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ประสบการณ์การรับรู้ข่าวสารทางด้านการบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคม
ของคนพิการทางสายตา ศูนย์ฝึกอาชีพของหญิงตาบอดสามพราน จังหวัดนครปฐม

Experience of Health Services Information and Social Welfare Perception 
among Visual Disability People at Vocational Training Centers in the State of 

the Blind Women of Sampran Nakorn-pratom Province

บทคัดย่อ

 กำรวจิยัเชงิคณุภำพนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษำประสบกำรณ์กำรรบัรูข่้ำวสำรและสวสัดกิำรสงัคมของคนพกิำร

ทำงสำยตำโดยศึกษำหญิงพิกำรทำงสำยตำในศูนย์ฝึกอำชีพหญิงตำบอดสำมพรำน กลุ่มคนให้ข้อมูลหลัก จสำนวน 8 คน 

ประกอบด้วย หญิงพิกำรทำงสำยตำอำยุอยู่ในช่วง 18 – 30 ปี ผลกำรวิจัยพบว่ำ สภำพชีวิตและทัศนคติ สภำพควำมด้อย

โอกำส ของหญิงพิกำรทำงสำยตำท่ีศึกษำท้ังหมดมีภูมิลสำเนำอยู่ต่ำงจังหวัด ครอบครัวมีฐำนะยำกจน อยู่ในชนบท ซึ่ง

ทั้งหมดพิกำรมำตั้งแต่เกิด โดยส่วนใหญ่เป็นโรคจอประสำทตำเสื่อม และจำกกำรเกิดอุบัติเหตุ คนพิกำรทำงสำยตำ 

ประสบกำรณ์กำรบัรูข่้ำวสำรทำงด้ำนสขุภำพพบว่ำ 1) ขำดระบบบรกิำรสขุภำพและข้อมลูข่ำวสำรด้ำนสขุภำพทีด่พีอ 2) 

ไม่สำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรต่ำง  ๆ  ทำงสังคม แต่ละคนแสวงหำแนวทำงกำรรักษำ จึงส่งผลให้กำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ

ของรฐัยงัไม่เพยีงพอ จำกผลกำรวจิยัมข้ีอเสนอแนะว่ำ ควรมกีำรต่อยอดจำกงำนวจิยัไปสูก่ำรค้นหำข้อมลูทีเ่ป็นปัจจบุนั

และนสำมำเป็นแนวทำงในกำรศึกษำวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมในบริบทของสังคมไทย

ค�าส�าคัญ: ประสบกำรณ์ คนพิกำรทำงสำยตำ กำรรับรู้ข่ำวสำรด้ำนบริกำรสุขภำพ

Abstract

 This qualitative research aims to study the accessing to health services information and social welfare among 

visually impaired people by a study of people with disabilities in many different types of visual disabilities in the 

vocational training center, a blind woman, Rose garden. The eight key-informants composed of blind-women with 

age between 18-30 years.
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 The results showed that their general characteristics come from poor rural families and all of them had congenital 

blindness and were gotten accidence with their eyes. The experience of health service information perception was 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, health services accessibility of the state is not enough. Suggestion of this 

study there should be further investigated 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

 มนุษย์เกิดมำต่ำงมีควำมแตกต่ำงกัน บำงคนเป็นหญิงบำงคนเป็นชำย ต่ำงเช้ือชำติ ศำสนำ ฐำนะ ควำมเป็น

อยู่ทำงเศรษฐกิจจึงเกิดประเด็นปัญหำกำรเหลื่อมลส้ำ ควำมไม่เท่ำเทียมทำงสังคม รวมทั้ง “ควำมพิกำร” ทำงร่ำงกำย 

ที่เกิดขึ้น ควำมไม่เท่ำเทียมนี้ส่งผลต่อกำรเข้ำถึงบริกำรทำงสุขภำพของคนพิกำรที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ทำงกำยภำพ  

สุขภำวะและสภำพแวดล้อม กำรส่ือสำร ข้อมูลข่ำวสำร สิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง “คนพิกำร” ใน 

พระรำชบัญญตัส่ิงเสรมิและพฒันำคณุภำพชวีติคนพกิำร พ.ศ. 2550 หมำยถงึ บคุคลทีซ่ึง่มข้ีอจสำกดัในกำรปฏิบติักจิกรรม

ในชีวิตประจสำวัน เนื่องจำกมีควำมบกพร่องทำงกำรมองเห็น กำรได้ยิน กำรเคลื่อนไหว กำรสื่อสำร เป็นต้น สิ่งที่เป็น

ปัญหำมำกที่สุดสสำหรับคนพิกำรทำงสำยตำคือ กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรทั้งทำงด้ำนข้อมูลข่ำวสำรด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ข้อมูล

ข่ำวสำรทำงด้ำนสุขภำพ และสิทธิทำงด้ำนสุขภำพ อำทิ ถ้ำหำกได้รับข่ำวสำรทำงโทรทัศน์ถึงแม้เรำจะได้ยินเสียงหำก

แต่เรำกไ็ม่สำมำรถอ่ำนตวัอกัษรทีว่ิง่ขึน้หน้ำจอได้ เพรำะไม่มกีำรสือ่สำรผ่ำนเสยีงหรอืเป็นตัวอกัษรกจ็ะทสำให้เรำพลำด

