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คานา
การฟื้ นฟู สมรรภาพ โดยชุมชน( Community-based rehabilitation หรือ CBR) เป็นแนวทางทีอ่ งค์การอนามัยโลก
(WHO) ริเริม่ ขึน้ หลังจากทีม่ กี ารประกาศใช้ปฏิญญาอัลมา-อตา (Declaration of Alma-Ata) ในปี ค.ศ. 1978 เพื่อใช้เป็น
ยุทธศาสตร์ในการช่วยให้คนพิการในประเทศทีม่ รี ายได้ในระดับต่าหรือปานกลางสามารถเข้าถึงบริการฟื้ นฟู สมรรภาพ
ต่างๆ ได้ดยี งิ่ ขึน้ ด้วยการใช้ทรัพยากรในท้องถิน่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด และด้วยความร่วมมือขององค์กรต่างๆ ของ
สหประชาชาติ องค์กรพัฒนาภาคเอกชนและองค์กรเพื่อคนพิการคนพิการต่างๆ ตลอดระยะเวลา 30 ปีทผี่ า่ นมาจึงทาให้
ซีบอี าร์มกี ารพัฒนาจนกลายเป็น ยุทธศาสตร์ พหุภาคทีส่ ามารถตอบสนองต่อความต้องการของ คนพิการได้อย่าง
หลากหลายยิง่ ขึน้ ทาให้คนพิการมีสว่ นร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวติ ของ คนพิการให้
สูงขึน้ อีก
แนวทางทีป่ รากฏในคูม่ อื ซีบอี าร์น้ีเป็นผลงานทีเ่ กิดจากความร่วมมือของผูเ้ กีย่ วข้องจากภาคส่วนต่างๆ ซึง่ ใช้ระยะเวลา
เวลาห้าปีในการต่อยอดจากคาแนะนาสาคัญซึง่ ได้จากการประชุม International Consultation to Review Communitybased Rehabilitation ทีก่ รุงเฮลซิงกิในปี ค.ศ. 2003 และจากเอกสารจุดยืนร่วมกัน ในเรือ่ งซีบอี าร์ ระหว่าง องค์กร
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และ
องค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี ค.ศ. 2004 แนวทางดังกล่าวสนับสนุนการใช้ซบี อี าร์เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ทมี่ ศี กั ยภาพ
ในการปฏิบตั ใิ ช้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการคนพิการ ( Convention on the Rights of Persons with Disabilities)
และการออกกฎหมายระดับชาติทคี่ านึงถึงคนพิการคนพิการด้วยซึง่ จะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาแบบครบวงจรโดยมี
ชุมชนเป็นฐานอีกด้วย
แนวทางนี้ชว่ ยชีน้ าผูจ้ ดั การซีบอี าร์ (CBR manager)และผูเ้ กีย่ วข้องอื่นๆ ในเรือ่ งของการพัฒนาและการเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของโปรแกรมซีบอี าร์ และช่วยให้คนพิการและสมาชิกในครอบครัวสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ด้าน
การศึกษา ด้านความเป็นอยู่ทดี่ แี ละด้านสังคมต่างๆ แนวทางนี้เน้นเรือ่ งการสร้างศักยภาพด้วยการทาให้คนพิการ
สมาชิกในครอบครัวและชุมชนมีสว่ นร่วมในการกระบวนการด้านการพัฒนาและการตัดสินใจทัง้ ปวง นอกจากนี้คมู่ อื ซีบี
อาร์ยงั สนับสนุนให้มกี ารประเมินผลโปรแกรมซีบอี าร์ต่างๆ และให้มกี ารดาเนินการวิจยั เพิม่ เติมเพื่อให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของซีบอี าร์ในบริบทต่างๆ ทีห่ ลากหลายอีกด้วย
องค์การอนามัยโลก องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ยูเนสโก สหภาพพัฒนาคนพิการนานาชาติ (IDDC) โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ สมาชิกทีมเฉพาะกิจซีบอี าร์อนั ได้แก่ Handicap International, ItalianAssociation Amici di Raoul Follereau
(AIFO), Light for the World, Norwegian Association of Disabled และ Sightsavers ได้รว่ มมือกันอย่างใกล้ชดิ ในการ
จัดทาเอกสารชุดนี้ขน้ึ นอกจากนี้ยงั มีบคุ ลากรอีกกว่า 180 คน และองค์กรต่างๆ อีกเกือบ 300 องค์กรซึง่ ส่วนมากมา
จากประเทศทีม่ รี ายได้ต่าหลายประเทศทั ่วโลกได้มสี ว่ นร่วมในการให้ขอ้ มูลและสนับสนุน ดังนัน้ เราจึงขอขอบพระคุณทุก
คนสาหรับความช่วยเหลืออันมีคา่ ในครังนี
้ ้เป็นอย่างยิง่
ดร. อลา อัลวัน
รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ายโรคไม่ตดิ ต่อและสุขภาพจิต
องค์การอนามัยโลก
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ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือซีบีอาร์
ความเป็ นมาของคู่มือซีบีอาร์
ได้มกี ารประมาณการไว้วา่ ประชากรของโลกอย่างน้อย ร้อยละ10เป็นคนพิการคนพิการ (1)โดยส่วนมากอยู่ในประเทศที่
กาลังพัฒนาซึง่ ตกอยู่ภายใต้เงือ่ นไขของความยากจนคนพิการคนพิการจึงเป็นกลุ่มประชากรทีม่ ศี กั ยภาพน้อยทีส่ ดุ และ
ั
ตกอยู่ในความเสีย่ งสูงสุดกลุ่มหนึ่งของโลกและคนพิการคนพิการมักรูส้ กึ ว่าตนเองมีมลทินและมักจะประสบกับปญหา
เรือ่ งการกีดกัน ทาให้มคี วามสามารถในการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ การศึกษาและโอกาสในการมีความเป็นอยู่ทดี่ ี
ในระดับทีจ่ ากัด
การฟื้ นฟูโดยมีชมุ ชนเป็นศูนย์ฐาน ( Community-based rehabilitation หรือ CBR) เป็นแนวทางทีอ่ งค์การอนามัยโลก
(WHO) ริเริม่ ขึน้ หลังจากทีม่ กี ารประชุม International Conference on Primary Health Care ในปี ค.ศ. 1978 และ
ปฏิญญาอัลมา-อตา (Declaration of Alma-Ata) ทีไ่ ด้มกี ารประกาศใช้ตามมา (2) แต่เดิมนัน้ ซีบอี าร์จดั ว่าเป็น
ยุทธศาสตร์ทชี่ ว่ ยให้บคุ คลพิการเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนาให้สามารถเข้าถึงบริการฟื้ นฟูต่างๆ ได้ดยี งิ่ ขึน้ อย่างไรก็
ตามในช่วงเวลา 30 ปีทผี่ า่ นมาได้มกี ารขยายขอบเขตของซีบอี าร์ให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ มากขึน้ อีกพอสมควร
การประชุม International consultation to review community-based rehabilitation ทีก่ รุงเฮลซิงกิในปี ค.ศ. 2003 ได้ม ี
ข้อเสนอแนะทีส่ าคัญสาหรับซีบอี าร์จานวนหนึ่ง (3) อันนาไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสารจุดยืนร่วมกัน ในเรือ่ ง
ซีบอี าร์ระหว่างองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าซีบอี าร์เป็นยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาชุมชนโดยทั ่วไปเพื่อการฟื้ นฟู
การก่อให้เกิดโอกาสทีเ่ ท่าเทียมกัน การลดความยากจนและการทาให้คนพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (4) และในปี ค.ศ.
2005 การประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly) ได้มมี ติ (58.23) (5)ในเรือ่ งการป้องกันความพิการและ
การฟื้ นฟูโดยเชือ้ เชิญให้ประเทศสมาชิก“สนับสนุนและเสริมความแข็งแกร่งให้กบั โครงการฟื้ นฟูทมี่ ชี มุ ชนเป็นฐาน...”
ขณะนี้มปี ระเทศทีใ่ ช้แนวทางปฏิบตั ขิ องซีบอี าร์อยู่กว่า 90 ประเทศ และแนวทางฉบับนี้นบั ว่าเป็นการตอบสนองต่อเสียง
เรียกร้องจากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องฝ่ายต่างๆ ทั ่วโลกเพื่อให้มแี นวทางทีช่ ดั เจนในการพัฒนาให้โปรแกรมซีบอี าร์กา้ วต่อไป
ข้างหน้าด้วยความสอดคล้องกับพัฒนาการต่างๆ ข้างต้น นอกจากนี้แนวทางฉบับนี้ยงั เป็นการรวบรวมเอาความเข้าใจ
พื้นฐานเกีย่ วกับซีบอี าร์และประสบการณ์จากการปฏิบตั ใิ ช้จริงกว่า 30 ปีจากทั ่วโลกมาถ่ายทอดเพื่อให้เกิดเป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบตั พิ ร้อมด้วยคาแนะนาทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้แนวทางฉบับนี้ได้รบั อิทธิพลจากอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคน
พิการ ( Convention on the Rights of Persons with Disabilities หรือ CRPD)ตลอดจนโปรโตคอลเสริมของอนุสญ
ั ญา
(6) ซึง่ ออกมาในช่วงทีม่ กี ารจัดทาแนวทางฉบับนี้พอดี

