
การสัมมนาวิชาการระดับชาตดิ้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ปี 2560 | 24 

 

นวัตกรรมกระบวนการเพื่อทหารกล้า 
: การบูรณาการปรัชญาและแนวคิดเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารที่มีความพิการทางการเห็น 

 
ชุติมาป.ว. สังฆา1,  ธิดารัตน์  นงค์ทอง2*, ณุชนาฎ  โต๊ะดี3 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาที่ได้จากการถอดความรู้ การพัฒนาการบริการด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่
ทหารที่มีความพิการทางการเห็นและครอบครัว ณ กองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เกิดเป็น
“นวัตกรรมกระบวนการ” ที่เป็นการเปลี่ยนแนวทางการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ทหารที่มีความพิการ
ทางการเห็น ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งยังไม่มีความช านาญในเรื่องการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ
ทางการเห็น โดยนวัตกรรมกระบวนการที่เกิดขึ้น เป็นกระบวนการให้บริการที่เกิดจากการน าทีมฟ้ืนฟูจาก
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีความรู้ความช านาญในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น 
เข้ามาร่วมทีมตั้งแต่แรกรับผู้ป่วยจนกระทั่งจ าหน่ายและติดตามอย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างงานอาชีพให้
ผู้ป่วยได้  โดยมีการประยุกต์ใช้หลักแนวคิดกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการแบบองค์รวม สร้างแนวทาง
การดูแลผู้ป่วยร่วมกันระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ ร่วมกับใช้แนวคิดการจัดการรายกรณี ที่มีพยาบาลเวชศาตร์
ฟ้ืนฟูเป็นผู้จัดการรายกรณี ซึ่งนวัตกรรมกระบวนการที่ได้จากการศึกษานี้ ประกอบด้วย 1) การรับการส่งต่อ 
2) การรวบรวมข้อมูล 3) การประเมินจากทีมสหสาขาวิชาชีพ  4) การประชุมทีมเพ่ือวางแผนการบริการ      5) 
การบริการตามแผน 6) การติดตามผล และ7) การสิ้นสุดกระบวนการ   

ผลจากนวัตกรรมดังกล่าวท าให้ผู้รับบริการและครอบครัวเกิดความเชื่อมั่นในการบริการ  ส่งผลให้
ผู้รับบริการมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  รวมทั้งเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับทีมสหสาขา กองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
เพ่ือใช้ในการดูแลคนพิการทางเห็นต่อไป   ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้คือ ควรมีการพัฒนาในรายละเอียด
ของกระบวนการในเรื่องระบบการค้นหา และการส่งต่อทหารที่พิ การ เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการทางการเห็นโดยเร็วที่สุด 
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Innovative process for the brave soldiers: Integration of the philosophy and 
concepts to improve the quality of life for the blind soldier 

 
Chutima P.W. Sangka5,  Tidarat  Nongthong 6*, Nuchanard Todee7 

 
Abstract 

Lesson learned inspired having this study of the improvement rehabilitation services 
for the brave soldiers who had blindness and the family members, at inpatient rehabilitation 
division of the Phramongkutklao Hospital, which integrated the concepts and philosophy of 
holistic rehabilitation care. That is cooperation with a rehabilitation team of Ratchasuda 
college, Mahidol University, which has considerable expertise in the rehabilitation for persons 
with Visual Impairment, becoming the innovative process incorporated with case management. 
Nurse Case manager coordinated with the multidisciplinary team between Phramongkutklao 
Rehabilitation team, Ratchasuda Rehabilitation team, and patient family, then put together to 
be a rehabilitation innovative processe system which created the continuous plan of care 
starting from the prior to admission, during the hospital stay, and after discharge. These 
processes guided the steps by steps starting 1) Transferring 2) Data collection 3) 
Multidisciplinary Evaluation 4) Team meeting and Planning 5) Implementation 6) Follow up 7) 
Termination of process.   

The result of such process innovation allows patient and family confidence in the 
service. As a result, the service has improved. In addition to creates new knowledge to the 
Phramongkutklao Rehabilitation team.  The recommendation for the future study is to have 
additional processes details especially searching and transferring the brave soldiers who have 
blindness so that they are able to be in the rehabilitation process as soon as possible. 

 
Keyword:  process innovation, case manager, holistic rehabilitation process 
 
บทน า 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สังกัดกองทัพบก เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ 1 ใน 3 แห่งของเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีหอผู้ป่วยที่ให้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยเฉพาะ ซึ่งหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้น 5 
กองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู เป็นหน่วยหนึ่งที่มีภารกิจในการมุ่งเน้นให้การบริการสุขภาพด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แก่ทหาร ครอบครัว และประชาชน ตามมาตรฐานวิชาชีพ  โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเพ่ือให้
ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความพึงพอใจต่อการบริการที่ส่งมอบให้  ซ่ึงสถิติ
ผู้ป่วยจากฐานข้อมูลผู้ป่วยกองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2560  พบว่าเป็นผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง 
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เฉลี่ยร้อยละ 38.40 ต่อปี รองลงมาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เฉลี่ยร้อยละ 33.30 ต่อปี ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วย   
ส่วนใหญ่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายที่ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนไม่มากก็น้อย  ดังนั้นเพื่อให้คนพิการ
มีศักยภาพสูงสุด มีคุณค่าและยังคงสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ทีมสหสาขากองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู จึงใช้หลัก
แนวคิดกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการแบบองค์รวม สร้างแนวทางการดูแลผู้ป่วยร่วมกันระหว่างทีมสห
สาขาวิชาชีพในการดูแลฟื้นฟูคนพิการด้านการเคลื่อนไหว (Clinical Pathway) ทั้ง 2 โรคนี้ ร่วมกับใช้แนวคิด
การจัดการรายกรณี (Case Management) ที่มีพยาบาลเวชศาตร์ฟ้ืนฟูเป็นผู้จัดการรายกรณี (Nurse Case 
Manager) ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการดูแล ประสานงาน ด าเนินงานร่วมกันกับเครือข่ายคนพิการ
บาดเจ็บไขสันหลัง และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเข้ามาร่วมกระบวนการฟ้ืนฟูตั้งแต่เริ่มพัก
รักษาในกองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูจนกระทั่งจ าหน่ายกลับบ้าน โดยเฉพาะในกลุ่มทหารที่พิการด้านการเคลื่อนไหว
จากราชการสนาม จน สามารถสร้างผลลัพธ์ท าให้ผู้ป่วยทหารพิการเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองที่จะสามารถด ารงชีวิตที่เหลือในสังคมอย่างเต็มศักยภาพและยังคงสามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้ 

