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บทคดัย่อ  
 การวจิยัเชิงคุณภาพน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประสบการณ์การรับรู้ข่าวสารของหญิงพิการทางสายตาโดยศึกษาหญิงพิการทาง

สายตาในศูนยฝึ์กอาชีพหญิงตาบอดสามพราน  ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จ านวน 8 คน ประกอบดว้ย หญิงพิการทางสายตาอายุ
อยู่ในช่วง  18 – 30 ปี  สภาพชีวิตและทศันคติ สภาพความดอ้ยโอกาส พบว่าคนพิการทางสายตาท่ีศึกษาทั้งหมดมีภูมิล  าเนาอยู่ต่างจงัหวดั 
ครอบครัวมีฐานะยากจน อยูใ่นชนบท ซ่ึงทั้งหมดพิการมาตั้งแต่เกิด  โดยส่วนใหญ่เป็นโรคจอประสาทตาเส่ือม และจากการเกิดอุบติัเหตุ คน
พิการทางสายตา  ผลการศึกษาหลกัพบว่า 1) ขาดระบบบริการสุขภาพและขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพท่ีดีพอ 2) ไม่สามารถเขา้ถึงทรัพยากร
ต่าง ๆทางสังคม แต่ละคนแสวงหาแนวทางการรักษา จึงส่งผลใหก้ารเขา้ถึงบริการสุขภาพของรัฐยงัไม่เพียงพอ จากผลการวจิยัมีขอ้เสนอแนะ
วา่  ควรมีการต่อยอดจากงานวจิยัไปสู่การคน้หาขอ้มลูท่ีเป็นปัจจุบนัและน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมใน
บริบทของสังคมไทย 
 

ค าส าคัญ:  ประสบการณ์   พิการทางสายตา   การเขา้ถึงบริการสุขภาพ 
 

Abstract 
This qualitative research aims to study the accessing to health services for visually impaired people by a study of people wi th 

disabilities in many different types of visual disabilities in the vocational training center, a blind woman, Rose garden. The results showed 
that eight key-informants composed of blind-women with age between 18-30 years. Their general characteristics come from poor rural 
families and all of them had congenital blindness and were gotten accidence with their eyes. The main result were 1) lack of information 
on health and health care system, and 2) they cannot access to health resources and each informant seek self -care by themselves. As a 
result, access to health services of the state is not enough. Suggestion of this study there should be further investigate to find the up to date 
information to be as guidelines for participatory action research study in the context of society.  
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บทน า 
คนพิการ เป็นบุคคลกลุ่มแรกท่ีถูกลืมและเป็นกลุ่มคนสุดทา้ยท่ีถูกนึกถึง” ค ากล่าวของอาจารยม์ณเฑียร บุญตนัสมาชิก

วฒิุสภาสรรหาในฐานะนกัวชิาการดา้นคนพิการดูเหมือนจะเป็นภาพสะทอ้นท่ีชดัเจนของการดูแลและช่วยเหลือคนพิการในยามท่ี
บา้นเมืองเกิดวิกฤต  จะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนจากเหตุการณ์มหาอุทกภยัท่ีผ่านมามีศูนยอ์พยพท่ีถูกจดัตั้งข้ึนเพ่ือดูแลคนพิการจาก
ภาคเอกชนและภาคประชาชนเพียงไม่ก่ีแห่ง โดยเฉพาะในส่วนของภาครัฐแทบจะไม่มีมาตรการรองรับและช่วยเหลือคนพิการ
โดยเฉพาะในเร่ืองของปัญหาทางดา้นขอ้มูลข่าวสารทางดา้นสุขภาพ และสิทธิผูพิ้การทางดา้นสายตานายกิตติพงษ ์ สุทธิ ตวัแทน
จากสมาคมผูพิ้การทางสายตาแห่งประเทศไทยร่วมสะทอ้นบทเรียนเร่ืองปัญหาส าหรับผูพิ้การทางสายตาว่าส่ิงท่ีเป็นปัญหามาก
ท่ีสุดส าหรับผูพิ้การทางสายตาคือการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทั้งทางดา้นขอ้มูลข่าวสารดา้นต่าง ๆ อาทิเช่น ขอ้มูลข่าวสารทางดา้น
สุขภาพ และสิทธิทางดา้นสุขภาพอาทิเช่นถา้หากไดรั้บข่าวสารทางโทรทศัน์ถึงแมเ้ราจะไดย้ินเสียงหากแต่เราก็ไม่สามารถอ่าน
ตวัอกัษรท่ีวิง่ข้ึนหนา้จอได ้เพราะไม่มีการส่ือสารผา่นเสียงหรือเป็นตวัอกัษรก็จะท าใหเ้ราพลาดขอ้มูลตรงส่วนนั้นไป [1]  