วัตถุประสงค์ของคู่มือซีบีอาร์
• เพื่อให้แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมความแข็งแกร่งของโปรแกรมซีบอี าร์ทสี่ อดคล้องกับเอกสารจุดยืน
ร่วมกันในเรือ่ งซีบอี าร์ (CBR Joint Position Paper) และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
• เพื่อสนับสนุนให้มกี ารใช้ซบี อี าร์ในฐานะยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบครบวงจรโดยมีชมุ ชนเป็นฐานในการพัฒนา
คนพิการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อการลดความยากจน
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• เพื่อสนับสนุนให้บคุ ลากรฝ่ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้เข้าใจถึงความต้องการพื้นฐานและๆ ยกระดับคุณภาพชีวติ
ของคนพิการและครอบครัวโดยการอานวยความสะดวกให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ด้าน
การศึกษา ด้านชีวติ ความเป็นอยู่และด้านสังคมต่างๆ ได้สะดวกยิง่ ขึน้
• เพื่อสนับสนุนให้ภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันเพิม่ ศักยภาพให้กบั คนพิการและครอบครัวด้วยการสนับสนุนให้คน
เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการกระบวนการด้านการพัฒนาและการตัดสินใจทัง้ ปวง

กลุ่มเป้ าหมายของคู่มือซีบีอาร์
กลุ่มเป้าหมายหลักของคูม่ อื ซีบอี าร์ ได้แก่
• ผูจ้ ดั การซีบอี าร์
กลุ่มเป้าหมายรองของคูม่ อื ซีบอี าร์ ได้แก่
• บุคลากรซีบอี าร์
• เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขระดับปฐมภูม ิ ครูระดับโรงเรียน เจ้าหน้าทีส่ งั คมสงเคราะห์และเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน
อื่นๆ
• คนพิการและสมาชิกในครอบครัว
• องค์กรเพื่อคนพิการและกลุ่มพึง่ พาตนเองต่างๆ
• เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับโปรแกรมเพื่อคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ บุคลากรของรัฐในท้องถิน่ และ
ผูน้ าท้องถิน่
• บุคลากรจากองค์กรพัฒนา องค์กรพัฒนาภาคเอกชนและองค์กรทีไ่ ม่มงุ่ หวังผลกาไร
• นักวิจยั และนักวิชาการ

ขอบเขตของคู่มือซีบีอาร์
จุดมุง่ เน้นทีส่ าคัญของคูม่ อื นี้คอื การนาเสนอภาพรวมของมโนทัศน์สาคัญต่างๆ ระบุเป้าหมายและผลทีค่ วรจะเกิดขึน้ จาก
โปรแกรมซีบอี าร์ และเสนอแนะกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว (ทัง้ นี้คมู่ อื นี้ไม่ได้จดั ทาขึน้ เพื่อ
เสนอแนะ วิธกี ารทีต่ ายตัว หรือใช้เพื่อเพื่อตอบคาถามเกีย่ วกับอาการทุพพลภาพใดๆ เฉพาะเพียงอาการใดอาการหนึ่ง
หรือเพื่อการแนะนากระบวนการแก้ไขทางด้านการแพทย์/ทางด้านเทคนิคหรือเพื่อบอกวิธกี ารพัฒนาและนาโปรแกรมซี
บีอาร์ไปใช้แบบเป็นขันตอนโดยละเอี
้
ยด)

คูม่ อื ซีบอี าร์น้ีจดั ทาเป็นหนังสือทัง้ หมดเจ็ดเล่มด้วยกัน
„ เล่มที่1หนังสือบทนาเป็นหนังสือทีอ่ ธิบายถึงภาพรวมของความพิการ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ การพัฒนาซีบี
อาร์และเมทริกซ์ซบี อี าร์ มีบท “การจัดการ” ทีอ่ ธิบายถึงภาพรวมของวงจรการจัดการทีส่ มั พันธ์กบั การพัฒนาและการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่โปรแกรมซีบอี าร์
„ เล่มที่ 2‟6หนังสือแต่ละเล่มเป็นการนาเสนอรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบสาคัญของเมทริกซ์ซบี อี าร์ทงั ้
องค์ประกอบ (สุขภาพ การศึกษา ความเป็นอยู่ทดี่ ี สังคมและการเพิม่ ศักยภาพ)
12
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ั
„ เล่มที่7หนังสือเสริมซึง่ ครอบคลุมปญหาที
ส่ าคัญ 4 เรือ่ ง ได้แก่ สุขภาพจิต เชือ้ เอชไอวี /โรคเอดส์ โรคเรือ้ นและวิกฤต
ั
ทางด้านมนุษยธรรมซึง่ ในโปรแกรมซีบอี าร์เดิมได้มองข้ามประเด็นปญหาเหล่
านี้ไป