ในช่วงปี พ.ศ.2555  หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูชั้น 5 ได้ให้การดูแลทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากราชการ
สนาม ที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวร่วมกับพิการตาบอด 2 ข้างจากแรงระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่  ใน             
ครั้งนั้นทีมสหสาขาโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ได้มุ่งเน้นการฟ้ืนฟูสภาพด้านการเคลื่อนไหวแก่ทหารรายนี้
เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ง  เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านพยาธิสภาพของสมองท าให้ไม่สามารถ
ฟ้ืนฟูได้เต็มรูปแบบ และประกอบกับทีมมีความเชี่ยวชาญด้านการฟ้ืนฟูสภาพคนพิการด้านการเคลื่อนไหว ยัง
ไม่เคยให้การฟ้ืนฟูคนพิการทางการเห็น ซึ่งในระบบการดูแลรักษาคนพิการทางการเห็นของโรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้า จะให้การดูแลที่กองจักษุกรรม และไม่มีการส่งต่อผู้ป่วยเพ่ือมาฟ้ืนฟูสภาพ ณ กองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
เพียงแต่ประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นนอกโรงพยาบาลและส่งกลับบ้าน   

ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2558 จากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการกองทัพบกฟ้ืนฟูศักยภาพทหารกล้า
ของโรพยาบาล ท าให้พยาบาลจัดการรายกรณีกองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูได้พบกับทหารที่พิการตาบอด 2 ข้างจาก
แรงระเบิด ขาดความเชื่อมั่นและต้องพ่ึงพาครอบครัวในการท ากิจวัตรประจ าวันทั้งหมด เมื่อขาดความ
ช่วยเหลือจากครอบครัวทหารรายนี้ก็ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจ าวันได้ จึงมีแนวคิดต้องการช่วยเหลือ
โดยใช้การดูแลฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวม ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ใช้และประสบความส าเร็จในการดูแลคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวมาแล้ว   แต่เนื่องจากทีมไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น  
ซึ่งมีรายละเอียดในการดูแลทั้งทางด้านกาย จิตและสังคม   จึงมีแนวคิดการใช้เครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการเห็นเข้ามาร่วมกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบองค์รวมตั้งแต่ยังอยู่ใน
โรงพยาบาล ซึ่งหน่วยงานที่มีชื่อเสียงและเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการ
เห็นคือ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล   ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วม
สร้างสรรค์ นวัตกรรมกระบวนการเพื่อทหารที่มีความพิการทางการเห็น ของทีมสหสาขาวิชาชีพทั้ง 2 สถาบัน    

การศึกษานี้เป็นการน าเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการบูรณาการฟื้นฟูสมรรถภาพของทหารที่มีความพิการ
ทางการเห็น โดยสาระของการศึกษาได้น าเสนอประเด็นส าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การบูรณาการกระบวนการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการแบบองค์รวม  การจัดการรายกรณี (Case Management) โดยพยาบาลฟ้ืนฟูสภาพ 
และกรณีตัวอย่างในการด าเนินการบูรณาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการของทีมสหสาขา กองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ร่วมกับทีมฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็นของวิทยาลัยราชสุดา  
มหาวิทยาลัยมหิดล  เพ่ือถอดความรู้ประสบการณแ์ละน าไปสู่ “นวัตกรรมกระบวนการเพื่อทหารกล้า” 
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การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบบูรณาการและการจัดการรายกรณี 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ  หมายความถึง การเสริมสร้างสมรรถภาพ หรือการเสริมสร้าง

ความสามารถคนพิการให้มีสมรรถภาพดีขึ้น  หรือด ารงสมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยู่เดิมไว้ โดยอาศัย
กระบวนการทางการแพทย์ การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ หรือกระบวนการอ่ืนใด เพ่ือให้คนพิการได้มี
โอกาสท างาน หรือด ารงชีวิตในสังคมอย่างเต็มศักยภาพ (ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ, 2550) ซึ่งลักษณะที่ส าคัญของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ คืองานที่มีการด าเนินการเป็น
กระบวนการต่อเนื่อง  โดยต้องการความร่วมมือและการประสานงานของนักวิชาชีพต่างๆ ในทีมฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบ าบัด นักกิจกรรมบ าบัด นักแก้ไขการพูด นักจิตวิทยา
ให้ค าปรึกษา นักวิชาการด้านการศึกษา และงานอาชีพ เป็นต้น รวมทั้ง ความร่วมมือของคนพิการและ
ครอบครัว ซึ่งนับว่าเป็นบุคคลส าคัญที่สุดในกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ร่วมกันวางแผนช่วยเหลือเพ่ือให้
กลับฟ้ืนคืนสภาพเดิมหรือให้มีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ รวมทั้งป้องกัน
ไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ การเสื่อมสลายหรือมีความพิการมากยิ่งขึ้น   ตลอดจนป้องกันอาการแทรกซ้อนที่อาจ
เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น แผลกดทับ ปอดบวม ข้อติดแข็ง ความเศร้าโศกเสีย ใจ การหมดอาลัยใน
ชีวิต เป็นต้น เพ่ือช่วยให้คนพิการมีความสามารถช่วยเหลือดูแลตนเองโดยอิสระ ได้รับการศึกษา มีอาชีพและ
งานท าที่มั่นคงและสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขความส าเร็จเช่นเดียวกับคนทั่วไปในสังคม 
(ขนิษฐา  เทวินทรภักต,ิ 2540)  

อาจกล่าวได้ว่า หัวใจหลักในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ คือการดูแลฟ้ืนฟู แบบองค์รวม (Holistic  
Approach) ที่ต้องมองคนพิการทุกมิติ ทุกด้านที่มีผลกระทบต่อความพิการ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม 
วัฒนธรรม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ครอบครัว และชุมชน  ซึ่งต้อง
ได้รับการช่วยเหลือฟ้ืนฟูในด้านต่างๆ หลายๆ ด้าน อย่างต่อเนื่อง (Continuing Approach) นั่นคือการดูแล
ทุกระยะการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสิ่งแวดล้อมของคนพิการ  ดังนั้นในการ
ดูแลให้ความช่วยเหลือคนพิการจึงต้องอาศัย  กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบบูรณาการ 
(Integrated Approach) ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือ ผสมผสานการบริการจากสหสาขาวิชาชีพ น ามา
บริหารจัดการร่วมกันเพ่ือให้คนพิการได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทุกด้าน เพ่ือที่จะสามารถอยู่ใน
ครอบครัวชุมชน และสังคมท่ัวไปได้อย่างมีความสุข 

จากแนวคิดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการแบบบูรณาการที่กล่าวมาข้างต้น พบว่ามีความสอดคล้องกับ
แนวทาง การจัดการรายกรณี (Case Management) ที่กองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ใช้เป็นแนวปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นกระบวนการประสานงานในการจัดแบบแผนการดูแลผู้รับบริการอย่างเป็นระบบ 
โดยครอบคลุมการประเมิน วางแผน ติดตาม และประเมินผล (Powell & Tahan, 2008) เพ่ือให้การดูแลมี
ความต่อเนื่อง สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่จ าเป็นของผู้ป่วยเฉพาะรายอย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ โดยอาศัยการสื่อสารและการจัดการทรัพยากรที่ดี (Case Management Society of America, 
2010)   
 
บทบาทพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟูกับการจัดการรายกรณี 

บทบาทในการจัดการรายกรณีของพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู มีดังนี้ (Association of Rehabilitation 
Nurses, 2010; Royal College of Nursing, 2007;  Australasian Rehabilitation Nurses’ Association, 
2004; College of Licensed Practical Nurses of Alberta, 2005;  Smith, 1999; ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ, 2553; อุดมรัตน์ ซัดเราะมาน, 2553)  
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1)  บทบาทด้านการปฏิบัติการพยาบาลเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ได้แก่ การใช้กระบวนการพยาบาล ให้การดูแลผู้ป่วยตาม
มาตรฐานวิชาชีพโดยใช้หลักและวิธีการพยาบาลเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู วางแผนการพยาบาลเพ่ือการฟ้ืนฟู และ
ก าหนดแผนการปฏิบัติการ ช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและกิจกรรมต่างๆ
เกี่ยวกับการดูแลตนเองโดยเร็วที่สุด มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน อยู่ในสังคมได้ตามศักยภาพ  

2) บทบาทด้านการจัดการความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ การประเมินภาวะสุขภาพและความ
เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ทุกระบบของร่างกายผู้ป่วย ทั้งภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกาย 
จิตใจ สังคม ครอบคลุมการซักประวัติ และการตรวจร่างกายอย่างเป็นระบบและแปลผลการตรวจประเมิน  

3) บทบาทด้านการสอน ให้ค าปรึกษา และการวิจัย ได้แก่ การศึกษาหาความรู้ การติดตามรวบรวม
ผลการวิจัยหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู สามารถสอนและแนะน าผู้ป่วย ญาติหรือ
ครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือตนเอง การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล 
เรื่องการเคลื่อนย้าย การหัดเดิน การใช้กายอุปกรณ์ต่างๆ  

4) บทบาทด้านการสื่อสารและการประสานงาน ได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ สหสาขา
วิชาชีพ และหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือร่วมกันวางแผนช่วยเหลือผู้ป่วยให้กลับฟ้ืนคืนสภาพเดิมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ ประสานงานกับชุมชนตลอดจนแหล่งประโยชน์ในระบบสุขภาพเพ่ือการดูแลอย่างต่อเนื่อง 

5) บทบาทด้านการพิทักษ์สิทธิ์ ได้แก่ การส่งเสริมพิทักษ์สิทธิ์ การสนับสนุนอาชีพและการศึกษา 
เพ่ือให้คนพิการและผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวสามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นอิสระในสังคม
ครอบคลุมประเด็นเชิงกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง  

6) บทบาทด้านการวางแผนจ าหน่ายและการดูแลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การประเมินและวางแผนการ
จ าหน่ายให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เตรียมความพร้อมของญาติและผู้ดูแลผู้ป่วย ปรับสภาพบ้านและ
สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาวะของโรค ประสานแหล่งประโยชน์ในชุมชน เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง  

ในการบูรณาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทหารที่มีความพิการทางการเห็น ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เป็นการผสมผสานการด าเนินงานการฟ้ืนฟูที่เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์รวม โดยเพ่ิมเติม
กระบวนการฟ้ืนฟูคนพิการทางการเห็นจากทีมเชี่ยวชาญวิทยาลัยราชสุดา ควบคู่กับทีมสหสาขาวิชาชีพ
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจ าหน่าย ส่งผลให้ท าให้ทหารพิการทางการเห็นได้มีโอกาส
ท างานถึงแม้นต้องปลดพิการจากราชการ และด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่าและเต็มศักยภาพ  
 
กรณีตัวอย่างในการด าเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น 

จากการด าเนินการบูรณาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการของทีมสหสาขาวิชาชีพ กองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ร่วมกับวิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล   โดยมีพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็น
ผู้จัดการรายกรณี ผู้เขียนได้น าเสนอกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้น  เพ่ือถ่ายถอดความรู้และน าไปสู่การเกิด “นวัตกรรม
กระบวนการเพ่ือทหารกล้า”   ดังนี้ 

กรณีตัวอย่าง 
ชายไทย อายุ 33 ปี อาชีพทหาร  ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดปัตตานี ขณะลาดตระเวนถูกลอบวางระเบิด 

สะเก็ดระเบิดกระเด็นเข้าตา ท าให้ตาบอดทั้งสองข้าง แขนขา ล าตัวและใบหน้าได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลหลาย
แห่ง และถูกส่งต่อมารับการรักษาและฟ้ืนฟูสภาพ  ณ หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูชั้น 5  กองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพ่ือฝึกทักษะการด ารงชีวิตในคนพิการทางการเห็น  ซึ่งจากการด าเนินงาน
สามารถสรุปประเด็นปัญหา แผนการฟื้นฟูสมรรถภาพ และผลการด าเนินงานตามแผน  ได้ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  แสดงประเด็นปัญหา แผนการฟื้นฟูสมรรถภาพ และผลการด าเนินงานตามแผน กรณีตัวอย่าง 
 

ประเด็นปัญหา แผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผลการด าเนินงาน 
1) ด้านร่างกาย   

- ก าลังกล้ามเนื้อขาไม่แข็งแรง ขณะ
เดินเท้าซ้ายตกเล็กน้อย 

- ใช้โปรแกรมฟื้นฟูทางร่างกายเพื่อ
เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ จาก
ทีมสหสาขา  ได้แก่ กายภาพบ าบดั  
กิจกรรมบ าบัด  เวชศาสตร์การกีฬา 

- ผู้รับบริการมีก าลังกล้ามเนื้อขา
แข็งแรงข้ึน  

2) ด้านจิตใจ 
- มีปฏิกิริยาต่อความพิการอยู่ระหว่าง

ระยะการใช้กลไกทางจิต และระยะ
ยอมรับในระดับความคิด  มีภาวะ
ซึมเศร้า 

 