ข้อมูลตรงส่วนนั้นไป [1]

 แม้ว่ำคนพิกำรจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่ำว แต่ในปัจจุบันก็ยังประสบปัญหำกำรเข้ำถึงบริกำรด้ำนสุขภำพ 

โดยที่บริกำรด้ำนสุขภำพในสังคมไทยจะเป็นในลักษณะรัฐสวัสดิกำรเป็นส่วนใหญ่ ตัวหลักประกันสุขภำพเอง 

และระบบบริกำรสุขภำพในปัจจุบันยังมีปัญหำทสำให้คนพิกำรส่วนหนึ่งเข้ำไม่ถึง และได้รับประโยชน์แห่งรัฐไม่ทั่ว

ถึงและเท่ำเทียมกัน จำกกำรศึกษำของสุขศิริ ประสมสุข [2] พบว่ำ คนพิกำรครึ่งหนึ่งได้รับสวัสดิกำรจำกรัฐ ส่วนอีก

ครึ่งหนึ่งไม่ได้รับสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลจำกรัฐ และยังพบอีกว่ำคนพิกำรที่ไม่ได้รับสวัสดิกำรจำกรัฐนั้น ต้องช่วย

เหลือตัวเองเวลำเจ็บป่วย ส่วนเหตุปัจจัยที่ทสำให้คนพิกำรไม่ได้รับสวัสดิกำรจำกรัฐอำจเน่ืองมำจำกกำรไม่รับรู้หรือไม่

เข้ำถึงข้อมูลถึงสิทธิของคนพิกำรท่ีควรจะได้รับหรือรับข้อมูลแต่เข้ำไม่ถึงเพรำะควำมไม่สะดวก ซึ่งสอดคล้องกับกำร

ศึกษำของแพรว เอี่ยมน้อย [3] ที่พบว่ำ กำรสนับสนุนทำงสังคมในกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำรอยู่ในระดับน้อย เมื่อ

จสำแนกตำมกำรให้บรกิำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพ พบว่ำ กำรสนบัสนนุด้ำนกำรแพทย์อยูใ่นระดบัปำนกลำง ด้ำนกำรศกึษำ ด้ำน

อำชีพ และด้ำนสังคมอยู่ในระดับน้อย โดยคนพิกำรทำงร่ำงกำยจะได้รับกำรสนับสนุนในด้ำนจิตใจมำกกว่ำด้ำนอื่น  ๆ

 จะเหน็ได้ว่ำคนพกิำรทำงด้ำนสำยตำจสำเป็นอย่ำงยิง่ทีจ่ะต้องเข้ำไปดแูละค้นหำปัญหำทีเ่กดิขึน้เนือ่งจำกคนพกิำร

ทำงสำยตำมีโอกำสได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรน้อยกว่ำคนทั่วไป ซึ่งเล็งเห็นได้ว่ำปัญหำต่ำง  ๆ  หำกคนพิกำรทำงสำยตำ 

ไม่ได้รับกำรช่วยเหลือก็ส่งผลกระทบได้อย่ำงมำกเช่นกันโดยเฉพำะปัญหำทำงด้ำนข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสุขภำพ และ

สทิธทิำงด้ำนสุขภำพของคนพกิำรทำงสำยตำ กำรจดักำรเกีย่วกบัคนพกิำรหรอืคนทัว่ไปนัน้สงัคมไทยจะต้องตระหนกั

ถึงปัญหำของคนพิกำรทำงสำยตำให้มำกกว่ำนี้สิ่งสสำคัญที่สังคมไทยต้องจัดกำรคือ กำรจัดกำรองค์ควำมรู้เรื่องกำรดูแล 

คนพกิำรให้เป็นระบบทัง้เรือ่งของกำรสือ่สำรเหมอืนบคุคลทัว่ไปและทัง้ด้ำนข้อมลูข่ำวสำรทำงด้ำนสขุภำพ รวมถงึด้ำน
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สทิธทิำงด้ำนสุขภำพของคนพกิำรทำงสำยตำจะสำมำรถเข้ำถงึได้อย่ำงเท่ำเทยีมหำกรฐับำลหรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องมี

ระบบกำรจัดกำรที่สมบูรณ์แบบและเหมำะสมสสำหรับทุกคน [3]

 ด้วยเหตุนี้คณะคนวิจัยจึงได้มีควำมสนใจศึกษำประสบกำรณ์ของคนพิกำรทำงสำยตำเก่ียวกับกำรรับรู้ข่ำวสำร

ทำงด้ำนสุขภำพ และสวัสดิกำรสังคมของคนพิกำรทำงสำยตำ กำรศึกษำครั้งนี้ได้สะท้อนประสบกำรณ์จริงและ 

บทเรียนเพื่อเป็นข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรจัดกำรปัญหำพร้อมทั้งประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐและ 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพือ่ศกึษำประสบกำรณ์กำรรบัรูข่้ำวสำรทำงด้ำนกำรบรกิำรทำงสขุภำพและสวสัดกิำรสงัคมของคนพกิำรทำงสำยตำ

ขอบเขตของการวิจัย

 กำรวิจัยในครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพเพื่อศึกษำประสบกำรณ์เก่ียวกับกำรรับรู้ข่ำวสำรทำงด้ำนกำรบริกำร

