัอบรมและความรู้ใหแ้ก่ชุมชน หลังจากนั้นวางแผนส่งต่อ
และติดตามผลลัพธ์ การดูแลอย่างต่อเนื่องเม่ือผู้ป่วยจ าหน่ายสิ้นเดือน ธ.ค.65 ต่อไป 
 
9.การประเมินผลการเปล่ียนแปลงและผลลัพธ์: 

9.1 ด้านสุขภาพ/สิทธิผู้พิการ-การขาดผู้ดูแลและผู้ช่วยคนพกิารในชุมชนปัตตานี : 
             - ใช้ระเบียบและกฎหมายการสง่เสรมิคุณภาพชวีิตคนพิการ ปี 2552 ว่าด้วยการมีผูช้่วยคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่
ไม่มีผู้ดูแลและสิทธิของผู้ดูแลคนพิการ จัดกิจกรรมสร้างความรูท้ักษะทัศนคติทีด่ีในการดูแลคนพิการในชุมชน เพ่ือส่งเสริมการจา้งงาน
โดยน าคนในชุมชนมาเปน็ผูช้่วยคนพิการ 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มสมรรถนะการดูแลสุขภาพคนพิการบาดเจ็บไขสันหลังแก่ผู้ช่วยคนพกิารจังหวดั
ปัตตานี (15-22 ส.ค.65) ณ กวฟ. ครั้งที่1 
  - ผู้เข้ารับการอบรมจ านวนทัง้หมด8คนมีคะแนนเพ่ิมขึ้นหลงัเขา้รับการอบรม คิดเป็นรอ้ยละ 87.5  
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- ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ทีร่ะดับมากทีสุ่ด ร้อยละ100 
- ผลคะแนนความเชื่อในความสามารถในการจดัการตนเองของผู้ปว่ยราชการสนามเพ่ิมขึน้จากเดิม ร้อยละ20 

2. จัดอบรมปฏิบัติการโครงการเพิม่สมรรถนะการดูแลสุขภาพคนพกิารบาดเจ็บไขสันหลังแก่ผู้ช่วยคนพิการจังหวัด
ปัตตานี ณ.รพ.สต.ปัตตานี (23-25พ.ย.65) ครั้งที่ 2  (รอผลด าเนินการ) 

9.2 ด้านส่ิงแวดล้อม 
- ปรับสภาพสิง่แวดล้อมโดยสรา้งบา้นที่มีสิง่แวดล้อมเหมาะสมกับสภาพความพิการ สร้างและออกแบบโดยความร่วมมือ

ระหว่างนักกิจกรรมบ าบัด รพ.รร.6 หน่วยกรมทพ.49 และครอบครัวผูป้่วย 
9.3 ด้านอุปกรณ์เพื่อคนพิการ: จัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรบัคนพิการรนุแรง 
1. รถเข็นไฟฟ้า 1 คัน ช่วยส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมแกผู่้ป่วย สนันสนนุโดยศูนย์เรียนรู้รว่มจงัหวัดชายแดนใต้ 

ดัดแปลงสวิทท์ปิดเปิดให้เหมาะกับความพิการโดยนกักิจกรรมบ าบัด รพ.รร.6 และมหาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญญบรุี 
2. เตียง/ที่นอนลม สนับสนุนจากผูบ้ริจาคและผู้บงัคับบญัชาหนว่ยงาน กรม ทพ.49 
9.4 ด้านองค์กรเกิดการเรียนรู ้
1. น าทฤษฎีมาใชสู้่การปฏบิตัิได้จริงในการดูแลต่อเนื่องโดยออกแบบกิจกรรมน าทรพัยกรที่มีของแต่ละหนว่ยมาร่วมชว่ยกัน

แก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของผู้ปว่ยได้จริง 
2. มีรูปแบบการบรูณาการงานดูแลต่อเนือ่งจากรพ.สู่ชุมชน 
3. เรียนรู้ช่องทางการน านโยบายกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานผู้ช่วยคนพิการมารว่มสรา้งงานสรา้งโอกาสให้ชมุชนปัตตานไีด้