แมว้่าคนพิการจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ดังกล่าว แต่ในปัจจุบนัก็ยงัประสบปัญหาการเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพ โดยท่ี
บริการดา้นสุขภาพในสงัคมไทยจะเป็นในลกัษณะรัฐสวสัดิการเป็นส่วนใหญ่ ตวัหลกัประกนัสุขภาพเองและระบบบริการสุขภาพ
ในปัจจุบนัยงัมีปัญหาท าให้คนพิการส่วนหน่ึงเขา้ไม่ถึงและไดรั้บประโยชน์แห่งรัฐไม่ทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั จากการศึกษาของ
สุขศิริ ประสมสุข [2] พบวา่ คนพิการคร่ึงหน่ึงไดรั้บสวสัดิการจากรัฐ ส่วนอีกคร่ึงหน่ึงไม่ไดรั้บสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลจากรัฐ 
และยงัพบอีกวา่คนพิการท่ีไม่ไดรั้บสวสัดิการจากรัฐนั้น ตอ้งช่วยเหลือตวัเองเวลาเจ็บป่วย ส่วนเหตุปัจจยัท่ีท าใหค้นพิการไม่ไดรั้บ
สวสัดิการจากรัฐอาจเน่ืองมาจากการไม่รับรู้หรือไม่เขา้ถึงขอ้มูลถึงสิทธิของคนพิการท่ีควรจะไดรั้บหรือรับขอ้มูลแต่เขา้ไม่ถึง
เพราะความไม่สะดวก ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของแพรว เอ่ียมน้อย [3] ท่ีพบว่า การสนับสนุนทางสังคมในการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการอยู่ในระดบัน้อย เม่ือจ าแนกตามการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ พบวา่การสนับสนุนดา้นการแพทยอ์ยู่ใน
ระดบัปานกลาง ดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นสังคมอยูใ่นระดบันอ้ย  โดยผูพิ้การทางร่างกายจะไดรั้บการสนบัสนุนในดา้น
จิตใจมากกวา่ดา้นอ่ืน ๆ 

จะเห็นไดว้า่ผูพิ้การทางดา้นสายตาจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งเขา้ไปดูและและคน้หาปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากผูพิ้การทาง
สายตามีโอกาสไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารนอ้ยกวา่คนทัว่ไป ซ่ึงเลง็เห็นไดว้า่ปัญหาต่าง ๆ หากผูพิ้การทางสายตาไม่ไดรั้บการช่วยเหลือ
ก็ส่งผลกระทบไดอ้ยา่งมากเช่นกนัโดยเฉพาะปัญหาทางดา้นขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพ และสิทธิทางดา้นสุขภาพของผูพิ้การทาง
สายตาดา้นอาจารยม์ณเฑียร บุญตนั ส.ว.สรรหา กล่าวว่าในเร่ืองของการจดัการเก่ียวกบัคนพิการหรือคนทั่วไปนั้นสังคมไทย
จะตอ้งตระหนักถึงปัญหาของผูพิ้การทางสายตาให้มากกว่าน้ีส่ิงส าคญัท่ีสังคมไทยตอ้งจดัการคือการจดัการองคค์วามรู้เร่ืองการ
ดูแลคนพิการใหเ้ป็นระบบทั้งเร่ืองของการส่ือสารเหมือนบุคคลทัว่ไปและทั้งดา้นขอ้มูลข่าวสารทางดา้นสุขภาพดา้นสิทธิทางดา้น
สุขภาพของคนพิการทางสายตาจะสามารถเขา้ถึงได้อย่างเท่าเทียมหากรัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีระบบการจดัการท่ี
สมบูรณ์แบบและเหมาะสมส าหรับทุกคนก็จะไม่ตอ้งเกิดศูนยดู์แลคนพิการท่ีจงัหวดัชลบุรีเราก็ไม่ตอ้งเคล่ือนยา้ยคนพิการไปไหน
ไกลเพราะเราสามารถดูแลคนทุกคนไดอ้ยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั [3] 

ดว้ยเหตุน้ีคณะผูว้จิยัจึงไดมี้ความสนใจศึกษาปัญหาของคนพิการทางสายตาคร้ังน้ี เป็นการคน้หาปัญหาทางดา้นการรับรู้
ข่าวสารทางด้านสุขภาพ และสิทธิทางด้านสุขภาพของผูพิ้การทางสายตาในคร้ังน้ี  จะสะท้อนประสบการณ์จริง  แลว้น ามา
ถ่ายทอดบทเรียนเพ่ือเป็นขอ้เสนอและแนวทางในการจดัการปัญหาพร้อมทั้งประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งตอ่ไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพ่ือศึกษาประสบการณ์เก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารทางดา้นการบริการทางสุขภาพของผูพิ้การทางสายตา 
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2. เพ่ือศึกษาความรู้ ความเขา้ใจต่อสิทธิทางดา้นการแพทยแ์ละสุขภาพของผูพิ้การทางสายตา 
ขอบเขตของการวจิยั 

 การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพเพ่ือตอ้งการท าความเขา้ใจในระดบัลึกเก่ียวกบัประสบการณ์เก่ียวกบัการรับรู้
ข่าวสารทางดา้นการบริการทางสุขภาพ ความรู้ ความเขา้ใจต่อสิทธิทางดา้นการแพทยแ์ละสุขภาพของผูพิ้การทางสายตาโดยใช้
รูปแบบการสมัภาษณ์เชิงลึกโดยใชน้กัวจิยัเป็นเคร่ืองมือส าคญัสืบคน้ขอ้มูล 
   