- บริการให้ค าปรึกษา สนับสนุนให้
ก าลังใจ ร่วมกับพบคนตาบอดที่เปน็
แบบอย่างท่ีดี (Role Model)  

- ผู้รับบริการรับรู้  เข้าใจอารมณ์
ความรู้ สึ ก  และข้อจ ากัดของ
ตนเอง และรับรู้ว่าคนตาบอดก็
สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ รู้สึกมี
ความหวัง มีก าลังใจในการใช้ชีวิต 
อยากเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต และ
การฝึกทักษะต่างๆของคนตาบอด 

3) ด้านการเดินทางและการใช้
ชีวิตประจ าวัน  

- ไม่สามารถเดินทางด้วยตนเอง ต้อง
พึ่งพาผู้อื่น 

- สามารถท ากิจวัตรได้ แต่ขาดความ
มั่นใจและขาดโอกาสจากครอบครัว 

- ฝึกทักษะการเดินทาง 
- ฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน 
- ฝึกใช้เทคโนโลยีส าหรับ

ชีวิตประจ าวัน 
 

- ผู้ รั บ บ ริ ก า ร เ ข้ า ใ จ  เ ห็ น
ค ว า ม ส า คัญขอ ง ไ ม้ เ ท้ า ข า ว 
ยินยอมที่จะเรียนรู้แต่ไม่อยากใช้
ไม้เท้าขาว 

- มีทักษะในการใช้ไม้เท้าขาว และ
ขอความช่วยเหลือบ้างเมื่อจ าเป็น 
และสามารถปฏิบัตติามโจทย์ท่ี
ก าหนดได้ดี ซึ่งมีความกังวลและ
แสดงออกถึงความไม่อยากออกไป
ก่อนเดินทาง แต่ภมูิใจท่ีท าได้และ
รู้สึกดีใจท่ีมคีนให้การช่วยเหลือ 

- เรียนรู้และสามารถปฏิบัติวิธีการ
เคลื่อนไหวภายในที่คุ้นเคยโดยไม่
ต้องใช้ไม้ เท้าขาว แต่สามารถ
เคลื่อนไหวได้อย่างปลอดภัย 

- เรียนรู้วิธีการสื่อสารบอกทิศและ
ต าแหน่งที่ตั้ งของสถานที่หรือ
สิ่งของ ซึ่งน าไปใช้ได้ดี รวมทั้ง
วิ ธี ก า ร ท า ค ว า ม คุ้ น เ ค ย กั บ
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ก่ อ น ก า ร
เคลื่ อนไหวหรือ เดิ นทางด้ วย
ตนเอง 

- เรียนรู้และปฏิบัติวิธีการรินน้ าใส่
แก้ วและชง เครื่ อ งดื่ ม ได้ ด้ วย
ตนเอง 

- สามารถแยกแยะธนบัตร/เหรียญ
ได้ สามารถใช้บัตรเซ็นชื่อได้ 

- เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีส าหรับ
ชีวิตประจ าวันได้เร็ว  
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ประเด็นปัญหา แผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผลการด าเนินงาน 
- เรียนรู้และฝึกการใช้แป้นพิมพ์

ด้วยการพิมพ์ดีดสัมผัส(แบบมี
เสียง)เพื่อเตรียมพร้อมสู่การใช้
คอมพิวเตอร์ 

4) ด้านสังคมและอาชีพ 
- ผู้รับบริการไม่เข้าใจสิทธิทางทหาร 

และสิทธิผู้พิการ เกดิความกังวัล
และไม่มีแนวทางในการประกอบ
อาชีพหลังจากปลดประจ าการ 

 

- กิจกรรมกระตุ้นเข้าสังคม 
- กิจกรรมพิทักษ์สิทธ์ิ 
- กิจกรรมการพบปะครอบครัว / 

ประชุมทีม  
- กิจกรรมหาอาชีพ  การให้ข้อมูลเพื่อ

เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ 

- เริ่มมีแนวคดิว่าหากต้องการ
ประกอบอาชีพ ควรจะต้องมีการ
พัฒนาทักษะต่างๆมากข้ึน  เช่น 
การเดินทาง  การใช้คอมพิวเตอร ์

5) ด้านสิ่งแวดล้อมและครอบครัว 
- สภาพบ้านไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตตาม

ล าพัง 
- ครอบครัวไม่มีความเข้าใจถึงวิธีการ

ดูแลและ การอยู่ร่วมกับคนพิการ
ทางการเห็นสภาพบ้านไม่เอื้อต่อ
การใช้ชีวิตตามล าพัง 

- เยี่ยมบ้าน และท าความเข้าใจกับ
ครอบครัวเกี่ยวกับการดูแล และการ
จัดปรับสภาพท่ีอยู่อาศัย 

- ครอบครัวเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
ดูแล และการจดัปรับ
สภาพแวดล้อมมากขึ้น 
 

 
การถอดบทเรียนจากกรณีตัวอย่าง 

1.  สิ่งท่ีคาดหวังในกระบวนการให้บริการ 
1.1. ได้รับความร่วมมือจากทีมสหสาขา ทั้ง 2 สถาบันในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2. ผู้รับบริการสามารถช่วยเหลือตัวเอง เติมเต็มศักยภาพความพิการให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข  เมื่อปลดประจ าการและมีแนวทางในการประกอบอาชีพ 
2. สิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงที่สูงกว่าที่คาดหวัง 

2.1 เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
ระหว่างทีมวิชาชีพทั้ง 2 สถาบันร่วมกัน โดยผ่านกิจกรรมที่ท าในสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวจริง 
เกิดเป็นความรู้ใหม่ แนวทางปฏิบัติใหม่ที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วย บุคคลากร และองค์กร ตัวอย่างเช่นการท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับปฏิกิริยาทางจิตใจของผู้รับบริการ และวิธีการให้ความช่วยเหลือในระยะต่างๆ ของปฏิกิริยาทาง
จิตใจ  ท าให้ทีมเกิดความเข้าใจสภาวะของผู้รับบริการ ดังนั้นเป้าหมายในแผนจึงมุ่งที่ให้ผู้รับบริการเข้าใจ
อารมณ์ ความรู้สึก ปัญหา ข้อจ ากัดของตนเอง มีข้อมูลเกี่ยวกับการฟ้ืนฟู มีทักษะเบื้องต้นในการใช้
ชีวิตประจ าวัน และการแก้ไขปัญหา  โดยที่ยังไม่เร่งรัดให้ยอมรับความพิการ หรือต้องให้มีวิถีชีวิตอิสระ  ส่งผล
ให้ผู้รับบริการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อทีม และให้ความร่วมมือในการฝึกทักษะต่างๆ และมีความสุขมากขึ้น  