ทำงสุขภำพ และสวัสดิกำรสังคมโดยใช้รูปแบบกำรสัมภำษณ์เชิงลึก

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ก่อนดสำเนินกำรวิจัยผู้วิจัยได้มีกำรพิทักษ์สิทธิก่อนเก็บข้อมูลภำคสนำม และได้รับอนุมัติกำรรับรองจริยธรรม

จำกมหำวิทยำลัยมหิดลเลขที่ CAO No. 2012/096.2203

 กลุ่มตัวอย่างคนให้ข้อมูลหลัก

 ผูใ้ห้ข้อมลูหลกัในกำรวจิยัครัง้นีป้ระกอบด้วย หญงิพกิำรทำงสำยตำทีอ่ยูใ่นศนูย์ฝึกอำชพีหญงิตำบอดสำมพรำน 

จสำนวน 8 คน ทสำกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก โดยเลือกเป็นคนพิกำรทำงสำยตำเพศหญิง อำยุระหว่ำง 18-30 ปี โดยไม่ได้

จสำกัดสำเหตุควำมพิกำรทำงสำยตำ

 เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการวิจัย

 กำรเกบ็รวบรวมข้อมลูเชงิคณุภำพ ผูว้จิยัเป็นเครือ่งมอืสสำคญัทีส่ดุและผูว้จิยัได้ใช้เครือ่งมอืในกำรวจิยัได้แก่ แบบ

บนัทกึข้อมลูส่วนบคุคล แนวคสำถำมในกำรสมัภำษณ์เชงิลกึ (In-depth interview) โดยเนือ้หำครอบคลมุเกีย่วกบักำรรบัรู้

ข่ำวสำรทำงด้ำนกำรบริกำรทำงสุขภำพ รวมถึงสวัสดิกำรสังคมของคนพิกำรทำงสำยตำ ตัวอย่ำงแนวคสำถำม เช่น อยำก

ให้คุณเล่ำประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรรับรู้ข่ำวสำรทำงด้ำนกำรบริกำรทำงสุขภำพ คุณรู้สึกต่อสิทธิทำงสวัสดิกำรสังคม

อย่ำงไร คุณมีควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่ำงไร

 การวิเคราะห์ข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกบทสัมภำษณ์ เป็นกำรตีควำมข้อมูลที่ได้พรรณนำ กำรตีควำมหรือ

หำควำมหมำยข้อมูลแบบสร้ำงข้อสรุปคือ โดยวิธีกำรวิเครำะห์แบบอุปนัย (Analytic induction) เป็นกำรสร้ำงข้อสรุป

ข้อมูลจำกรูปธรรมหรือปรำกฏกำรณ์ที่มองเห็น [4]

 การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิของผู้ให้ข้อมูลโดยผู้ให้ข้อมูลสำมำรถที่จะถอนตัวจำกกำรศึกษำ

ได้ทุกเมื่อตำมต้องกำรโดยไม่มีผลกระทบใด  ๆ  กรณีผู้ให้ข้อมูลเกิดวิกฤตทำงอำรมณ์ ผู้วิจัยจะหยุดกำรสัมภำษณ์ เปิด

โอกำสให้ผู้ให้ข้อมูลได้ระบำยแสดงออกถึงควำมรู้สึกอย่ำงเต็มที่รับฟังด้วยควำมเต็มใจ ยอมรับและเข้ำใจสภำพที่เกิด

ขึ้นจริง พิจำรณำส่งต่อหำกผู้ให้ข้อมูลต้องกำรควำมช่วยเหลือในกำรจัดกำรควำมเครียดที่เหมำะสมต่อไป
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สรุปผลการวิจัย

 1. ทศันคตเิชงิบวกต่อการรบัรูข่้าวสารด้านการบรกิารทางสขุภาพและสวสัดกิารสงัคมของคนพกิารทางสายตา

  1.1 การรับรู้ข่าวสารด้านการบริการทางสุขภาพ

  กำรรบัรูข่้ำวสำรด้ำนกำรบรกิำรทำงสขุภำพและสวสัดกิำรสงัคมของผูใ้ห้ข้อมลูหลกัจะได้รบัรูข้้อมลูสทิธิ

ทำงบริกำรทำงสุขภำพและสิทธิทำงกำรแพทย์พื้นฐำน ในเรื่องสิทธิบัตรทอง บัตรคนพิกำร กำรยื่นบัตรที่กล่ำวข้ำงต้น

ในกำรเข้ำรกัษำฟร ีรวมไปถงึกำรได้รบัเบีย้เลีย้งคนพกิำร เดอืนละ 500 บำทจำกรฐับำล ซึง่ขณะทีอ่ยูก่บัครอบครวัทีบ้่ำน

จะรบัรูข่้ำวสำรด้ำนกำรบรกิำรทำงสขุภำพและสทิธิทำงกำรแพทย์และสขุภำพจำกคนปกครอง อำท ิพ่อ รวมทัง้จำกจำก

บุคลำกรทำงสุขภำพ อำทิ เจ้ำหน้ำที่สถำนีอนำมัยและเจ้ำหน้ำที่ รพ. ที่คนพิกำรทำงสำยตำเข้ำรับบริกำร และในขณะที่