วธีิด าเนินการวจัิย  
ก่อนด าเนินการวิจัยผูว้ิจัยได้มีการพิทักสิทธ์ิก่อนเก็บข้อมูลภาคสนาม และได้รับอนุมัติการรับรองจริยธรรมจาก

มหาวทิยาลยัมหิดลเลขท่ี  CAO No. 2012/096.2203  
กลุ่มตวัอย่างผู้ให้ข้อมูลหลกั 
ผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย หญิงพิการทางสายตาท่ีอยูใ่นศูนยฝึ์กอาชีพหญิงตาบอดสามพราน จ านวน 

8 คน ท าการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก โดยเลือกเป็นหญิงพิการทางสายตาเพศหญิง อายรุะหวา่ง 18-30 ปี โดยไม่ไดจ้ ากดัสาเหตุความ
พิการทางสายตา 

เคร่ืองมอื 
ผูว้จิยัใชก้ารสมัภาษณ์เชิงลึก In-depth  interview และ สมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) โดยใชแ้บบ

สมัภาษณ์ปลายเปิด 
การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากบทสัมภาษณ์ เป็นการตีความขอ้มูลท่ีได้พรรณนา   การตีความหรือหา

ความหมายขอ้มูลแบบสร้างขอ้สรุปคือ โดยวิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic induction)เป็นการสร้างขอ้สรุปขอ้มูลจาก
รูปธรรมหรือปรากฏการณ์ท่ีมองเห็น [4] 
 

สรุปผลการวจัิย  
1 ทัศนคติเชิงบวกต่อการรับรู้ข่าวสารด้านการบริการทางสุขภาพและสิทธิทางการแพทย์และสุขภาพของผู้พิการทาง

สายตา 
1.1 การรับรู้ข่าวสารด้านการบริการทางสุขภาพและสิทธิทางการแพทย์และสุขภาพ 

                               การรับรู้ข่าวสารดา้นการบริการทางสุขภาพและสิทธิทางการแพทยแ์ละสุขภาพของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจะไดรั้บรู้
ขอ้มูลสิทธิทางบริการทางสุขภาพและสิทธิทางการแพทยพ้ื์นฐาน ในเร่ืองสิทธิบตัรทอง บตัรผูพิ้การ การยื่นบตัรท่ีกล่าวขา้งตน้ใน
การเขา้รักษาฟรี รวมไปถึงการไดรั้บเบ้ียเล้ียงคนพิการ เดือนละ 500 บาทจากรัฐบาล ซ่ึงขณะท่ีอยู่กบัครอบครัวท่ีบา้นจะรับรู้
ข่าวสารดา้นการบริการทางสุขภาพและสิทธิทางการแพทยแ์ละสุขภาพจากผูป้กครอง อาทิเช่น พ่อ รวมทั้งจากจากบุคคลกรทาง
สุขภาพ อาทิเช่นเจา้หนา้ท่ีสถานีอนามยัและเจา้หนา้ท่ีรพ.ท่ีผูพ้ิการทางสายตาเขา้รับบริการ และในขณะท่ีฝึกอาชีพท่ีศูนย ์จะไดรั้บ
ข่าวสารดา้นการบริการทางสุขภาพและสิทธิทางการแพทยแ์ละสุขภาพ ผูดู้แล เช่น ซิสเตอร์ เพื่อนๆท่ีศูนยฝึ์กอาชีพ และเจา้หนา้ท่ี
ทางสุขภาพท่ีเขา้มาให้ขอ้มูลท่ีฝึกอาชีพในบางคร้ังดงัการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัมีการรับรู้ข่าวสารดา้นการบริการทางสุขภาพ
และสิทธิทางการแพทยแ์ละสุขภาพ ดงัต่อไปน้ี 
 “พ่อแล้วกเ็พ่ือนๆท่ีเคยไปรพ.เล่าให้ฟังบ้างค่ะเขาบอกว่าให้เราเอาสมดุคนพิการบัตรประชาชนแล้วกบั็ตรทองไปด้วยไม่
ต้องเสียตังค่ะ” 

    คุณไอ  นามสมมติุ 
 “ทราบว่าใช้สิทธิในการรักษาฟรี  และเบีย้คนพิการเดือนละ  500  บาท  
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“ซิสเตอร์มาอ่านหนังสือให้ฟังบางทีกฟั็งทางวิทยแุละโทรทัศน์  และบางคร้ังกจ็ะมีทางโรงพยาบาลเข้ามาแนะน าเก่ียวกับ
อะไรหลายๆอย่าง”  

คุณบี  นามสมมติุ 
1.2 การดูแลตวัเองเมือ่เจบ็ป่วย 
การดูแลตนเองเม่ือเจ็บป่วยของผูใ้หข้อ้มูลหลกั จะเป็นการพ่ึงพาบุคคลท่ีดูแลโดยเม่ืออยูท่ี่บา้นจะเป็นผูป้กครอง 