กระบวนการพัฒนาคู่มือซีบีอาร์
เมือ่ เดือนพฤศจิกายนค.ศ.2004 องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ยูเนสโกและองค์การอนามัยโลกได้เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
ความพิการ และนักพัฒนาการโปรแกรมซีบอี าร์จานวน 65 ท่านให้มาริเริม่ การจัดทาคูม่ อื ซีบอี าร์น้ีรว่ มกัน ผูเ้ ชีย่ วชาญ
กลุ่มดังกล่าวประกอบด้วยบุคลากรซึง่ บุกเบิกและเป็นใช้งานโปรแกรมซีบอี าร์ บุคลากรคนพิการ ตัวแทนจากองค์การ
สหประชาชาติ ประเทศสมาชิก องค์กรพัฒนาภาคเอกชนระดับนานาชาติชนน
ั ้ า องค์การเพื่อคนพิการ องค์การด้าน
วิชาชีพ และองค์กรอื่นๆจากการประชุมในครังนั
้ น้ ส่งผลให้เกิดร่างเมทริกซ์ซบี อี าร์ซงึ่ ได้กาหนดขอบเขตและโครงสร้าง
ของคูม่ อื เล่มนี้ในภายหลัง
หลังจากนัน้ จึงมีการพัฒนาคูม่ อื นี้เพิม่ เติมโดยการนาของคณะทีป่ รึกษาและกลุ่มงานหลัก กลุ่มงานหลักนี้ได้เลือก
กระบวนการเขียนทีค่ รอบคลุมกลุ่มตัวอย่างหลากหลายจากประเทศทีม่ รี ายได้ต่า สตรีและคนพิการ ทัง้ นี้เพื่อให้เชือ่ ได้วา่
คูม่ อื ฉบับนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงวิธกี ารปฏิบตั ทิ ดี่ เี นื่องจากสร้างขึน้ จากองค์ความรูท้ ไี่ ด้ส ั ่งสมมาจากประสบการณ์การใช้
โปรแกรมซีบอี าร์หลายร้อยโปรแกรมในระยะเวลากว่า 30 ปีท ั ่วโลก ทัง้ นี้แต่ละส่วนของคูม่ อื นี้เขียนโดยนักเขียนหลัก
อย่างน้อยสองท่านร่วมกับผูท้ รงคุณวุฒอิ ่นื ๆ จนได้เป็นเนื้อหาฉบับร่าง เนื้อหาทีป่ รากฏในคูม่ อื นี้จงึ เป็นความร่วมมือกัน
ของผูท้ รงคุณวุฒริ วมกว่า 150 คนจากทั ่วโลก
เนื้อหาในคูม่ อื นี้มาจากแหล่งข้อมูลหลากหลายทัง้ ทีม่ กี ารตีพมิ พ์แล้วและทีย่ งั ไม่มกี ารตีพมิ พ์ซงึ่ อธิบายถึงวิธกี ารปฏิบตั ทิ ี่
ดีทสี่ ดุ ในวงการพัฒนาชุมชนของประเทศต่างๆ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในบริบทของประเทศทีม่ รี ายได้ต่าโดยตรงและ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับซีบอี าร์ในประเทศทีม่ รี ายได้ต่า สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย นอกจากนี้ยงั มีกรณีศกึ ษาจากความ
พยายามในการพัฒนาโปรแกรมซีบอี าร์ต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างถึงประเด็นทีก่ ล่าวถึงในเนื้อหา และตอกย้าความสาคัญ
ของประสบการณ์จริงด้วยเรือ่ งเล่าจากบุคคลต่างๆทีย่ นื ยันถึงความสาคัญและอรรถประโยชน์ของการใช้แนวทางซีบอี าร์
เอกสารฉบับร่างได้ผา่ นการตรวจสอบภาคสนามใน 29 ประเทศซึง่ ครอบคลุมทุกภูมภิ าคขององค์การอนามัยโลก และ
ได้รบั ข้อมูลป้อนกลับจากผูเ้ กีย่ วข้องกับซีบอี าร์กว่า 300 คนจากนัน้ จึงผ่านการทบทวนอีกครังหนึ
้ ่งโดยกลุ่มงานหลัก
ก่อนทีจ่ ะส่งให้คณะนักวิชาการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านซีบอี าร์ คนพิการ หน่วยงานของสหประชาชาติ
และนักวิชาการต่างๆ แล้วจึงมีการทบทวนครังสุ
้ ดท้ายโดยกลุ่มงานหลักเอง
คูม่ อื นี้ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ตพี มิ พ์ในวันที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 และเป็นทีค่ าดกันว่าเนื้อหาในคูม่ อื นี้จะใช้ได้จนถึงปี
ค.ศ. 2020 แล้วจึงมีการทบทวนใหม่โดยแผนกป้องกันความรุนแรง การบาดเจ็บและความพิการ ประจาสานักงานใหญ่
องค์การอนามัยโลกทีต่ งั ้ อยู่ ณ กรุงเจนีวา

13

เอกสารอ้างอิ ง
1. Disability prevention and rehabilitation: report of the WHO expert committee on disability preventionand
rehabilitation. Geneva, World Health Organization, 1981 (http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_668.pdf,
accessed 10 August 2010).
2. Declaration of Alma-Ata: International conference on primary health care, Alma-Ata, USSR, 6–12September
1978, Geneva, World Health Organization, 1978 (www.who.int/hpr/NPH/docs/declaration_almaata.pdf,
accessed 10 August 2010).
3. International consultation to review community-based rehabilitation (CBR). Geneva, World
HealthOrganization, 2003 (http://whqlibdoc.who.int/hq/2003/who_dar_03.2.pdf, accessed 10 August 2010).
4. International Labour Organization, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,World
Health Organization. CBR: A strategy for rehabilitation, equalization of opportunities, povertyreduction and
social inclusion of people with disabilities. Joint Position Paper 2004.Geneva, World HealthOrganization, 2004
(www.who.int/disabilities/publications/cbr/en/index.html, accessed 10 August2010).
5. Resolution WHA58.23. Disability, including prevention, management and rehabilitation.Fifty-eighthWorld
Health Assembly, Geneva, 25 May 2005 (www.who.int/disabilities/publications/other/wha5823/en/index.html,
accessed 10 August 2010).
6. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New York, United Nations, 2006
(www.un.org/disabilities/default.asp?navid=12&pid=150, accessed 10 August 2010).