2.2 ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจในการระดมสมอง คิดสร้างสรรค์ กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
เพ่ือคนพิการ ซึ่งนับว่าเป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการฟื้นฟูที่บูรณาการบริการที่ให้แก่ผู้พิการร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม ตามความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาตั้งแต่ระยะที่พักรักษาในโรงพยาบาล ต่อเนื่องถึงระยะหลัง
จ าหน่ายจากโรงพยาบาล เพ่ือให้ผู้พิการสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2.3 ผู้รับบริการเปิดใจยอมรับการฟ้ืนฟูสภาพสมรรถภาพมากขึ้น  และเริ่มเสนอแนวคิดอยาก
พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ เช่นการเดินทาง การใช้คอมพิวเตอร์            
เริ่มสามารถวางแผนด้านครอบครัว การจัดการด้านการเงินได้ด้วยตนเอง 
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3. สิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงที่ต่ ากว่าที่คาดหวัง 
3.1 จากการประเมินพบว่าผู้รับบริการมีจุดแข็งและมีศักยภาพที่จะมีวิถีชีวิตอิสระได้เอง แต่ยัง

ไม่กล้าแสดงออกด้วยตนเองตามล าพัง ยังต้องการการพ่ึงพา  เช่น การเดินทางด้วยตนเองในระยะใกล้ๆ ทั้งนี้
เนื่องมาจาก 

- ปฏิกิริยาต่อความพิการผู้รับบริการยังอยู่ระหว่างระยะการใช้กลไกทางจิต และระยะ
ยอมรับในระดับความคิด  ซึ่งเป็นเรื่องท่ีต้องใช้เวลา 

- ระยะเวลาในการค้นพบผู้รับบริการเพ่ือเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการเห็น 
และการดูแลทางด้านจิตใจ ใช้เวลาประมาณ 6-7 เดือน (เมื่อสิ้นสุดการรักษาทางการแพทย์ด้านจักษุแล้ว ทาง
โรงพยาบาลจ าหน่ายผู้รับบริการ ซึ่งต่อมาผู้จัดการรายกรณีได้ไปพบ จึงได้พยายามน าเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟู)  

3.2 ครอบครัวเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการอยู่ร่วมกันมากข้ึน  แต่ยังไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้ลอง
ท ากิจกรรมด้วยตัวเอง เนื่องจากความเชื่อและประสบการณ์ท่ีพบว่าคนพิการต้องพ่ึงพาผู้อื่น 

4. สิ่งท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึ้นหากต้องท าครั้งต่อไป  
4.1 พัฒนาระบบการค้นหา หรือส่งต่อคนพิการทางการเห็นในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

โรงพยาบาล เพื่อน าเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการเห็นโดยเร็วที่สุด 
4.2 ในระยะหลังจ าหน่ายผู้รับบริการจากโรงพยาบาล ควรมีการประสาน ความร่วมมือ ในการ

ติดตามหรือส่งต่อผู้รับบริการแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบเช่นกัน  
5. สิ่งท่ีได้เรียนรู้และเป็นประโยชน์ 

5.1 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของน าเครือข่ายวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมวางแผน ฝึก
ทักษะเสริมศักยภาพให้ผู้ พิการที่มีความแตกต่างจากงานประจ าที่ท า  และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการท างานร่วมกัน ได้แก่  ฝึกทกษะด้านทักษะการท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการ
เคลื่อนไหว (Orientation and Mobility : O&M) การฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน (Activity Daily Living : 
ADL) ส าหรับคนพิการทางการเห็น การบริการให้ค าปรึกษา การจัดประสบการณ์ให้ผู้รับบริการได้พบกับ    คน
ตาบอดที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Role model)  ท าให้มีแนวคิดในการประยุกต์ใช้หากพบผู้รับบริการรายอ่ืนที่มี
ความพิการทางการเห็นร่วมด้วย 

5.2 การให้ความส าคัญกับกระบวนการ และการวางแผนการบริการตั้งแต่วินิจฉัย ได้ใน
โรงพยาบาลก่อนให้กลับบ้าน และการส่งต่อไปดูแลฟ้ืนฟูที่บ้านโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยลดปัญหาใน
ครอบครัวของคนพิการทางการเห็นได้มาก ซึ่งคนในครอบครัวต้องได้รับการเตรียมความพร้อมในการดูแล 
ช่วยเหลือที่ถูกต้อง ไม่เช่นนั้นจะประสบปัญหาเช่นเดียวกับกรณีตัวอย่าง ที่ครอบครัวไม่ค่อยไว้ใจให้คนพิการท า
อะไรด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการบั่นทอนความมั่นใจของคนพิการ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความกล้าที่จะเผชิญ
โลกอย่างมีความสุขได้ 

5.3 ในระยะพ่ึงพา ปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จในการเรียนรู้และฝึกทักษะแก่ผู้รับบริการและ
ครอบครัว คือการสร้างแรงจูงใจ เสริมพลังอ านาจทั้งผู้รับบริการและครอบครัว 

5.4 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ ตั้งแต่ระยะแรกรับ  รวมถึงการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ต่อกันระหว่างทีมการฟ้ืนฟู ต้องใช้ทักษะที่หลากหลายจากบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
ที่ดีต่องานด้านการฟ้ืนฟูสภาพสมรรถภาพ มีประสบการณ์ ความอดทน มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
การเจรจาต่อรอง การบริหารจัดการ ฯลฯเป็นผู้ประสานจัดการ ซึ่งพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟูจะเป็นผู้ที่ท าหน้าที่
นี้ได้ดีท่ีสุดจนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวกต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้รับบริการ 
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บทสรุปทีไ่ด้จากการถอดความรู้และน าไปสู่“นวัตกรรมกระบวนการเพื่อทหารที่มีความพิการทางการเห็น”   
นวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) เป็นการเปลี่ยนแนวทาง หรือวิธีการให้บริการในรูปที่