ฝึกอำชพีทีศ่นูย์ฯ จะได้รบัข่ำวสำรด้ำนกำรบรกิำรทำงสขุภำพและสทิธทิำงกำรแพทย์และสขุภำพ ส่วนคนดแูล ได้แก่ ซิ

สเตอร์ เพื่อน ๆ ที่ศูนย์ฝึกอำชีพ และเจ้ำหน้ำที่ทำงสุขภำพที่เข้ำมำให้ข้อมูลที่ฝึกอำชีพในบำงครั้งดังกำรสัมภำษณ์ผู้ให้

ข้อมูลหลักมีกำรรับรู้ข่ำวสำรด้ำนกำรบริกำรทำงสุขภำพ และสวัสดิกำรสังคมดังต่อไปนี้

 “พ่อแล้วกเ็พือ่น ๆ  ทีเ่คยไปรพ.เล่ำให้ฟังบ้ำงค่ะเขำบอกว่ำให้เรำเอำสมดุคนพกิำรบตัรประชำชนแล้วกบ็ตัรทอง

ไปด้วยไม่ต้องเสียตังค่ะ”

คุณไอ นำมสมมุติ

 “ทรำบว่ำใช้สิทธิในกำรรักษำฟรี และเบี้ยคนพิกำรเดือนละ 500 บำท

 “ซสิเตอร์มำอ่ำนหนงัสอืให้ฟังบำงทกีฟั็งทำงวทิยแุละโทรทศัน์ และบำงครัง้กจ็ะมทีำงโรงพยำบำลเข้ำมำแนะนสำ

เกี่ยวกับอะไรหลำย ๆ อย่ำง”

คุณบี นำมสมมุติ

  1.2 การดูแลตัวเองเมื่อเจ็บป่วย

  กำรดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยของผู้ให้ข้อมูลหลัก จะเป็นกำรพ่ึงพำบุคคลที่ดูแลโดยเม่ืออยู่ที่บ้ำนจะเป็น

ผู้ปกครอง คือ พ่อ แม่ ดูแลพำไปรักษำที่โรงพยำบำลใกล้ ๆ บ้ำน อำทิ สถำนีอนำมัย โรงพยำบำลในอสำเภอ ในจังหวัด 

รวมไปถึงคลินิก และในขณะที่มำฝึกอำชีพอยู่ที่ศูนย์ฝึกอำชีพ จะทำนยำเอง นอนพัก จะไปหำหมอเมื่อไม่สบำยหนัก ๆ 

เท่ำนัน้ ซึง่จะอำศยัควำมช่วยเหลอืจำกคนดแูล คอื ซสิเตอร์ ในกำรดแูลตนเองเมือ่เจบ็ป่วยดงัข้อมลูกำรสมัภำษณ์ต่อไปนี ้

 “ถ้ำอยู่ใกล้ ๆ  บ้ำนจะไปโรงพยำบำลที่อสำเภอ คุณแม่พำไปบ้ำงและไม่เคยไปไหนมำไหนเอง ”

 “ถ้ำไม่สบำยน้องไอทำนยำเองค่ะ แล้วก็นอนพัก หนูไม่เคยป่วยหนักค่ะ ป่วยแค่เป็นไข้ แล้วก็บอก Sister แล้ว

เอำยำมำกินแล้วนอนพักก็หำยแล้วค่ะ”

คุณไอ นำมสมมุติ

  1.3 ลักษณะของบริการสุขภาพ ประกอบไปด้วยการบริการดังต่อไปนี้

  การเดินทางและคนดูแลในการเดินทาง

  ในกำรดสำเนินชีวิตในปัจจุบัน ไม่ว่ำจะเป็นกำรเดินทำงก็มีโอกำสที่จะเกิดอุบัติเหตุแม้ว่ำร่ำงกำยของ 

คนเหล่ำนั้นจะสมบูรณ์แข็งแรง และยังมีกลุ ่มคนอีกกลุ่มหน่ึงมีปัญหำทำงด้ำนกำรมองเห็นซ่ึงเป็นปัจจัยสสำคัญ 

ในกำรดสำเนินชีวิต กำรทสำงำนและกำรเดินทำงและจสำเป็นที่จะต้องมีคนดูแลในกำรเดินทำง จำกกำรสัมภำษณ์ 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีวิธีในกำรเดินทำงและผู้ดูแลในกำรเดินทำง ดังต่อไปนี้ “มีคุณพ่อคุณแม่ พำไป ไปด้วยรถยนต์ค่ะ”

คุณกวำง นำมสมมุติ

  “แม่พำไปตลอด ไม่อยำกไปเองหรอกค่ะต้องนั่งรถโดยสำรนำน”

คุณนำง นำมสมมุติ
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  สถานที่และอุปกรณ์ในการอ�านวยความสะดวก

  คนพกิำรมปัีญหำด้ำนกำรเข้ำถงึบรกิำรสำธำรณะและสิง่อสำนวยควำมสะดวก ซึง่เป็นอปุสรรคสสำคญัในกำร

ดสำรงชีวิตประจสำวัน ทั้งนี้ เนื่องจำกสิ่งอสำนวยควำมสะดวกมีไม่เพียงพอ หรือไม่มีกำรปรับสภำพแวดล้อมให้เหมำะสม