14

บทนา
ความพิ การ
วิวฒ
ั นาการของแนวคิดเรือ่ งความพิการ
การพิจารณาวิวฒ
ั นาการของแนวคิดเรือ่ งความพิการในอดีตสามารถช่วยให้เราเข้าใจมุมมองทีส่ งั คมมีต่อความพิการใน
ั บนั ได้ดยี งิ่ ขึน้ ในประวัตศิ าสตร์ยุคโบราณคนเราพยายามใช้ศาสนาหรือเทวตานานต่างๆ เพื่อเป็นเหตุผลอธิบายถึง
ปจจุ
ความพิการ เช่น คนทีพ่ กิ ารเป็นเพราะว่าปีศาจหรือวิญญาณเข้าสิง หรือเป็นเพราะว่าแต่กอ่ นทาอะไรไม่ดไี ว้จงึ ต้องรับผล
ั บนั นี้
แห่งกรรม แนวคิดเช่นนี้ยงั คงมีอยู่ในสังคมแบบดังเดิ
้ มหลายแห่งในปจจุ
ในช่วงศตวรรษที่ 19 และ 20 พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ได้ชว่ ยสร้างความเข้าใจว่าความพิการนัน้ เป็น
สิง่ ทีเ่ กิดจากการเสือ่ มสมรรถภาพในการทางานหรือในด้านลักษณะโครงสร้างของส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ซึง่
ั ยด้านชีววิทยาซึง่ สามารถใช้เหตุผลทางการแพทย์อธิบายได้
เชือ่ มโยงกับเงือ่ นไขด้านสุขภาพ ซึง่ ทีจ่ ริงแล้วเป็นปจจั
ั
รูปแบบในเชิงการแพทย์น้จี งึ มองความพิการว่าเป็นปญหาของแต่
ละบุคคลและมุง่ เน้นเรือ่ งการรักษาและการให้การดูแล
รักษาทางการแพทย์โดยบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเป็นหลัก
จากนัน้ ในช่วงยุคทศวรรษที่ 1960 และ 1970 มุมมองเรือ่ งความพิการได้มกี ารเปลีย่ นแปลงอีกครังโดยมี
้
แนวทางด้าน
สังคมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อาทิ รูปแบบทางสังคมว่าด้วยเรือ่ งของความพิการ (social model ofdisability)ซึง่ เปลีย่ นจุดสนใจ
จากแง่มมุ ด้านการแพทย์ของความพิการไปเป็นเรือ่ งอุปสรรคทางสังคมและการแบ่งแยกอย่างทีค่ นพิการต้องประสบอยู่
ั
ั
ั
รูปแบบนี้ให้คานิยามความพิการใหม่วา่ เป็นปญหาของสั
งคมมากกว่าทีจ่ ะเป็นปญหาของบุ
คคล และการแก้ไขปญหาก็
มุง่ เน้นเรือ่ งการกาจัดอุปสรรคทางสังคมและการก่อเกิดความเปลีย่ นแปลงทางสังคมแทนทีจ่ ะมุง่ เน้นไปทีเ่ รือ่ งการรักษา
ทางการแพทย์เหมือนแต่กอ่ น
มุมมองเรือ่ งความพิการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปนี้ขบั เคลื่อนโดยกลุ่มองค์กรเพื่อคนพิการต่างๆ ซึง่ เริม่ ต้นขึน้ ในช่วงปลาย
ทศวรรษที่ 1960 ในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปก่อนทีจ่ ะขยายออกไปทั ่วโลก คาขวัญทีค่ นุ้ เคยกันดีวา่ “ Nothing about
us without us” หรือ “ไม่มอี ะไรทีเ่ กีย่ วกับเราทีป่ ราศจากเรา”ได้แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่ากลุ่มทีไ่ ด้มกี ารเคลื่อนไหวมี
อิทธิพลมากเพียงใด องค์การเพื่อคนพิการต่างๆ ได้มงุ่ เน้นให้คนพิการมีสว่ นร่วมในสังคมอย่างบริบรู ณ์และได้รบั โอกาส
ต่างๆ เท่าเทียมกับผูอ้ ่นื องค์การเหล่านี้เองมีบทบาทสาคัญในการจัดทาอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (1)ซึง่ สนับสนุน
การเปลีย่ นมุมมองเรือ่ งความพิการมาเป็นแบบอย่างของรูปแบบในเชิงสิทธิมนุษยชน
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กรอบที่ 1: อิ หร่าน
การเพิ่ มศักยภาพให้ประชาชนด้วยการยกระดับความร่วมมือ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้รเิ ริม่ โปรแกรมซีบอี าร์ในสองพื้นทีข่ องประเทศในปีค.ศ. 1992 เมือ่ โปรแกรม
ดังกล่าวประสบความสาเร็จแล้วจึงมีการขยายโปรแกรมในปี ค.ศ. 1994 ให้ครอบคลุมอีกหกพื้นทีใ่ นหกจังหวัด เมือ่ ถึงปี
ค.ศ. 2006 โปรแกรมนี้จงึ ได้ครอบคลุมทัง้ 30 จังหวัดของประเทศโดยมีองค์กรสวัสดิการสังคม (Social Welfare
Organization) ภายใต้กระทรวงสวัสดิการสังคม (Ministry of Social Welfare) เป็นผูร้ บั ผิดชอบจัดการโปรแกรมซีบอี าร์
ต่างๆ ทั ่วประเทศโดยใช้บคุ ลากรกว่า 6,000คนได้แก่ เจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน เจ้าหน้าทีซ่ บี อี าร์ระดับกลาง แพทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านซีบอี าร์และผูจ้ ดั การซีบอี าร์ในการจัดกิจกรรมซีบอี าร์ทเี่ กีย่ วข้อง
ภารกิจของโปรแกรมซีบอี าร์ระดับชาติ คือ “การเพิม่ ศักยภาพให้แก่คนพิการ สมาชิกในครอบครัวและชุมชนโดยไม่
คานึงถึงชนชัน้ สีผวิ ความเชือ่ ศาสนา เพศ อายุหรือประเภทและสาเหตุของความพิการด้วยการยกระดับความ
ตระหนัก ส่งเสริมให้คนพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ลดความยากจน กาจัดความคิดว่าความพิการเป็นสิง่ ทีน่ ่าประณาม
ตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐาน อานวยความสะดวกในการเข้าถึงโอกาสทางด้านสุขภาพ การศึกษาและความ
เป็นอยู่ทดี่ ”ี
โปรแกรมนี้ได้กระจายการจัดการจากศูนย์กลางลงสูร่ ะดับชุมชนโดยทีก่ จิ กรรมซีบอี าร์สว่ นมากจัดโดย “ศูนย์ซบี อี าร์
ประจาเมือง” ศูนย์เหล่านี้จะดาเนินงานอย่างใกล้ชดิ กับหน่วยงานด้านสุขภาพหลักต่างๆ ซึง่ รวมถึง “เรือนสุขภาพ
หมูบ่ า้ น” ในชนบทและ “สถานีสขุ ภาพ” ในเขตเมือง บุคลากรด้านสุขภาพประจาศูนย์เหล่านี้จะได้รบั การปฐมนิเทศเรือ่ ง
ยุทธศาสตร์ซบี อี าร์และแผนสุขภาพแห่งชาติเป็นเวลาหนึ่งถึงสองสัปดาห์เพื่อให้มคี วามสามารถในการคัดหาคนพิการ
และแนะนาให้เขาเหล่านัน้ ไปติดต่อศูนย์ซบี อี าร์ประจาเมืองทีใ่ กล้ทสี่ ดุ
กิจกรรมหลักของโปรแกรมซีบอี าร์ ได้แก่
• การฝึ กอบรมสมาชิกในครอบครัวและชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องกับคนพิการและซีบอี าร์โดยใช้คมู่ อื การฝึ กอบรมซีบอี าร์
ขององค์การอนามัยโลกเป็นเครือ่ งแนะแนวทาง
• การให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาและอานวยความสะดวกให้คนพิการมีสว่ นร่วมในการศึกษาผ่าน
ทางการสร้างศักยภาพให้กบั ทัง้ บุคลากรทางด้านการศึกษาและตัวนักเรียนเอง และผ่านทางการปรับปรุงด้าน
กายภาพของอาคาร
• การแนะนาให้คนพิการไปรับบริการจากผูเ้ ชีย่ วชาญ อาทิ การผ่าตัดและการฟื้ นฟูสมรรถภาพในกรณีทมี่ นี กั
กายภาพบาบัด นักบาบัดการพูดและนักอาชีวบาบัด
• การมอบอุปกรณ์ชว่ ยเหลือต่างๆ อาทิ ไม้เท้า ไม้ค้าเดิน รถเข็น อุปกรณ์ชว่ ยฟงั และแว่นตา
• การสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพโดยการจัดการฝึ กอบรม การสอนงานและการให้เงินสนับสนุนสาหรับ
กิจกรรมทีส่ ามารถสร้างรายได้ได้
• การให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ตลอดจนการกีฬาและการสันทนาการ
• การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินเพื่อการยกระดับความเป็นอยู่ การศึกษาและการปรับปรุงทีอ่ ยู่อาศัย
คนพิการจานวนกว่า 229,000 คนได้รบั ความช่วยเหลือจากโปรแกรมซีบอี าร์ระดับชาตินบั ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1992 เป็นต้น
ั บนั โปรแกรมนี้ครอบคลุมพื้นทีช่ นบท 51% ของประเทศและมีเป้าหมายในการขยายให้ครอบคลุมหมูบ่ า้ นใน
มา ปจจุ
ชนบททัง้ ประเทศภายในปี ค.ศ. 2011 ทัง้ นี้ยงั ได้มกี ารจัดตัง้ สภาซีบอี าร์ขน้ึ ด้วยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทุก
ภาคส่วนทีท่ างานพัฒนาและเพื่อทาให้ซบี อี าร์ในประเทศอิหร่านก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
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นิ ยามในปัจจุบนั
ความพิการนัน้ มีการนิยามไว้แตกต่างกันตามมุมมองต่างๆ ดังทีไ่ ด้กล่าวถึงข้างต้น อย่างไรก็ตามคานิยามของคาว่า
ความพิการทีไ่ ด้มกี ารเสนอไว้ล่าสุดมีทมี่ าจากสองแหล่ง ได้แก่
• International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) ซึง่ ระบุวา่ ความพิการ คือ “คาเรียก
รวมสาหรับความทุพพลภาพ ข้อจากัดของการทากิจใดๆ หรือข้อจากัดในการเข้าร่วมในกิจกรรมใดๆ” (2) ซึง่
ั ยทางสิง่ แวดล้อม (อาทิ สภาพแวดล้อมทาง
เกิดจากปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและสภาพทางสุขภาพและปจจั
ั ยส่วนบุคคล (อาทิ อายุหรือเพศ)
กายภาพ ทัศนคติ) และปจจั
• อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการซึง่ ระบุวา่ ความพิการมีการเปลีย่ นแปลงคานิยามได้ต่อเนื่องและ “เป็นผลจาก
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและความทุพพลภาพและอุปสรรคทางด้านทัศนติและสิง่ แวดล้อมทีท่ าให้ตนไม่
สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับผูอ้ ่นื ” (1)
บุคคลทั ่วไปมีประสบการณ์เรือ่ งความพิการทีแ่ ตกต่างกันมาก เพราะความทุพพลภาพนัน้ มีหลายชนิดและคนทีม่ คี วาม
ทุพพลภาพนัน้ ก็จะได้รบั ผลกระทบในรูปแบบต่างๆ กันไป บางคนมีความทุพพลภาพเพียงแบบเดียว บางคนมีหลาย
แบบ บางคนเกิดมาโดยมีสภาพนัน้ แล้วในขณะทีบ่ างคนอาจเกิดความทุพพลภาพขึน้ ในภายหลังเมือ่ เติบโตขึน้
ตัวอย่างเช่นเด็กคนหนึ่งอาจจะเกิดมาพร้อมด้วยสภาพทีส่ มองบางส่วนถูกทาลายก่อนหรือขณะคลอด ทหารหนุ่มคนหนึ่ง
อาจจะต้องสูญเสียขาข้างหนึ่งไปเพราะเหยียบโดนกับระเบิด หญิงวัยกลางคนผูห้ นึ่งอาจเกิดเป็นโรคเบาหวานแล้วทาให้
ตาบอด หรือผูส้ งู อายุทเี่ กิดอาการจิตเสือ่ มก็ถอื ว่าเป็นคนทีม่ คี วามพิการเช่นกัน โดยอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการระบุ
ั
ไว้วา่ คนพิการ คือ “...คนทีม่ คี วามทุพพลภาพทางกาย ใจ ปญญาหรื
อประสาทรับรูใ้ นระยะยาว...”(1)