แตกต่างออกไปจากเดิม ด้วยการพัฒนาสร้างสรรค์กระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งต้องอาศัย
ความรู้ กระบวนการและเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการ
ใหม่ๆ   ที่ส่งผลให้กระบวนการท างานโดยรวมให้มีประสิทธิภาพ (ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2547 อ้างถึงใน 
วุฒิพงษ์ ภักดีเหลา, 2554)  ซึ่ง “นวัตกรรมกระบวนการเพ่ือทหารที่มีความพิการทางการเห็น” ที่ได้จากการ
ถอดบทเรียนกรณีตัวอย่าง  เป็นการเปลี่ยนแนวทางการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น ของ
โรงพยบาลพระมงกุฎเกล้า กล่าวคือ  แนวทางการให้บริการเดิมนั้น กองจักษุกรรม จะให้การดูแลรักษาทางการ
แพทย์ เมื่อสิ้นสุดการรักษามีการประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานอ่ืนนอกโรงพยาบาลและส่งกลับบ้าน  เนื่องจาก
กองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าไม่เชี่ยวชาญเรื่องการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น 
ซึ่งมีรายละเอียดในเรื่องการดูแลทั้งกาย จิต สังคมและอาชีพ    

ส าหรับนวัตกรรมกระบวนการที่ เกิดขึ้น  เป็นการประยุกต์ใช้หลักแนวคิดกระบวนการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการแบบองค์รวม สร้างแนวทางการดูแลผู้ป่วยร่วมกันระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ ร่วมกับใช้
แนวคิดการจัดการรายกรณี (Case Management) ที่มีพยาบาลเวชศาตร์ฟ้ืนฟูเป็นผู้จัดการรายกรณี (Nurse 
Case Manager) ซึ่งเคยใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการฟ้ืนฟูคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวมาแล้ว  โดย
นวัตกรรมกระบวนการฟ้ืนฟูคนพิการทางการเห็น  เป็นการบูรณาการวิธีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่วมกันระหว่าง
ทีมสหสาขา กองเวชศาสตร์ ฟ้ืนฟู กับทีมฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น วิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งมีวิธีการด าเนินการในกระบวนการที่เกิดข้ึนใหม่ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2   แสดงนวัตกรรมกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น  
 

กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ วิธีการด าเนินการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ผู้รับผิดชอบ 
1. รับการส่งต่อ 

มีการคัดกรองผู้ป่วยในเบื้องต้น
และส่งเข้าระบบการรับเข้าเป็นผู้ปว่ย
ในกองเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู

- การค้นหาผู้รับบริการ และประสานงานเพื่อรับเข้าเป็นผู้ป่วย 
กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

- ประสานเครือข่ายที่มีองค์ความรูด้า้นการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการทางการเห็นเข้ามาร่วมทีมตั้งแต่แรกรับผู้รับบริการ 

- ผู้จัดการรายกรณ ี

2. รวบรวมข้อมูล 
เป็นการรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับ

ผู้รับบริการทุกๆด้าน โดย 
- ส ารวจข้อมลู จากแฟ้มประวัต ิ
- รวบรวมข้อมลู   โดยการ

สัมภาษณ์คนพิการและ
ครอบครัว 

- การรวบรวมผลการประเมินที่
ผ่านมาจากนักวิชาชีพต่างๆ 

- การประเมินสภาพผู้ป่วยท่ีพิการทางการเห็นแบบองค์รวมทุก
มิติ ทุกด้านที่มผีลกระทบต่อความพิการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ครอบครัว ชุมชน โดย
ประสานงานในการประเมินเพิม่เตมิจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง 
ได้แก ่
1) นักวิชาชีพด้านการฝึกทักษะ O&M 
2) นักวิชาชีพด้านการฝึกทักษะ ADL 
3) นักให้ค าปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อ

ประมินด้านปฏิกริิยาทางจิตใจและการปรับตัวต่อความ
พิการ  

- ผู้จัดการรายกรณ ี

3.ประเมินโดยทีมสหสาขา 
เป็นการประเมินความต้องการของ

ผู้รับบริการที่ครอบคลุมทุกด้านแบบ
องค์รวม 

- น าข้อมูลที่ไดจ้ากขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลมาชี้แจงต่อทีม 
สหสาขา เพื่อเป็นข้อมูลในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- มีการท าความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิกริิยาทางจิตใจ และการ
ปรับตัวต่อคนพิการของผู้รับบริการ และวิธีการใหค้วาม
ช่วยเหลือในระยะต่างๆ ของปฏิกิริยาทางจิตใจ โดยนักให้
ค าปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา 

- ผู้จัดการรายกรณ ี
- ทีมสหสาขา รพ.  
  พระมงกุฏเกลา้ 
- ทีมฟ้ืนฟูจาก

วิทยาลัยราชสุดา   
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ท าให้ทีมเกิดความเข้าใจสภาวะของผู้รับบริการ  ในการ
ก าหนดเป้าหมายในแผนจึงมุ่งที่ให้ผู้รับบริการเข้าใจอารมณ์
ความรูส้ึก ปัญหา ข้อจ ากัดของตนเอง มีข้อมูลเกี่ยวกับการ
ฟื้นฟู  มีทักษะเบื้องต้นในการใช้ชีวิตประจ าวัน และการแก้ไข
ปัญหา  โดยที่ยังไม่เร่งรัดให้ยอมรบัความพิการ หรือต้องให้มี
วิถีชีวิตอิสระ ส่งผลใหผู้้รับบริการมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อทีมและ
ให้ความร่วมมือในการฝึกทักษะต่างๆ และมีความสุขมากข้ึน  

4.ประชุมทีมเพ่ือวางแผนบริการ 
เป็นขั้นตอนการประชุมทีมเพื่อวาง

แผนการบริการที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการ  

- ประสานงานในการจัดตั้งทีมบริการซึ่งประกอบด้วย
ผู้รับบริการและครอบครัว   ผู้จัดการรายกรณี  ทีมสหสาขา 
รพ.พระมงกุฏเกล้า  ทีมฟ้ืนฟูจากวิทยาลัยราชสุดา   

- ประชุมทีมเพื่อวางแผนการบริการ โดยน าเสนอข้อมูลทีไ่ด้จาก
การรวบรวม วิเคราะห์ และจากการประเมินของทีมสหสาขา 
สะท้อนภาพหรือแสดงให้เห็นภาพอย่างชัดเจนถึงปัญหาความ
ต้องการตามล าดับความส าคัญ จดุแข็ง หรือทรัพยากรที่ช่วย
สนับสนุนศักยภาพของผู้รับบริการ ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน   
มอบหมายงานหรือแบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบในการบริการ  
เพื่อให้แผนบริการด าเนินไปสู่จุดหมาย 