คือ พอ่ แม่ ดูแลพาไปรักษาท่ีโรงพยาบาลใกล้ๆ บา้น อาทิเช่น สถานีอนามยั โรงพยาบาลในอ าเภอ ในจงัหวดั รวมไปถึงคลินิก และ
ในขณะท่ีมาฝึกอาชีพอยูท่ี่ศูนยฝึ์กอาชีพ จะทานยาเอง นอนพกั จะไปหาหมอเม่ือไม่สบายหนกัๆเท่านั้น ซ่ึงจะอาศยัความช่วยเหลือ
จากผูดู้แล คือ ซิสเตอร์ ในการดูแลตนเองเม่ือเจ็บป่วยดงัขอ้มูลการสมัภาษณ์ต่อไปน้ี 

 “ถ้าอยู่ใกล้ๆ บ้านจะไปโรงพยาบาลท่ีอ าเภอ  คุณแม่พาไปบ้างและไม่เคยไปไหนมาไหนเอง ” 
 “ถ้าไม่สบายน้องไอทานยาเองค่ะ แล้วกน็อนพัก หนูไม่เคยป่วยหนักค่ะ ป่วยแค่เป็นไข้ แล้วกบ็อก Sister แล้วเอายามา

กินแล้วนอนพักกห็ายแล้วค่ะ” 
คุณไอ  นามสมมติุ 

1.3 ลกัษณะของบริการสุขภาพ ประกอบไปด้วยการบริการดงัต่อไปนี ้
การเดนิทางและผู้ดูแลในการเดนิทาง 
ในการด าเนินชีวติในปัจจุบนั ไม่วา่จะเป็นการเดินทางก็มีโอกาสท่ีจะเกิดอุบติัเหตุแมว้า่ร่างกายของคนเหล่านั้น

จะครบสมบูรณ์แข็งแรง  และยงัมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหน่ึงมีปัญหาทางดา้นการมองเห็นซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินชีวิต  การ
ท างานและการเดินทางและจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีผูดู้แลในการเดินทาง  จากการสมัภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัมีวิธีในการเดินทางและผูดู้แล
ในการเดินทาง ดงัต่อไปน้ี 
 “มีคุณพ่อคุณแม่ พาไป ไปด้วยรถยนต์ค่ะ” 

   คุณกวาง  นามสมมติุ 
 “แม่พาไปตลอด ไม่อยากไปเองหรอกค่ะต้องน่ังรถโดยสารนาน” 

   คุณนาง  นามสมมติุ 
  สถานทีแ่ละอุปกรณ์ในการอ านวยความสะดวก 
  คนพิการมีปัญหาดา้นการเขา้ถึงบริการสาธารณะและส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึงเป็นอุปสรรคส าคญัในการ
ด ารงชีวิตประจ าวนั ทั้ งน้ี เน่ืองจากส่ิงอ านวยความสะดวกมีไม่เพียงพอ  หรือไม่มีการปรับสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมและ
เอ้ืออ านวยต่อคนพิการ เช่น ในระบบการคมนาคมขนส่งสาธารณะ จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไดรั้บบริการดา้นอุปกรณ์ใน
การอ านวยความสะดวก ดงัต่อไปน้ี 
 “เม่ือก่อนเขากด็ูแลดีให้บริการดี ไปถึงกมี็รถเขน็มา รับให้เราน่ังรอค่ะ” 

คุณกวาง  นามสมมติุ  
การส่ือสารและการให้บริการของบุคลากร 
การส่ือสารท่ีถูกตอ้งของผูท้  าการส่ือสารเป็นส่ิงส าคญัเพ่ือใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงเจา้หนา้ท่ี

ท่ีตอ้งใหบ้ริการทางสุขภาพกบัผูพิ้การท่ีจะตอ้งมีความรู้ ทกัษะ เจตคติท่ีดีต่อการให้บริการในทุกระดบั ไม่วา่จะเป็นคนปกติหรือ
คนพิการ โดยเฉพาะผูท่ี้มีความพิการจ าเป็นจะตอ้งไดรั้บการส่ือสารท่ีมีความเฉพาะชดัเจนมากกวา่บุคคลทัว่ไป จากการสัมภาษณ์
ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดรั้บบริการดา้นการส่ือสาร ดงัต่อไปน้ี 

“เขาดูแลให้บริการดี ท่ีสถานีอนามยัจะคอยบอกว่าต้องท าอะไรแล้วไปกันกเ็ท่าทียมกันนะคะ เขาพูดคุยกับคุณพ่อเลยไม่
มีปัญหาในการติดต่ออะไรค่ะ” 
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คุณกวาง  นามสมมติุ 
 “ดีค่ะ ถึงแม้ว่าเราจะไปกับเจ้าหน้าท่ีท่ีน่ีเขากไ็ม่ได้ลดัคิวให้เรา กท็ าไปตามคิว พอเขารู้ว่าเราพิการทางสายตาเขากจ็ะคอย

ดูเราตลอด” 
คุณบี  นามสมมติุ 

2 ทัศนคติเชิงลบต่อการรับรู้ข่าวสารด้านการบริการทางสุขภาพและสิทธิทางการแพทย์และสุขภาพของผู้พิการทาง
สายตา 