แนวโน้ มในระดับโลก
เมือ่ พิจารณาสถานการณ์ในระดับโลกแล้วจะเห็นได้วา่ สาเหตุหลักของความพิการ ได้แก่ โรคเรือ้ รัง (เช่น โรคเบาหวาน
โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคมะเร็ง) การบาดเจ็บ (เช่น จากอุบตั เิ หตุบนท้องถนน ความขัดแย้ง การตกจากทีส่ งู และถูก
ั
กับระเบิด) ปญหาสุ
ขภาพจิต ความผิดปกติตงั ้ แต่เกิด การไม่ได้รบั สารอาหารทีเ่ หมาะสม เชือ้ เอชไอวี /โรคเอดส์และ
โรคติดต่ออื่นๆ (3) ทัง้ นี้เราไม่สามารถประมาณจานวนคนพิการทัง้ โลกได้ แต่จานวนคนพิการย่อมต้องเพิม่ ขึน้ เนื่องจาก
ั ยต่างๆ อาทิ การเติบโตของจานวนประชากร ภาวะทางสุขภาพเรือ้ รังต่างๆ ทีเ่ พิม่ มากขึน้ อายุของประชากรทีเ่ พิม่
ปจจั
มากขึน้ และพัฒนาการทางการแพทย์ทสี่ ามารถรักษาและทาให้ชวี ติ ยืนยาวขึน้ ได้ (3) ประเทศทีม่ รี ายได้ระดับต่าและ
ั
ระดับกลางจานวนมากต้องมีภาระในส่วนนี้มากเป็นสองเท่า เพราะนอกจากจะต้องแก้ไขปญหาเดิ
มๆ อย่างเช่นการขาด
ั
สารอาหารและโรคติดเชือ้ แล้วยังมีปญหาใหม่
ๆ แทรกเข้ามาตัวอย่างเช่นอาการเรือ้ รังประเภทต่างๆ เป็นต้น
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กรอบที่ 2
สถิ ติเกี่ยวกับคนพิ การทั ่วโลก
• ประชากรของโลกราว 10%เป็นผูม้ คี วามพิการ (4)
• คนพิการจัดเป็นชนกลุ่มน้อยทีม่ จี านวนมากทีส่ ดุ ในโลก (5)
• คนพิการประมาณ 80% อาศัยอยู่ในประเทศทีก่ าลังพัฒนา (5)
• 15-20% ของคนทีจ่ นทีส่ ดุ ในโลกมีความพิการ (6)
• คนพิการใน 62 ประเทศไม่มบี ริการฟื้ นฟูสมรรถภาพใดๆ ให้สามารถเข้าถึงได้(7)
• คนพิการเพียง 5-15% ในประเทศกาลังพัฒนาสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ชว่ ยเหลือต่างๆ (8)
• เด็กทีม่ คี วามพิการมีโอกาสทีจ่ ะได้เข้าโรงเรียนน้อยกว่าเด็กอื่นๆ มาก ยกตัวอย่างเช่นมาลาวีและสาธารณรัฐ
แทนซาเนียซึง่ ความน่าจะเป็นทีเ่ ด็กจะไม่ได้เข้าโรงเรียนเลยจะเพิม่ ขึน้ เป็นสองเท่าหากเด็กนัน้ มีความพิการ
(9)
ั
• คนพิการมักจะประสบปญหาการว่
างงานมากกว่าและมีรายได้ต่ากว่าคนปกติ(10)