- ผู้จัดการรายกรณ ี
- ทีมสหสาขา รพ.  
  พระมงกุฏเกลา้ 
- ทีมฟ้ืนฟูจาก

วิทยาลัยราชสุดา   
- ผู้รับบริการและ 
  ครอบครัว 
 

5.บริการตามแผน 
เป็นขั้นตอนการจัดบริการตามแผน

ที่ได้จัดท าขึ้น   

- การให้ค าปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและการจัด
ประสบการณ์ให้ผูร้ับบริการพบคนตาบอดที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
(Role Model) ส่งผลให้ผูร้ับบริการรับรู้ เข้าใจอารมณ์
ความรูส้ึก และข้อจ ากดัของตนเอง และรับรู้ว่าคนตาบอดก็
สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ รู้สึกมีความหวัง มีก าลังใจในการใช้
ชีวิตอยากเรียนรู้เกี่ยวกับคนตาบอด 

- การฝึกทักษะที่จ าเป็นส าหรับคนพกิารทางการเห็น ได้แก่ 
ทักษะ O&M โดยฝึกการท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและ
การเคลื่อนไหว การเดินทางในสถานท่ีและสถานการณ์จริง   
ทักษะ ADL และการใช้เทคโนโลยสี าหรับคนพิการทางการเห็น
ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นการให้บรกิารร่วมกันระหว่างทีม     
สหสาขา รพ.พระมงกุฎเกลา้ กับทีมฟื้นฟูวิทยาลัยราชสุดา  
โดยนักกิจกรรมบ าบัดในทีมรับการถ่ายทอดความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญและน าไปฝึกฝนคนพิการเพื่อให้พร้อมเข้าสู่บทเรียน
ต่อไป ส่งผลให้ผูร้ับบริการได้ฝึกทักษะอย่างต่อเนื่อง และ
บุคลากรของ รพ.พระมงกุฎ ได้องค์ความรู้ใหม่และมีแนวคิดใน
การประยุกต์ใช้หากพบผูร้ับบริการรายอื่นท่ีมีความพิการ
ทางการเห็นร่วมด้วย 

- การเยี่ยมบ้าน และท าความเข้าใจ ให้ค าปรึกษากับครอบครัว
เกี่ยวกับวิธีการดูแล การเข้าใจสภาวะจิตใจของผู้รับบริการ การ
จัดปรับสภาพที่อยู่อาศัยใหเ้อื้อต่อการด ารงชีวิตของผูร้ับบริการ 

- การสร้างการรับรู้ และเตรียมความพร้อมด้านอาชีพหลังปลด
ประจ าการ โดยพาผู้รับบริการและครอบครัว ไปศึกษาดูงานท่ี
สถานประกอบการ และให้ข้อมูลเพื่อเป็นทางเลือกในการ

- ผู้จัดการรายกรณ ี
- ทีมสหสาขา รพ.  
  พระมงกุฏเกลา้ 
- ทีมฟ้ืนฟูจาก

วิทยาลัยราชสุดา   
- ผู้รับบริการและ 
  ครอบครัว 
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ประกอบอาชีพ ทั้งในเรื่องสิทธิส าหรับคนพิการในการประกอบ
อาชีพตามมาตรา 35 และสิทธิการจ่ายตรงหลังปลดประจ าการ 

6.ติดตามผล 
เพื่อติดตามว่าการบริการได้บรรลุ

ตามเป้าหมายทีไ่ด้ตั้งไว้หรือไม ่ มี
ปัญหาและอุปสรรคอะไรบา้งเพื่อจะได้
ปรับปรุงแก้ไข  หรือความก้าวหนา้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไวห้รือไม ่

- ท าการจดบันทึก และจัดท ารายงานความก้าวหน้าในการบริการ  
เมื่อพบว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ผู้จัดการกรณีจะประสานงาน
เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมทีมเพื่อทบทวนแผนและปรับแผนให้
เหมาะสมต่อไป เช่น ในการฝึกทักษะต่างๆ ต้องใช้เวลาฝึก
ต่อเนื่อง แต่ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคลากรจากหน่วยงานเครือข่าย 
ไม่สามารถให้บริการได้ทุกวันจึงมีการประสานงานและปรับแผน 
โดยมอบหมายให้นักกิจกรรมบ าบัดในทีมรับการถ่ายทอดความรู้
จากผู้เช่ียวชาญและน าไปฝึกฝนคนพิการโดยมีผู้จัดการรายกรณี
ร่วมประเมินทักษะการใช้ชีวิตประจ าวันจากการสังเกตเมื่ออยู่ที่
หอผู้ป่วย เพื่อให้พร้อมเข้าสู่บทเรียนต่อไป  

- ผู้จัดการรายกรณ ี

7.สิ้นสุดกระบวนการ 
เมื่อผลการด าเนินการเป็นไปตาม

เป้ า หม ายที่ ที ม ก า หนด ไ ว้   โ ด ย
ผู้รับบริการอาจได้กลับบ้านหรือชุมชน  
หรืออาจได้รับการส่งต่อไปหน่วยงาน
อื่น เพื่อรับบริการที่เหมาะสมต่อไป  
เช่น การฝึกอาชีพ     

- ประเมินและสรุปผลการบริการ  โดยรวบรวมผลการบริการ 
รวมทั้ งข้อมูล เกี่ ยวกับค่า ใ ช้จ่ ายในการรักษา การฟื้นฟู
สมรรถภาพ เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการจัดบริการ   และ
จัดท าสรุปการบริการตลอดโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่ง
เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการของ
ผู้รับบริการ 

- ผู้จัดการรายกรณี 

 
จากตารางที่ 2  จะเห็นได้ว่า  นวัตกรรมใหม่ท่ีเกิดข้ึนในการดูแลทหารผู้ที่มีความพิการทางการเห็น ซึ่ง

เป็นกระบวนการที่ไม่เคยมีมาก่อนในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  เป็นกระบวนการให้บริการที่เกิดจากการน า
ทีมฟ้ืนฟูจากวิทยาลัยราชสุดา ซึ่งมีความรู้ความช านาญในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น เข้า
มาร่วมทีมตั้งแต่แรกรับผู้รับบริการเข้าเป็นผู้ป่วยกองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  ท าให้ผู้รับบริการและครอบครัวเกิด
ความเชื่อมั่นในการบริการที่ส่งมอบให้  ส่งผลให้ผู้รับบริการมีพัฒนาการที่ดีขึ้น กล่าวคือจากเดิมที่ต้องพ่ึงพา
ผู้อ่ืนในการเดินทางตลอดเวลา พัฒนาเป็นพยายามช่วยเหลือตัวเองในการเดินทางมากขึ้น  จากเดิมที่มี
ความรู้สึกไม่มีความสุข เศร้าเสียใจกับความพิการที่ได้รับ  พัฒนาเป็นสามารถสร้างความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันได้  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับทีมสหสาขา กองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู เพ่ือใช้ในการ
ดูแลคนพิการทางเห็นต่อไป 