และเอื้ออสำนวยต่อคนพิกำร เช่น ในระบบกำรคมนำคมขนส่งสำธำรณะ จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักได้รับบริกำร

ด้ำนอุปกรณ์ในกำรอสำนวยควำมสะดวก ดังต่อไปนี้

 “เมื่อก่อนเขำก็ดูแลดีให้บริกำรดี ไปถึงก็มีรถเข็นมำ รับให้เรำนั่งรอค่ะ”

คุณกวำง นำมสมมุติ

  การสื่อสารและการให้บริการของบุคลากร

  กำรสื่อสำรที่ถูกต้องเป็นสิ่งสสำคัญเพื่อให้กำรสื่อสำรมีประสิทธิภำพสูงสุด รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ที่ต้องให้

บริกำรทำงสุขภำพกับคนพิกำรที่จะต้องมีควำมรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีต่อกำรให้บริกำรในทุกระดับ ไม่ว่ำจะเป็นคนปกติ

หรือคนพิกำร โดยเฉพำะคนที่มีควำมพิกำรจสำเป็นจะต้องได้รับกำรส่ือสำรที่มีควำมเฉพำะชัดเจนมำกกว่ำบุคคลทั่วไป 

จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักได้รับบริกำรด้ำนกำรสื่อสำร ดังต่อไปนี้

 “เขำดูแลให้บริกำรดี ที่สถำนีอนำมัยจะคอยบอกว่ำต้องทสำอะไรแล้วไปกันก็เท่ำทียมกันนะคะ เขำพูดคุยกับ 

คุณพ่อเลยไม่มีปัญหำในกำรติดต่ออะไรค่ะ”

 คุณกวำง นำมสมมุติ

 “ดค่ีะ ถงึแม้ว่ำเรำจะไปกบัเจ้ำหน้ำทีท่ีน่ีเ่ขำกไ็ม่ได้ลดัควิให้เรำ กท็สำไปตำมควิ พอเขำรูว่้ำเรำพกิำรทำงสำยตำเขำ

ก็จะคอยดูเรำตลอด”

 คุณบี นำมสมมุติ

 2. ทัศนคติเชิงลบต่อการรับรู้ข่าวสารด้านการบริการทางสุขภาพของคนพิการทางสายตา

  2.1 การรับรู้ข่าวสารทางด้านการบริการทางสุขภาพ

  ทัศนคติเชิงลบต่อกำรรับรู้ข่ำวสำรด้ำนกำรบริกำรทำงสุขภำพและสวัสดิกำรสังคมของคนพิกำรทำง

สำยตำ ด้ำนกำรรบัรูข่้ำวสำรทำงด้ำนกำรบรกิำรทำงสขุภำพและสวสัดกิำรสงัคมของผูใ้ห้ข้อมลูบำงส่วน พบว่ำ มทีศันคติ 

ต่อกำรได้รับสิทธิที่ควรพึงได้ของตนว่ำไม่เป็นธรรม ได้รับบริกำรที่ไม่เหมำะสม อำทิ กำรรับเบี้ยคนพิกำรรำยเดือน  

รวมไปถงึกำรได้รบัรูข่้ำวสำรทำงด้ำนกำรบรกิำรทำงสขุภำพและสวสัดกิำรสงัคม ทีย่งัคงได้รบัรูค่้อนข้ำงน้อยดงัต่อไปนี้

 “ยงัไม่เพยีงพอค่ะ อยำกให้มกีำรแจ้งอย่ำงเป็นทำงกำรหรอืหำกมข่ีำวสำรอะไรใหม่ ๆ  สสำหรบัคนพกิำรอยำกให้

มีเอกสำร แผ่นพับอักษรเบรลล์ อยำกให้แจ้งข่ำวให้ทั่วถึงค่ะ”

 “กอ็ยำกให้พวกผูใ้หญ่บ้ำน อบต. เข้ำมำดแูลในกรณทีีเ่จ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสขุเข้ำมำดแูลไม่ทัว่ถงึ เพือ่ให้คนพกิำร

ได้รับกำรดแูลได้ท่ัวถงึ และทรำบสทิธขิองตนเอง หรอืมกีำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้ควำมช่วยเหลอื

คนพกิำร เพรำะถอืเป็นบคุคลในท้องถิน่ของตนเอง จะเหน็จำกข่ำวบ่อย  ๆ  ว่ำมคีนพกิำรอยูใ่นกระท่อมคนเดยีวไม่มใีคร

ดูแล ก็อยำกให้ส่วนนี้เข้ำมำดูแลให้มำกหน่อย”

  2.2 การดูแลตัวเองเมื่อเจ็บป่วย

  ทศันคตเิชงิลบของกำรดแูลตนเองเมือ่เจบ็ป่วยของผูใ้ห้ข้อมลูหลกั จะเป็นกำรพึง่พำบคุคลทีด่แูลโดยเมือ่

อยู่ที่บ้ำนจะเป็นคนปกครอง คือ พ่อ แม่ ดูแลพำไปรักษำที่โรงพยำบำลใกล้ ๆ บ้ำน อำทิ สถำนีอนำมัย โรงพยำบำลใน