พัฒนาการ
ความยากจนและความพิการ
ความยากจนนัน้ สามารถพิจารณาได้หลายลักษณะด้วยกันทัง้ นี้เนื่องจากความยากจนไม่ได้เป็นเพียงสถานะของการทีไ่ ม่
มีเงินหรือขาดรายได้เท่านัน้ ดังนัน้ “ความยากจนจึงเป็นสิง่ ทีก่ ดั กร่อนหรือทาลายสิทธิในเชิงเศรษฐ กิจ และสังคมของ
บุคคลอาทิเช่นสิทธิ ในการมีสขุ ภาพทีด่ ี มีทอี่ ยู่อาศัยทีเ่ หมาะสม มีอาหารและน้ าดืม่ ทีส่ ะอาดปลอดภัยและมีการศึกษา
ตลอดจนสิทธิแห่งพลเรือนและสิทธิในทางการเมือง เช่น สิทธิในการได้รบั การพิพากษาคดีอย่างยุตธิ รรม สิทธิในการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองและในการทีจ่ ะมีความมั ่นคงในชีวติ ...” (11)
“การยกระดับชีวติ หนึง่ ให้ขน้ึ มาจากความยากจนไม่วา่ จะในทีแ่ ห่งใดก็ตาม เท่ากับเป็นการปกป้องสิทธิ
มนุษยชนของบุคคลผูน้ นั ้ และเมือใดก็
่ ตามทีเ่ ราล้มเหลวในภารกิจนี้กเ็ ท่ากับว่าเราล้มเหลวในการธารงไว้ซงึ ่ สิทธิ
มนุษยชนด้วย”
†โคฟี อันนาน อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ
ความยากจนเป็นทัง้ เหตุให้เกิดความพิการและอาจเป็นผลจากความพิการด้วย (12) คนจนมีความเสีย่ งในการทีจ่ ะเกิด
ความพิการมากกว่า และคนพิการก็มคี วามเสีย่ งทีจ่ ะตกอยู่ในสภาพความยากจนมากกว่าด้วยเช่นกัน แม้วา่ คนพิการทุก
คนจะไม่ได้เป็นคนจนก็ตามแต่ในประเทศทีม่ รี ายได้ต่านัน้ พบว่าคนพิการมีจานวนและอยู่ในท่ามกลางกลุ่มทีย่ ากจนทีส่ ดุ
พวกเขาเหล่านี้มกั ถูกเพิกเฉย แบ่งแยกและกีดกันออกไปจากแนวทางการพัฒนาสายหลักต่างๆ เขาเหล่านี้ประสบ
อุปสรรคในการเข้าถึงโอกาสทางด้านสุขภาพ การศึกษา ทีอ่ ยู่อาศัยและความเป็นอยู่ทดี่ ี อันเป็นเหตุนาไปสูค่ วามยากจน
ทีร่ นุ แรงยิง่ กว่าหรือความยากจนเรือ้ รัง ความโดดเดีย่ วและอาจถึงขันเสี
้ ยชีวติ ก่อนวัยอันควร นอกจากนี้คา่
ั ยทีท่ าให้คนพิการจานวนมากไม่สามารถหลุดพ้น
รักษาพยาบาล ค่ากายภาพบาบัดและค่าอุปกรณ์ชว่ ยเหลือยังเป็นปจจั
จากวงจรแห่งความยากจนอีกด้วยเช่นกัน
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ั
การแก้ปญหาเรื
อ่ งความพิการเป็นขันตอนที
้
ส่ าคัญในการลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความยากจนในทุกๆ ประเทศใน
ั
ขณะเดียวกันการแก้ปญหาเรือ่ งความยากจนก็สามารถช่วยลดความพิการได้ดว้ ยเช่นกัน ดังนัน้ เจึงมีความจาเป็นที่
จะต้องกาจัดความยากจนเพื่อให้คนพิการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ดังนัน้ หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของโปรแกรมซีบอี าร์ใดๆ
จึงควรจะเป็นการลดความยากจนด้วยการทาให้คนพิการสามารถเข้าถึงโอกาสทางด้านสุขภาพ การศึกษาและความ
เป็นอยู่ทดี่ ขี น้ึ ได้