จากนวัตกรรมกระบวนการข้างต้น จะเห็นได้ว่าตลอดทั้งกระบวนการจะต้องมีผู้จัดการรายกรณีเป็น
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ จึงกล่าวได้ว่า ผู้จัดการรายกรณีนับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้
กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพบรรลุเป้าหมายได้  ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการรายกรณีนั้น
นอกจากจะต้องมีลักษณะส่วนบุคคลที่เป็นผู้มีจิตใจดีที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน  มีการมองโลกในแง่ดี เป็นผู้รับฟังที่ดี 
มีความจริงใจ สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดี และมีความเสียสละ (อาดัม นีละไพจิตร, ปารณีย์ วิสทุธิพันธุ์, 
และนนท์ วรพาณิชช์, 2559)  ผู้เขียนมีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า  ผู้จัดการรายกรณีควรมีคุณลักษณะหรือมี
ความสามารถ ดังนี้ 

1) ความสามารถในการจัดการ ประสานงาน และประสานเครือข่ายได้ด ี
2) มีความรอบรู้ทั้งเชิงลึก และเชิงกว้าง  กล่าวคือ  ความรอบรู้เชิงลึก หมายถึง รู้และช านาญ

เกี่ยวกับงานในหน้าที่หลักของตนเอง เช่น หากเป็นพยาบาลในหอผู้ป่วยฟื้นฟู ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความช านาญ
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เรื่องการดูแลผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟู   ส่วนความรอบรู้เชิงกว้าง หมายถึง รู้ว่ามีเครือข่ายที่ประสานงานหรือ
ขอความช่วยเหลือที่ใดได้บ้าง เช่น เมื่อพบว่าผู้รับบริการมีปัญหาเรื่องการด ารงชีวิตเนื่องจากมีความพิการ
ทางการเห็น ซึ่งกองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ยังไม่มีบริการ หรือบุคลากรที่มีความช านาญเรื่องการฝึกทักษะต่างๆ 
ส าหรับพิการทางการเห็น แต่ผู้จัดการรายกรณีสามารถประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาร่วมทีมได้ 

3) มุ่งคุณภาพ เพ่ือท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน (make a difference) หรืออาจกล่าว    
ได้ว่า เป็นคนชอบการเปลี่ยนแปลง ทนไม่ได้กับการท างานแบบเดิมๆ ทั้งนี้เพ่ือคุณภาพการบริการ ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

4) มีมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารดีเยี่ยม  รวมทั้งมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง โดยมุ่งพิทักษ์
สิทธิ์ของผู้รับบริการ 

5) จัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล จัดเตรียมรายงาน และ
น าเสนองานได้ดี  
 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน 

จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ผู้เขียนพบว่ายังมีผู้รับบริการซึ่งเป็นทหาร ครอบครัว รวมทั้งข้าราชการ
และประชาชนจ านวนไม่น้อยที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ซึ่งมีปัญหาหรือมีความพิการ
ทางการเห็น แต่เมื่อสิ้นสุดการรักษาทางการแพทย์และกลับไปอยู่บ้าน โดยยังไม่มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการเห็นเพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแผนกจักษุ ยังขาดข้อมูล
และระบบการส่งต่อเพ่ือเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการเห็น    ซึ่งจากการถอดความรู้พบว่า หาก
ผู้รับบริการเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูได้เร็ว จะช่วยให้ผู้รับบริการสามารถมีทักษะที่จ าเป็นในการใช้ชีวิตประจ าวัน
ได้เร็วขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับที่ องค์การอนามัยโลก (2556) พบว่าการค้นหาคนพิการตั้งแต่แรกเริ่มและการรักษา
ในระยะแรกเริ่ม และการเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมสุขภาพและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ อันได้แก่การฝึกความสามารถ
ด้านต่างๆและการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จะส่งผลให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซ่ึงเห็นได้จาก
การสามารถพ่ึงพาตนเอง มีทักษะในในการใช้ชีวิตประจ าวันที่ดีข้ึน   ดังนั้นเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทุกด้าน เพ่ือที่จะสามารถอยู่ในครอบครัวชุมชนและสังคมทั่วไปได้อย่างมีความสุข  
และเพ่ือเป็นการพัฒนานวัตกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ผู้เขียนจึงเสนอว่าควรมีการปรับกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการดูแลคนพิการทางการเห็น โดยการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น การฝึกทักษะที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตของคนพิการทางการเห็น ซึ่งมีความเฉพาะแตกต่างจากการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย เช่น ทักษะ O&M ทักษะ ADL  เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ   ควบคู่
การพัฒนาระบบการค้นหา (Finding)  และการส่งต่อ (Referral) รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็นทั้งภายในและภายนอกองค์กร  ทั้งนีเ้พ่ือน า
คนพิการเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการเห็นโดยเร็วที่สุด   
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ในนามของประธานจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ ๙ ภายใต้หัวข้อสัมมนา 
นวัตกรรมเพ่ือการเข้าถึงของคนทั้งมวล ( Innovation towards Accessibility for All) ขอขอบคุณกรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและเครือข่ายสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมง คลธัญบุรี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สถาบันสิรินธรเพื่อการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดงานประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต รวบรวม เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ด้านคนพิการสู่สาธารณะทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

 
การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๓ ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ความร่วมมือ

ของสถาบันเครือข่ายจ านวน ๑๗ แห่งซึ่งมีจ านวนมากขึ้นเมื่อเทียบกับในสองครั้งแรก ในปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มี
การจัดงานประชุมวิชาการในระดับชาติควบคู่กับงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จึงถือเป็นโอกาสและ
ความท้าทายส าหรับวิทยาลัยราชสุดา สถาบันเครือข่ายความร่วมมือและผู้ เข้าร่วมงานทุกท่านในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับคนพิการและความพิการในแง่มุมต่างๆ ที่กว้างขวางข้ึน 

 
ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ องค์ปาฐกถาพิเศษ แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่มีส่วนช่วย

ผลักดันให้การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ ๙ ประสบความส าเร็จด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า การจัดงานครั้งนี้จะน าไปสู่การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการที่ก่อประโยชน์แก่คนพิการทุกประเภท
ต่อไปในอนาคต 
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