อสำเภอ ในจังหวัด รวมไปถึงคลินิก และในขณะที่มำฝึกอำชีพอยู่ที่ศูนย์ฝึกอำชีพ จะทำนยำเอง นอนพัก จะไปหำหมอ

เมื่อไม่สบำยหนัก ๆ เท่ำนั้น ซึ่งจะอำศัยควำมช่วยเหลือจำกคนดูแล คือซิสเตอร์ ในกำรดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย และเคย

มีประสบกำรณ์ที่ไม่ดีต่อกำรรักษำดูแล ดังกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักมีกำรดูแลตัวเองเมื่อเจ็บป่วย ดังต่อไปนี้
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 “ไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะ ไปไหนมำไหนลสำบำกค่ะมองไม่เหน็ด้วย ในกรงุเทพฯ เดนิทำงลสำบำก รถเยอะ น่ำกลวั 

ถ้ำไม่สบำยจะหำยำทำนเอง ไปเอำยำกะซิสเตอร์บ้ำง ก็เพื่อนบ้ำงแล้วนอนพักก็หำยแล้วค่ะ”

  2.3 ลักษณะการบริการสุขภาพ

   2.3.1. การเดินทางและคนดูแลในการเดินทาง

   กำรดสำเนนิชวีติในปัจจบุนั ไม่ว่ำจะเป็นกำรเดนิทำงกม็โีอกำสทีจ่ะเกดิอบุติัเหตุแม้ว่ำร่ำงกำยของคน

เหล่ำนัน้จะสมบรูณ์แขง็แรง และยงัมกีลุม่คนอกีกลุม่หนึง่มปัีญหำทำงด้ำนกำรมองเหน็ซึง่เป็นปัจจยัสสำคญัในกำรดสำเนนิ

ชวีติ กำรทสำงำนและกำรเดนิทำงและจสำเป็นทีจ่ะต้องมคีนดแูลในกำรเดนิทำง จำกกำรสมัภำษณ์คนให้ข้อมลูหลกัมวีธิใีน

กำรเดินทำงและคนดูแลในกำรเดินทำง ดังต่อไปนี้

 “แม่พำไปตลอด ไม่อยำกไปเองหรอกค่ะต้องนั่งรถโดยสำรนำน แล้วไปเองก็กลัว

ด้วยเรำไม่รู้เรื่อง”

 “ไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะ ไปไหนมำไหนลสำบำกค่ะมองไม่เหน็ด้วย ในกรงุเทพฯ เดนิทำงลสำบำก รถเยอะ น่ำกลวั 

ถ้ำไม่สบำยจะหำยำทำนเอง ไปเอำยำกะ Sister บ้ำง ก็เพื่อนบ้ำงแล้วนอนพักก็หำยแล้วค่ะ”

   2.3.2. สถานที่และอุปกรณ์ในการอ�านวยความสะดวก

   คนพกิำรมปัีญหำด้ำนกำรเข้ำถงึบรกิำรสำธำรณะและสิง่อสำนวยควำมสะดวก ซึง่เป็นอปุสรรคสสำคญั

ในกำรดสำรงชีวิตประจสำวัน ทั้งนี้ เนื่องจำกสิ่งอสำนวยควำมสะดวกมีไม่เพียงพอ หรือไม่มีกำรปรับสภำพแวดล้อมให้

เหมำะสมและเอื้ออสำนวยต่อคนพิกำร เช่น ในระบบกำรคมนำคมขนส่งสำธำรณะ จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักได้

รับบริกำรด้ำนอุปกรณ์ในกำรอสำนวยควำมสะดวก ดังต่อไปนี้

 “เมื่อก่อนเขำก็ดูแลดใีห้บริกำรดี ไปถึงก็มรีถเข็นมำ รับให้เรำนั่งรอค่ะแต่ช่วงหลัง ๆ  นี้ไม่มีแล้วนะ ปล่อยเรำไป

กันเองพ่อแม่ลูกค่ะ”

 “ก็อยำกให้เพิ่มในส่วนอุปกรณ์ต่ำงสสำหรับเฉพำะคนพิกำรค่ะ อย่ำงพวกมีไม้เท้ำให้เวลำไปโรงพยำบำล หรือมี

รถเข็นนั่งรอเฉพำะในส่วนที่แยกจำกคนปกติ เพื่อที่จะได้ไม่เกิดกำรแซงคิวกันด้วย”

   2.3.3. การสื่อสารและการให้บริการของบุคลากร

   ทศันคตกิำรสือ่สำรและกำรให้บรกิำรบคุลำกรเชงิลบจำกกำรสมัภำษณ์ผูใ้ห้ข้อมลูหลกัได้รบับรกิำร

ด้ำนกำรสื่อสำร ดังต่อไปนี้

 “เป็นโรงพยำบำลในอสำเภอค่ะ ไปหำหมอเนือ่งจำกเป็นไข้หวดัธรรมดำ เวลำทสำอะไรกบ็อกก่อนเสมอ มพีนกังำน

เจ้ำหน้ำที่คอยดูแลอยู่เสมอแต่บำงคนก็พูดกับเรำไม่เพรำะ หงุดหงิดใส่ ก็มีค่ะ”