กรอบที่ 3
ต่อชีวิตน้ องเซลาม
ตัง้ แต่อายุ 8 ปี เซลามต้องเป็นทุกข์จากอาการปวดศีรษะครอบครัวของเธอไม่รวู้ า่ จะทาอย่างไรก็เลยได้แต่สง่ เธอไปที่
โบสถ์หลายครังแล้
้ วเพื่อรับน้ ามนต์ แต่น้ ามนต์นนั ้ ก็หาได้ชว่ ยอะไรเธอไม่และเธอก็คอ่ ยๆ เริม่ สูญเสียการมองเห็นไป วัน
หนึ่งเซลามไปยังศูนย์สขุ ภาพทีม่ แี ผนกจักษุดว้ ย แต่เจ้าหน้าทีท่ ศี่ นู ย์แห่งนัน้ รูส้ กึ ว่ากรณีของเธอเกินศักยภาพในการ
รักษาจึงได้สง่ เธอไปเพื่อรับการรักษาต่อทีโ่ รงพยาบาลใหญ่ทเี่ มืองหลวงซึง่ ลงชือ่ ของเซลามไว้ในรายชือ่ ผูป้ ว่ ยทีร่ อรับ
การผ่าตัด อย่างไรก็ตาม แม้เวลาละล่วงเลยไปกว่า 1 ปี ก็ยงั ไม่ถงึ ลาดับทีเ่ ธอจะได้รบั การรักษาและด้วยความยากจน
ของครอบครัวจึงไม่สามารถส่งเธอไปรับการผ่าตัดทีโ่ รงพยาบาลเอกชนเช่นกัน โดยในช่วงเริม่ แรกทีเ่ ซลามได้รบั การ
บรรจุชอ่ื เพื่อรอรับการผ่าตัดนัน้ เธอยังคงมองเห็นบ้างเล็กน้อย แต่เมือ่ เวลาผ่านไปเธอก็สญ
ู เสียการมองเห็นเกือบทัง้ หมด
เพราะความพิการและความยากจนนี้เองทาให้เธอไม่สามารถศึกษาต่อได้ เซลามจึงเริม่ รูส้ กึ เครียด โดดเดีย่ วอยู่กบั บ้าน
และไม่เข้าสังคมกับเพื่อนอีกต่อไป เธอเริม่ กลายเป็นภาระของครอบครัวซึง่ ไม่รวู้ า่ จะดาเนินการอย่างไรกับเธอดี และเธอ
ก็ปวดศีรษะมากขึน้ เรือ่ ยๆ จนเริม่ มีอาการอาเจียนและเสียการทรงตัว กระทั ่งอาการได้ทรุดหนักและเธอก็จวนจะ
เสียชีวติ อยู่เต็มที
แต่แล้วบุคลากรซีบอี าร์กส็ ามารถดาเนินการนัดให้เซลามได้พบกับศัลยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญระบบประสาทซึง่ พบว่าเธอมี
เนื้องอกชนิดไม่รา้ ยแรงบริเวณเยื่อหุม้ สมองหรือไขสันหลัง จากนัน้ เซลามจึงได้รบั การผ่าตัดเพื่อนาเนื้องอกดังกล่าวออก
หน่วยงานต้นสังกัดของโรงพยาบาลและกองทุนเพื่อสังคมได้มอบค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดกว่า 75% และโปรแกรมซีบอี าร์
ั บนั นี้เซลาม
สมทบค่าใช้จ่ายทีเ่ หลืออีก 25% โดยทางครอบครัวของเธอเป็นผูอ้ อกค่าเดินทาง ค่าอาหารและค่าทีพ่ กั ปจจุ
ั
ไม่มปี ญหาสุ
ขภาพนัน้ แล้วแต่เนื่องจากความยากจน กอปรด้วยระบบและการเข้าช่วยเหลือทีล่ ่าช้าจึงทาให้เธอเกือบจะ
มองอะไรไม่เห็นเลย แต่แล้วเจ้าหน้าทีซ่ บี อี าร์กช็ ว่ ยฝึ กเซลามจนเธอสามารถพึง่ ตนเองได้และสามารถเคลื่อนตัวไปตามที่
ต่างๆ ในชุมชนได้เอง นอกจากนี้เซลามยังเริม่ เรียนอักษรเบรลล์ดว้ ยเพื่อทีเ่ ธอจะได้กลับไปเรียนหนังสือได้ เพราะความ
ช่วยเหลือของโปรแกรมซีบอี าร์น้ีเองทีท่ าให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของเซลามจึงดีขน้ึ ได้เป็นอย่างมากและไม่เป็นภาระของ
ครอบครัวอีกต่อไป ทัง้ หมดนี้เห็นได้วา่ เป็นผลทีเ่ กิดขึน้ จากความร่วมมือของเซลามและครอบครัวของเธอ การเชือ่ มโยง
กับศูนย์สง่ ต่อและความช่วยเหลือของผูเ้ ชีย่ วชาญและหน่วยงานต้นสังกัดโรงพยาบาล

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
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เมือ่ เดือนกันยายนปี ค.ศ. 2000 ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติตอบรับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
(Millennium Development Goal หรือ MDG) แปดข้อซึง่ ครอบคลุมตัง้ แต่การกาจัดความยากจนและความหิวโหยใน
ระดับทีแ่ ร้นแค้นเป็นทีส่ ดุ ไปจนถึงการทาให้เด็กทุกคนได้รบั การศึกษาในระดับประถมศึกษาอย่างทั ่วถึงกัน ทัง้ หมดนี้
เป็นเป้าหมายทีต่ อ้ งการให้สาเร็จภายในปี ค.ศ. 2015 (13)เป้าหมายการพัฒนาทีน่ านาประเทศตกลงร่วมกันนี้ถอื เป็น
เกณฑ์มาตรฐานเพื่อการพัฒนานับตัง้ แต่เริม่ ศตวรรษใหม่น้ี อย่างไรก็ตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษไม่ได้ระบุ
ถึงความพิการอย่างชัดแจ้งแต่เป้าหมายแต่ละข้อนัน้ โดยพื้นฐานแล้วมีสว่ นสัมพันธ์กบั ความพิการและเป็นเป้าหมายทีไ่ ม่
ั
สามารถบรรลุได้โดยไม่คานึงถึงปญหาเรื
อ่ งความพิการด้วย(14) ดังนัน้ ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2009 ทีป่ ระชุมสมัชชา
ใหญ่แห่งสหประชาชาติครังที
้ ่ 64 จึงได้มมี ติ Realizing the millennium development goals for persons with
disabilities(A/RES/64/131) ในทีส่ ดุ (15)
กรอบที่ 4
ธนาคารโลกส่งเสริ มให้มีการนาคนพิ การกลับเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่ งของสังคม
“หากเราไม่นาเอาคนพิการกลับเข้าสูก่ ารพัฒนาสายหลัก เราก็จะไม่สามารถลดความยากจนลงได้ครึง่ หนึ่งภายในปี ค.ศ.
2015 และจะไม่สามารถทาให้เด็กหญิงและชายทุกคนได้มกี ารศึกษาในระดับประถมศึกษาภายในปีเดียวกันนัน้ [ซึง่ นั ่น
ถือเป็นหนึ่งใน] เป้าหมายทีผ่ นู้ าโลกกว่า 180 คนตกลงร่วมกันทีก่ ารประชุม UN Millennium Summit เมือ่ เดือนกันยายน
ปี 2000”
† เจมส์ วูลเฟนโซฮ์น อดีตประธานธนาคารโลก
จาก Washington Postฉบับวันที3่ ธันวาคม 2002