 2.1 การรับรู้ข่าวสารทางด้านการบริการทางสุขภาพและสิทธิทางการแพทย์ 
ทศันคติเชิงลบต่อการรับรู้ข่าวสารดา้นการบริการทางสุขภาพและสิทธิทางการแพทยแ์ละสุขภาพของผูพิ้การ

ทางสายตา ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางดา้นการบริการทางสุขภาพและสิทธิทางการแพทยข์องผูใ้หข้อ้มูลบางส่วน พบวา่ มีทศันคติต่อ
การไดรั้บสิทธิท่ีควรพึงไดข้องตนวา่ไม่เป็นธรรม ไดรั้บบริการท่ีไม่เหมาะสม อาทิเช่น การรับเบ้ียคนพิการรายเดือน  รวมไปถึง
การไดรั้บรู้ข่าวสารทางดา้นการบริการทางสุขภาพและสิทธิทางการแพทย ์ท่ียงัคงไดรั้บรู้ค่อนขา้งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
“ยงัไม่เพียงพอค่ะ อยากให้มีการแจ้งอย่างเป็นทางการหรือหากมีข่าวสารอะไรใหม่ๆส าหรับคนพิการอยากให้มีเอกสาร แผ่นพับ
อักษรเบลล์ อยากให้แจ้งข่าวให้ท่ัวถึงค่ะ”                                                                  

“กอ็ยากให้พวกผู้ใหญ่บ้าน อบต. เข้ามาดูแลในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเข้ามาดูแลไม่ท่ัวถึง เพ่ือให้ผู้พิการได้รับการ
ดูแลได้ท่ัวถึง และทราบสิทธิของตนเอง  หรือมีการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้พิการ เพราะถือ
เป็นบุคคลในท้องถ่ินของตนเอง จะเห็นจากข่าวบ่อย ๆว่ามีผู้พิการอยู่ในกระท่อมคนเดียวไม่มีใครดแูล  กอ็ยากให้ส่วนนีเ้ข้ามาดูแล
ให้มากหน่อย”   

 2.2 การดูแลตวัเองเมือ่เจบ็ป่วย  
ทศันคติเชิงลบของการดูแลตนเองเม่ือเจ็บป่วยของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จะเป็นการพ่ึงพาบุคคลท่ีดูแลโดยเม่ืออยู่ท่ี

บา้นจะเป็นผูป้กครอง คือ พอ่ แม่ ดูแลพาไปรักษาท่ีโรงพยาบาลใกล้ๆ บา้น อาทิเช่น สถานีอนามยั โรงพยาบาลในอ าเภอ ในจงัหวดั 
รวมไปถึงคลินิก และในขณะท่ีมาฝึกอาชีพอยูท่ี่ศูนยฝึ์กอาชีพ จะทานยาเอง นอนพกั จะไปหาหมอเม่ือไม่สบายหนกัๆเท่านั้น ซ่ึงจะ
อาศยัความช่วยเหลือจากผูดู้แล คือซิสเตอร์ ในการดูแลตนเองเม่ือเจ็บป่วย และเคยมีประสบการณ์ท่ีไม่ดีต่อการรักษาดูแล ดงัการ
สมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัมีการดูแลตวัเองเม่ือเจ็บป่วย ดงัต่อไปน้ี 

 “ไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะ ไปไหนมาไหนล าบากค่ะมองไม่เห็นด้วย ในกรุงเทพเดินทางล าบาก รถเยอะ น่ากลัว ถ้าไม่
สบายจะหายาทานเอง ไปเอายากะซิสเตอร์บ้าง กเ็พ่ือนบ้างแล้วนอนพักกห็ายแล้วค่ะ” 

2.3 ลกัษณะการบริการสุขภาพ 
2.3.1. การเดนิทางและผู้ดูแลในการเดนิทาง 
การด าเนินชีวติในปัจจุบนั ไม่วา่จะเป็นการเดินทางก็มีโอกาสท่ีจะเกิดอุบติัเหตุแมว้า่ร่างกายของคน

เหล่านั้นจะครบสมบูรณ์แขง็แรง และยงัมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหน่ึงมีปัญหาทางดา้นการมองเห็นซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินชีวิต 
การท างานและการเดินทางและจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีผูดู้แลในการเดินทาง  จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัมีวิธีในการเดินทางและ
ผูดู้แลในการเดินทาง ดงัต่อไปน้ี 
 “แม่พาไปตลอด ไม่อยากไปเองหรอกค่ะต้องน่ังรถโดยสารนาน แล้วไปเองกก็ลัว 
ด้วยเราไม่รู้เร่ือง”  

 “ไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะ ไปไหนมาไหนล าบากค่ะมองไม่เห็นด้วย ในกรุงเทพเดินทางล าบาก รถเยอะ น่ากลัว ถ้าไม่
สบายจะหายาทานเอง ไปเอายากะ Sister บ้าง กเ็พ่ือนบ้างแล้วนอนพักกห็ายแล้วค่ะ” 
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2.3.2. สถานทีแ่ละอุปกรณ์ในการอ านวยความสะดวก 
คนพิการมีปัญหาดา้นการเขา้ถึงบริการสาธารณะและส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึงเป็นอุปสรรคส าคญั