 “ก็อย่ำงที่ได้เจอมำก็ในเรื่องของกำรบริกำรอย่ำงเช่นในเรื่องของกำรลัดคิวทั้ง ๆ ที่เรำมำก่อนและเป็นหนักกว่ำ

พวกเขำก็มำลัดคิวเรำ ทสำให้เรำรู้สึกไม่ดี แต่ถ้ำเป็นคนสูงอำยุก็ว่ำไปอย่ำงเช่นน่ังรถเข็นมำเรำก็สำมำรถเสียสละให้เขำ

ได้แต่ที่เจอมำก็จะเป็นคนปกตินี่ล่ะค่ะ ถ้ำจะให้เป็นไปได้อย่ำงไรก็ไม่รู้จะพูดอย่ำงไร”

 3. ประสบการณ์การรับรู้ข่าวสารด้านการบริการทางสุขภาพและสวัสดิการสังคม

  การรับรู้ข่าวสารทางด้านการบริการทางสุขภาพและสวัสดิการสังคม

  สิ่งที่เป็นปัญหำมำกที่สดุสสำหรับคนพิกำรทำงสำยตำคือกำรรับรู้ข่ำวสำรด้ำนกำรบริกำรทำงสุขภำพและ

สวสัดกิำรสงัคมของคนพกิำรทำงสำยตำซึง่ในปัจจบุนักย็งัประสบปัญหำกำรเข้ำถงึบรกิำรด้ำนสขุภำพ โดยทีบ่รกิำรด้ำน

สขุภำพในสงัคมไทยจะเป็นในลกัษณะรฐัสวสัดกิำรเป็นส่วนใหญ่ทัง้นีเ้สนอให้มกีำรบรรจเุรือ่งปัญหำทำงด้ำนกำรเข้ำถงึ

ข้อมลูข่ำวสำร และสทิธทิำงด้ำนสขุภำพของคนพกิำรทำงสำยตำเพือ่กำรช่วยเหลอืคนพกิำรให้ได้รบัสทิธอิย่ำงเท่ำเทยีม

กัน จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักมีกำรรับรู้ข่ำวสำรด้ำนกำรบริกำรทำงสุขภำพและสิทธิทำงกำรแพทย์และสุขภำพ 
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ดังต่อไปนี้

 “ทรำบว่ำตนเองใช้บตัรทองทีส่ถำนีอนำมัยข้ำง ๆ   บ้ำน มบีตัรคนพกิำร” “พ่อกบัเจ้ำหน้ำทีท่ีส่ถำนอีนำมยับอกค่ะ”

 “พ่อกับเจ้ำหน้ำที่ที่สถำนีอนำมัยบอกค่ะ แต่ก็ไม่ค่อยได้รับข่ำวสำรอะไรหรอกไม่ค่อยมีคน

บอกเล่ำอะไรให้ฟังหรอก รู้เท่ำนี้ก็ดีแล้วค่ะ”

แผนผังความคิด : กำรศึกษำประสบกำรณ์กำรรับรู้ข่ำวสำรทำงด้ำนกำรบริกำรทำงสุขภำพและสวัสดิกำรสังคมของคน

พิกำรทำงสำยตำ ศูนย์ฝึกอำชีพคนพิกำรทำงสำยตำ สำมพรำน จังหวัดนครปฐม

เชิงลบ                                                                                      เชิงบวก

เบรลล์ตำมทำงเดิน

กำรรับเบี้ยคนพิกำรรำยเดือน

เจ้ำหน้ำที่บำงสถำนที่พูดจำไม่สุภำพ
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การอภิปรายผล

 กำรวิจัยเชิงคุณภำพครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรรับรู้ข่ำวสำรทำงด้ำนกำรบริกำร

ทำงสุขภำพและสวสัดกิำรสงัคมของคนพกิำรทำงสำยตำ กรณศีกึษำศนูย์ฝึกอำชพีคนพกิำรทำงสำยตำสำมพรำน จงัหวดั

นครปฐม ผลกำรศึกษำพบว่ำ คนพิกำรทำงสำยตำที่ศึกษำจสำนวน 8 คน ประกอบด้วยหญิงพิกำรทำงสำยตำ อำยุในช่วง 

15 – 22 ปี ส่วนใหญ่มภีมูลิสำเนำอยูต่่ำงจงัหวดั ครอบครวัมฐีำนะยำกจน อยูใ่นชนบท ประกอบอำชพีเกษตรกรรม รบัจ้ำง 

และค้ำขำย ส่วนใหญ่เป็นครอบครวัใหญ่มลีกูหลำยคน ทกุคนในครอบครวัต่ำงมหีน้ำทีต้่องช่วยเหลอืกนัในกำรประกอบ

อำชีพเลี้ยงปำกท้อง จึงไม่ค่อยมีเวลำพอที่จะดูแลสมำชิกคนพิกำรทำงสำยตำ ส่วนใหญ่พิกำรมำตั้งแต่กสำเนิด และมีกำร

พิกำรทำงสำยตำภำยหลัง โดยเกิดจำกกำรรับประทำนยำรักษำโรคประจสำตัว ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่สำมำรถเข้ำถึง

ระบบบริกำรสุขภำพและส่ิงอสำนวยควำมสะดวกซ่ึงสอดคล้องกับกำรศึกษำของ สุภลักษณ์ คลำยบุญ [5,8] ที่เสนอว่ำ 