อย่างเป็นรูปธรรม 
 

10. บทเรียนที่ได้รับ: ค้นหาและเตรียมความพร้อมผู้ดูแลคนพิการ เป็นสิ่งส าคัญที่จ าเป็นต้องเตรียมไปพร้อมกับการเตรียมความ
พร้อมก่อนจ าหนา่ยผู้ปว่ยทีพิ่การ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกลุ่มคนพิการรนุแรง เพราะเป็นผู้ทีมี่บทบาทในการช่วยกระตุ้น ส่งเสริมทักษะ
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมให้ผู้ป่วยมีศักยภาพเตม็ความสามารถทีเ่หลืออยู่ ปัจจุบันรัฐให้ความส าคัญกับการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตคนพิการเพ่ิมมากขึ้นมีนโยบายการชว่ยเหลอืคนพิการรุนแรงที่ขาดผู้ดูแลและผู้ช่วยคนพิการ โดยจัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือด้าน
ผู้ช่วยคนพิการกจ็ริง แต่ยงัมีคนสว่นนอ้ยที่มีความรู้ ความเข้าใจ และสมัครใจในการท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยคนพิการ ดังนั้นทีมงานจึงเข้ า
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้สรา้งความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการเปน็ผู้ช่วยคนพิการ ร่วมผลักดนัใหชุ้มชนและสังคมได้น านโยบาย
สวัสดิการช่วยเหลือด้านผู้ช่วยคนพิการมาปฏบิัติใหเ้กิดเป็นรูปธรรมให้เกิดการขยายวงกว้าง สร้างโอกาสให้คนพิการมีผู้ช่วยคนพิการ 
สร้างการจ้างงานให้แก่คนในชุมชนอันจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป  
 
11.การติดต่อกับทีมงาน  พ.อ.ญ ชุติมา ป.ว.  สังฆา  หน.พยาบาลแผนกพยาบาลเวชศาสตรฟ้ื์นฟู โทร ๐๙๘-๑๕๔๙๑๔๖ 



4 

 

    โครงการดแูลตอ่เน ือ่งในผูป้ว่ยราชการสนาม กองเวชศาสตรฟ์ืน้ฟู โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ฯ ปี 65  
(ต่อเน ื่องปีท ี่ 14) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เป ้าหมายโครงการฯ ปี65 

 
 
 

สร้าง Model เป็นการท าให้แล้วเสร็จ+ต่อยอดการขับเคลื่อนงาน (โครงการการเตรียมความพร้อมส่งต่อผู้ป่วย

ราชการสนามที่พิการจากรพ.กลับสู่ชุมชน) ตลอดระยะ 13 ปีที่ผ่านมา ทีมอยากเห็นผลลัพธ์ Model น้ีเป็นที่ยอมรับ
และสามารถน าไปด าเนินการได้จริงอย่างกว้างขวางในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แนวปฏิบัติการท างานของทีมร่วมกัน: 
• รู้จักภาคีเครือข่ายในพื้นที่//บริบทในพื้นที่เป็นอย่างไร 
• ประเมินทีมร่วมกันทั้งต้นทาง+ปลายทาง และน าข้อเสนอแนะ//ค าแนะน าเพิ่มเติมในการเตรียมความพร้อม 

• ความร่วมมือและแนวปฏิบัติต่อเน่ืองร่วมกันในด้านต่าง ๆ //งานในแต่ละกรอบเป็นอย่างไร 

• งานด้านเสริมความเข้มแข็งให้กลไกสนับสนุนงานในพื้นที่และแสวงหาความร่วมมือส่งเสริมงานพัฒนาคุณภาพชีวิต   

  คนพิการ 

• บทบาท หน้าที่รับผิดชอบของแต่ละเครือข่าย 

• ติดตามและประเมินสุขภาพ/สุขภาวะ ครอบครัว ภายหลังที่ออกจากโรงพยาบาลและส่งต่อมายังพื้นที่  

• พัฒนารูปแบบต่อเน่ือง 
 

Model 

การสง่ต่อ 

ช ุมชน  

กองเวชศาสตรฟ์ืน้ฟ ูโ รงพยาบาลพระมงก ุฎเกล้าฯ  

ครอบคร ัว หน่วยต้นสังก ัด  หน่วยงาน  

ด้านสาธารณสุข  

หน่วยงาน  

ด้านสังคม 

องคก์รคนพิการ  

ภาคประชาชน  หน่วยงาน 
ด้านความมั่นคง 