ในการด ารงชีวติประจ าวนั  ทั้งน้ี เน่ืองจากส่ิงอ านวยความสะดวกมีไม่เพียงพอ  หรือไม่มีการปรับสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมและ
เอ้ืออ านวยต่อคนพิการ เช่น ในระบบการคมนาคมขนส่งสาธารณะ จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไดรั้บบริการดา้นอุปกรณ์ใน
การอ านวยความสะดวก ดงัต่อไปน้ี 

“เม่ือก่อนเขากด็ูแลดีให้บริการดี ไปถึงกมี็รถเขน็มา รับให้เราน่ังรอค่ะแต่ช่วงหลงัๆนีไ้ม่มีแล้วนะ ปล่อยเราไปกันเองพ่อ
แม่ลกูค่ะ” 

 “กอ็ยากให้เพ่ิมในส่วนอุปกรณ์ต่างส าหรับเฉพาะคนพิการค่ะ  อย่างพวกมีไม้เท้าให้เวลาไปโรงพยาบาล  หรือมีรถเขน็
น่ังรอเฉพาะในส่วนท่ีแยกจากคนปกติ เพ่ือท่ีจะได้ไม่เกิดการแซงคิวกันด้วย” 

2.3.3. การส่ือสารและการให้บริการของบุคลากร 
ทศันคติการส่ือสารและการให้บริการบุคลากรเชิงลบจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไดรั้บบริการ

ดา้นการส่ือสาร ดงัต่อไปน้ี 
 “เป็นโรงพยาบาลในอ าเภอค่ะ ไปหาหมอเน่ืองจากเป็นไข้หวัดธรรมดา เวลาท าอะไรก็บอกก่อนเสมอ มีพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีคอยดูแลอยู่เสมอแต่บางคนกะพูดกับเราไม่เพราะ หงุดหงิดใส่ กมี็ค่ะ” 
“กอ็ย่างท่ีได้เจอมากใ็นเร่ืองของการบริการอย่างเช่นในเร่ืองของการลดัคิวท้ังๆท่ีเรามาก่อนและเป็นหนักกว่าพวกเขากม็า

ลดัคิวเรา ท าให้เรารู้สึกไม่ดี แต่ถ้าเป็นผู้ สูงอายกุว่็าไปอย่างเช่นน่ังรถเขน็มาเรากส็ามารถเสียสละให้เขาได้แต่ท่ีเจอมากจ็ะเป็นคน
ปกติน่ีล่ะค่ะ  ถ้าจะให้เป็นไปได้อย่างไรกไ็ม่รู้จะพูดอย่างไร” 

3. ลกัษณะประสบการณ์การรับรู้ข่าวสารด้านการบริการทางสุขภาพและสิทธิทางการแพทย์และสุขภาพของผู้พิการทาง
สายตา 

การรับรู้ข่าวสารทางด้านการบริการทางสุขภาพและสิทธิทางการแพทย์ 
ส่ิงท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุดส าหรับผูพิ้การทางสายตาคือการรับรู้ข่าวสารดา้นการบริการทางสุขภาพและสิทธิ

ทางการแพทยแ์ละสุขภาพของผูพ้ิการทางสายตาซ่ึงในปัจจุบนัก็ยงัประสบปัญหาการเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพ โดยท่ีบริการดา้น
สุขภาพในสังคมไทยจะเป็นในลกัษณะรัฐสวสัดิการเป็นส่วนใหญ่ทั้งน้ีเสนอให้มีการบรรจุเร่ืองปัญหาทางดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสาร และสิทธิทางด้านสุขภาพของผูพิ้การทางสายตาเพ่ือการช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน จากการ
สมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัมีการรับรู้ข่าวสารดา้นการบริการทางสุขภาพและสิทธิทางการแพทยแ์ละสุขภาพ ดงัต่อไปน้ี 
 “ทราบว่าตนเองใช้บัตรทองท่ีสถานีอนามยัข้างๆ บ้าน มีบัตรคนพิการ”  “พ่อกับเจ้าหน้าท่ีท่ีสถานีอนามยับอกค่ะ” 

“พ่อกับเจ้าหน้าท่ีท่ีสถานีอนามยับอกค่ะ แต่กไ็ม่ค่อยได้รับข่าวสารอะไรหรอกไม่ค่อยมีคน 
บอกเล่าอะไรให้ฟังหรอก รู้เท่านีก้ดี็แล้วค่ะ”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2562 

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 9 (January - April)  79  - 87  (2019)       Vol. 9, No. 1 

ประสบการณ์การรับรู้ข่าวสารด้านการบริการทาง
สุขภาพและสิทธิทางการแพทย์และสุขภาพของผู้

พกิารทางสายตา 

 

สิทธิบตัรทอง บตัรผูพิ้การ การยืน่บตัรท่ีกล่าว
ขา้งตน้ในการเขา้รักษาฟรี 

การไดรั้บเบ้ียเล้ียงคนพิการ เดือนละ 500 บาท
จากรัฐบาล 

ไดรั้บขอ้มูลจาก 

ผูป้กครอง อาทิเช่น พอ่  

จากบุคคลกรทางสุขภาพ อาทิเช่นเจา้หน้าท่ี
สถานีอนามยัและเจา้หนา้ท่ี รพ.  