ควรกระจำยบรกิำรให้ครอบคลมุคนพกิำรทกุประเภท และควรพฒันำรปูแบบบรกิำรให้หลำกหลำย จดัหำวสัดอุปุกรณ์

ทีจ่สำเป็นให้เพยีงพอ จดัสถำนทีใ่ห้เหมำะสม และมกีำรจดัสรรงบประมำณสสำหรบักจิกรรมฟ้ืนฟสูขุภำพคนพกิำร ผลกำร

วิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงำนวิจัยในต่ำงประเทศที่ พบว่ำ กำรจัดรูปแบบกำรพัฒนำคนพิกำรควรได้รับสิทธิประโยชน์

สสำหรับกำรป้องกันควำมพิกำรซ่ึงจะลดต้นทุนในกำรรักษำในอนำคตได้ [10] กำรไม่สำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรต่ำง ๆ  

ทำงสังคมซึ่งแต่ละคนแสวงหำแนวทำงกำรรักษำพยำบำลตนเองถูกบ้ำง ผิดบ้ำง จึงส่งผลให้กำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ

ของรัฐยังไม่เพียงพอต่อกำรศึกษำซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ อรรถพงศ์ สงวนเดือน [6] ที่วิจัยควำมต้องกำรของคน

พิกำรด้ำนกำรบริกำรและกำรสงเครำะห์จำกภำครัฐพบว่ำ ส่วนมำกเป็นเพศหญิง มีอำยุระหว่ำง 60-70 ปี มีสถำนภำพ

สมรสอยู่เขตนอกเทศบำล มีกำรศึกษำที่ระดับประถมศึกษำ ไม่ทสำงำน มีควำมพิกำรทำงกำรมองเห็นมีระยะเวลำนำน 5 

ปี หรือตส่ำกว่ำ ไม่มีควำมลสำบำกในกำรประกอบกิจวัตรประจสำวัน ไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ และมีควำมต้องกำรทำงด้ำน

กำรบริกำรและกำรสงเครำะห์จำกภำครัฐ

 ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่เรียนจบในชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น แต่มีควำมต้องกำรมีอำชีพและมีรำยได้ สำมำรถ

หำเลี้ยงตัวเองได้ รวมทั้งไม่เป็นภำระของบุคคลอื่นซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ อัครพรรณ ขวัญชื่น [7],[8] ได้ศึกษำ 

เกีย่วกบัวถิชีวีติ และสวสัดกิำรของคนพกิำรทำงกำย ผลกำรวจิยัพบว่ำ คนพกิำรได้รบัโอกำสทำงกำรศกึษำน้อยโดยเฉพำะ

คนพิกำรซึ่งประสบอุบัติเหตุจนพิกำร ก็จะไม่ได้ศึกษำต่อ อย่ำงไรก็ตำมบำงคนได้รับโอกำสจำกหน่วยงำน ของรัฐและ

เอกชน ให้ควำมช่วยเหลอืด้ำนกำรศกึษำ ด้วยสภำพแวดล้อม ทีไ่ม่อสำนวยต่อคนพกิำรทำงกำย ทสำให้เป็นอปุสรรคทีใ่หญ่

หลวงต่อกำรศึกษำของคนพิกำร นอกจำกนั้นยังมีปัญหำด้ำนควำมพร้อมของ สถำนศึกษำ ครู และนักเรียน

สรุป

 ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ยังมีปัญหำทำงด้ำนข้อมูลข่ำวสำรทำงด้ำนสุขภำพ และสวัสดิกำรสังคมคนพิกำร 

ทำงด้ำนสำยตำ สิ่งที่เป็นปัญหำมำกที่สุดสสำหรับคนพิกำรทำงสำยตำคือ กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ข้อมูล

ข่ำวสำรทำงด้ำนสขุภำพ และสทิธทิำงด้ำนสขุภำพ อำท ิถ้ำหำกได้รบัข่ำวสำรทำงโทรทศัน์ถงึแม้คนพกิำรจะได้ยนิเสยีง 

กไ็ม่สำมำรถอ่ำนตวัอกัษรทีว่ิง่ขึน้หน้ำจอได้ กจ็ะทสำให้คนพกิำรพลำดข้อมลูตรงส่วนนัน้ไป ดงันัน้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง

จะได้ช่วยประสำนและให้ควำมช่วยเหลอืกบัคนพกิำรทำงด้ำนสำยตำอย่ำงถกูวธิเีพือ่ช่วยเหลอืคนพกิำรทำงสำยตำต่อไป

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ

  1. ควรประชำสัมพันธ์ด้ำนสิทธิกำรรักษำสสำหรับคนพิกำรทำงสำยตำให้เข้ำถึงมำกขึ้น

  2. สถำนบริกำรควรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่บริกำรโดยเฉพำะและสิ่งอสำนวยควำมสะดวกสสำหรับคนพิกำรทำงสำยตำ
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 ควรศึกษำในกลุ่มคนพิกำรทำงสำยตำที่หลำกหลำย แตกต่ำงและประเภทในบริบทอื่น  ๆ  เพื่อที่จะเป็นข้อมูล

และเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ในงำนด้ำนกำรศึกษำคนพิกำรในอนำคตต่อไป
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