 

sister เพื่อนๆท่ีศนูยฝึ์กอาชีพ และเจา้หนา้ท่ีทาง
สุขภาพท่ีเขา้มาให้ขอ้มูลท่ีฝึกอาชีพในบางคร้ัง  

 

เม่ืออยู่ท่ีบ้านจะเป็นผูป้กครองท่ีท าหน้าท่ีดูแล 
คือ พอ่ แม่  

ในขณะท่ีมาฝึกอาชีพอยูท่ี่ศูนยฝึ์กอาชีพ จะทาน
ยาเอง นอนพัก จะไปหาหมอเม่ือไม่สบาย
หนกัๆเท่านั้น  

การไดรั้บสิทธิท่ีควรพึงไดข้องตนวา่ไม่เป็น
ธรรม ไดรั้บบริการท่ีไม่เหมาะสม อาทิเช่น การ
รับเบ้ียคนพิการรายเดือน   

การไดรั้บรู้ข่าวสารทางดา้นการบริการทาง
สุขภาพและสิทธิทางการแพทย ์ท่ียงัคงไดรั้บรู้
ค่อนขา้งนอ้ย 

รู้ว่าตนเองตอ้งพ่ึงพาบุคคลท่ีดูแลโดยเม่ืออยู่ท่ี
บา้นจะเป็นผูป้กครองคือ พอ่ แม่  

ในขณะท่ีมาฝึกอาชีพอยูท่ี่ศูนยฝึ์กอาชีพ จะทาน
ยาเอง นอนพัก จะไปหาหมอเม่ือไม่สบาย
หนกัๆเท่านั้น  

ไม่มีอกัษรเบลลต์ามทางเดิน 

บางสถานท่ียงัขาดแคลนเจา้หนา้ท่ีในการให้
การดูแลเฉพาะคนพิการทางสายตา  

 

บางสถานท่ีเจา้หนา้ท่ีบางสถานท่ีพดูจาไม่
สุภาพ  

 

แผนผงัความคดิ  :  การศึกษาประสบการณ์การรับรู้ข่าวสารทางดา้นการบริการทางสุขภาพและสิทธิทางการแพทยแ์ละสุขภาพของ

ผูพ้ิการทางสายตา กรณีศึกษา  ศูนยฝึ์กอาชีพผูพ้ิการทางสายตา  สามพราน จงัหวดันครปฐม 

    เชิงลบ     เชิงบวก  
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การอภิปรายผล 
 การศึกษาประสบการณ์การรับรู้ข่าวสารทางดา้นการบริการทางสุขภาพและสิทธิทางการแพทยแ์ละสุขภาพของผูพิ้การ
ทางสายตากรณีศึกษาศูนยฝึ์กอาชีพผูพ้ิการทางสายตาสามพราน จงัหวดันครปฐม เพื่อศึกษาสภาพความจริงและประสบการณ์
เก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารทางดา้นการบริการทางสุขภาพของผูพิ้การทางสายตา และศึกษาความรู้ ความเขา้ใจ   ต่อสิทธิทางดา้น
การแพทยแ์ละสุขภาพของผูพ้ิการทางสายตาและเพื่อศึกษาการบริการสุขภาพของคนพิการทางสายตาสิทธิทางการแพทยแ์ละ
สุขภาพของผูพิ้การทางสายตา พบวา่คนพิการทางสายตาท่ีศึกษาจ านวน 8 คน ประกอบดว้ยหญิงพิการทางสายตา อายใุนช่วง 15 – 
22 ปี กรณีศึกษาทั้งหมดมีภูมิล าเนาอยูต่่างจงัหวดั ครอบครัวมีฐานะยากจน อยูใ่นชนบท ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจา้ง และ
คา้ขาย ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวใหญ่มีลูกหลายคน ทุกคนในครอบครัวต่างมีหนา้ท่ี  ตอ้งช่วยเหลือกนัในการประกอบอาชีพเล้ียง
ปากทอ้ง จึงไม่ค่อยมีเวลาพอท่ีจะดูแลสมาชิกผูพิ้การทางสายตาไดดี้ ซ่ึงส่วนใหญ่พิการมาตั้งแต่ก าเนิด และมีการพิการทางสายตา
ภายตาภายหลงั โดยเกิดจากการรับประทานยารักษาโรคประจ าตวั คนพิการทางสายตาขาดระบบบริการสุขภาพและส่ิงอ านวย
ความสะดวกซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุภลกัษณ์ คลายบุญ [5,8] ท่ีเสนอวา่ ควรกระจายบริการให้ครอบคลุม     คนพิการทุก
ประเภท และควรพฒันารูปแบบบริการให้หลากหลาย จดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้เพียงพอ จดัสถานท่ีให้เหมาะสม และมีการ
จดัสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรมฟ้ืนฟูสุขภาพคนพิการและสอดคลอ้งกบังานวิจยัในต่างประเทศท่ีพบว่าการจดัรูปแบบการ
พฒันาคนพิการควรไดรั้บสิทธิประโยชน์ส าหรับการป้องกนัความพิการซ่ึงจะลดตน้ทุนในการรักษาในอนาคตไดข้อ้มูลข่าวสาร
สุขภาพท่ีดีพอ ไม่สามารถเขา้ถึง ทรัพยากรต่างๆทางสังคมแต่ละคนแสวงหาแนวทางการรักษาพยาบาลตนเองถูกบา้ง ผิดบา้ง จึง
ส่งผลให ้การเขา้ถึงบริการสุขภาพของรัฐยงัไม่เพียงพอต่อการศึกษาซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรรถพงศ์ สงวนเดือน [6] ท่ีวิจยั
ความตอ้งการของคนพิการดา้นการบริการและการสงเคราะห์จากภาครัฐพบวา่ ส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 60 – 70 ปี มี
สถานภาพสมรสอยูเ่ขตนอกเทศบาล มีการศึกษาท่ีระดบัประถมศึกษา ไม่ท างาน มีความพิการทางการมองเห็นมีระยะเวลานาน 5 ปี 
หรือต ่ากวา่ ไม่มีความล าบากในการประกอบ กิจวตัรประจ าวนั ไม่ใชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือ และมีความตอ้งการทางดา้นการบริการ
และการสงเคราะห์จากภาครัฐ 

ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่เรียนจบในชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ แต่มีความตอ้งการมีอาชีพและมีรายได ้ สามารถหาเล้ียง
ตวัเองได ้ รวมทั้งไม่เป็นภาระของบุคคลอ่ืนซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อคัรพรรณ ขวญัช่ืน [7,8] ไดศึ้กษาเก่ียวกบัวิถีชีวิต และ
สวสัดิการของคนพิการทางกาย ผลการวจิยัพบวา่คนพิการไดรั้บโอกาสทางการศึกษานอ้ยโดยเฉพาะคนพิการซ่ึงประสบอุบติัเหตุ
จนพิการ ก็จะไม่ไดศึ้กษาต่อ อยา่งไรก็ตาม บางคนไดรั้บโอกาสจากหน่วยงาน ของรัฐและเอกชน ใหค้วามช่วยเหลือดา้นการศึกษา 
ดว้ยสภาพแวดลอ้ม ท่ีไม่อ านวยต่อคนพิการทางกาย ท าให้เป็นอุปสรรคท่ีใหญ่หลวงต่อการศึกษาของคนพิการ นอกจากนั้นยงัมี
ปัญหาดา้นความพร้อมของ สถานศึกษา ครู และนกัเรียน 
 

สรุป 
         ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่ยงัมีปัญหาทางดา้นขอ้มูลข่าวสารทางดา้นสุขภาพ และสิทธิผูพิ้การทางดา้นสายตา ส่ิงท่ีเป็นปัญหา
มากท่ีสุดส าหรับผูพิ้การทางสายตาคือการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทั้งทางดา้นขอ้มูลข่าวสารดา้นต่าง ๆ อาทิเช่น ขอ้มูลข่าวสารทางดา้น
สุขภาพ และสิทธิทางดา้นสุขภาพอาทิเช่นถา้หากไดรั้บข่าวสารทางโทรทศัน์ถึงแมเ้ราจะไดย้ินเสียงหากแต่เราก็ไม่สามารถอ่าน
ตวัอกัษรท่ีวิง่ข้ึนหนา้จอได ้เพราะไม่มีการส่ือสารผา่นเสียงหรือเป็นตวัอกัษรก็จะท าให้เราพลาดขอ้มูลตรงส่วนนั้นไป  สมาคมคน
ตาบอดแห่งประเทศไทยไดเ้ห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็ไดท้ าการเปิดสายด่วน 1414 เพ่ือช่วยประสานและรับขอ้มูลและให้ความ
ช่วยเหลือกบัคนพิการทางดา้นสายตาอยา่งถูกวธีิเพ่ือช่วยเหลือผูพิ้การทางสายตาต่อไป                                                    
 

ข้อเสนอแนะ 
        ข้อเสนอแนะเพือ่พฒันาระบบบริการสุขภาพ 
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1. ควรใหค้วามรู้ ความเขา้ดา้นสิทธิการรักษาส าหรับผูพิ้การทางสายตามากข้ึน  
2. สถานบริการควรจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีบริการโดยเฉพาะและส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับส าหรับผูพิ้การทางสายตา  

        ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยั 
ควรศึกษาในกลุ่มคนพิการทางสายตาท่ีหลากหลาย  แตกต่างและประเภทในบริบทอ่ืน ๆ เพ่ือท่ีจะเป็นขอ้มูลและเป็นองค์

ความรู้ใหม่ในงานดา้นการศึกษาคนพิการในอนาคตต่อไป 
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