การพัฒนาแบบครบวงจรทีค่ านึงถึงคนพิการ
การพัฒนาแบบครบวงจรคือการพัฒนาทีค่ รอบคลุมและเกีย่ วข้องกับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มคนทีถ่ ูกผลักให้
ออกไปอยู่ชายขอบของสังคมและกลุ่มคนทีม่ กั จะถูกแบ่งแยกกีดกัน (16)คนพิการและสมาชิกในครอบครัวของคนพิการ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีอ่ าศัยอยู่ในชุมชนชนบท ชุมชนทีอ่ ยู่ห่างไกลหรือชุมชนแออัดในตัวเมืองมักจะไม่ได้รบั ประโยชน์
จากโครงการพัฒนาต่างๆ ดังนัน้ การพัฒนาแบบครบวงจรทีค่ านึงถึงคนพิการจึงเป็นเครือ่ งมือสาคัญทีจ่ ะทาให้เขาเหล่านี้
สามารถมีสว่ นร่วมในกระบวนการและนโยบายพัฒนาได้อย่างมีความหมาย(17)
การสร้างกระแสแห่งสิทธิของคนพิการในวาระของการพัฒนาต่างๆ เป็นเสมือนหนทางทีจ่ ะนาไปสูก่ ารสร้างความเท่า
เทียมของคนพิการ (18)และเราอาจจาเป็นต้องใช้วธิ กี ารแบบคูข่ นานในการทีจ่ ะทาให้คนพิการมีสว่ นร่วมในการสร้าง
โอกาส มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจและได้รบั ประโยชน์จากการพัฒนา วิธกี ารแบบคูข่ นานดังกล่าวเป็นเครือ่ งมือทีท่ าให้
ั
แน่ใจได้วา่ (1)โครงการพัฒนาสายหลักมีการพิจารณาถึงปญหาเรื
อ่ งความพิการอย่างจริงจัง และ (2)มีกจิ กรรมทีเ่ จาะจง
และตัง้ เป้าสาหรับคนพิการตามสมควร (12)ซึง่ กิจกรรมทีเ่ สนอแนะสาหรับโปรแกรมซีบอี าร์ดงั ทีป่ รากฏในคูม่ อื นี้ม ี
พื้นฐานมาจากวิธกี ารแบบคูข่ นานนี้เอง
แนวทางการพัฒนาโดยชุมชน
20

นโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ มักเป็นสิง่ ทีก่ าหนดจากเบือ้ งบนลงมาโดยผูว้ างนโยบาย ซึง่ มีสถานะทีห่ ่างไกลจากชุมชน
ั บนั นี้เป็นทีย่ อมรับกันแล้วว่าองค์ประกอบ
มากโดยทีต่ วั ชุมชนเองก็ไม่ได้มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับนโยบายเหล่านัน้ แต่ปจจุ
สาคัญของการพัฒนาก็คอื การทาให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมทัง้ ในฐานะของบุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กรหรือการมีตวั แทนในทุก
ขันตอนของกระบวนการพั
้
ฒนาซึง่ รวมถึงการวางแผน การจัดตัง้ และการเฝ้าสังเกต (19)แนวทางแบบมีชมุ ชนเป็นฐาน
ช่วยทาให้แน่ใจได้วา่ การพัฒนาต่างๆ เข้าถึงคนจนและคนทีอ่ ยู่ชายขอบของสังคมได้จริง และส่งเสริมให้เกิดแนวทาง
ต่างๆ ทีย่ ั ่งยืน สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริงและเน้นการมีสว่ นร่วม หน่วยงานและองค์กรจานวนมากสนับสนุนแนวทางการ
พัฒนาแบบมีชมุ ชนเป็นศูนย์กลาง อาทิ ธนาคารโลกกับโครงการซีดดี ี (Community Driven Development) (20) และ
องค์การอนามัยโลกกับโครงการซีบไี อ (Community-based Initiatives) (21)

สิ ทธิ มนุษยชน
สิทธิมนุษยชนคืออะไร
สิทธิมนุษยชนคือมาตรฐานทีน่ านาชาติตกลงร่วมกันว่าให้ใช้กบั มนุษย์ทุกคนได้ (22)กล่าวคือมนุษย์ทุกคนมีสทิ ธิแห่ง
ความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการศึกษา สิทธิในการได้รบั อาหารเพียงพอ สิทธิในการมีทอี่ ยู่อาศัยและ
สิทธิในการมีการประกันสังคม ทัง้ นี้โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงสัญชาติ สถานทีอ่ ยู่อาศัย เพศ เชือ้ ชาติหรือถิน่ ทีม่ าดังเดิ
้ ม สีผวิ
ศาสนาหรือสถานะอื่นใด (23)สิทธิเหล่านี้มกี ารระบุไว้แล้วใน ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Declaration of Human
Rights) ซึง่ ประเทศสมาชิกสหประชาชาติทุกประเทศตกลงยอมรับในปี ค.ศ.
1948 (24) และในสนธิสญ
ั ญาระดับ
นานาชาติอ่นื ๆ ทีว่ า่ ด้วยสิทธิมนุษยชนและเจาะจงกลุ่มหรือประเภทของประชากรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างเช่นคนพิการ
เป็นต้น

อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 2006 ทีป่ ระชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มมี ติยอมรับอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
(Convention on theRights of Persons with Disabilities)(1) อนุสญ
ั ญานี้เป็นผลจากการรณรงค์เพื่อคนพิการซึง่ ใช้
ระยะเวลานานหลายปี และอยู่บนพื้นฐานของกฎมาตรฐานของสหประชาชาติในเรือ่ งโอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันสาหรับคน
พิการ (ปี ค.ศ. 1993) [UN Standard Rules on the Equalizationof Opportunities for Persons with Disabilities
(1993)](25)และแผนปฏิบตั กิ ารโลกว่าด้วยเรือ่ งคนพิการ(ปี ค.ศ. 1982)[World Programme of Action Concerning
Disabled Persons (1982)] (26)ตลอดจนสอดรับกับกรอบแม่บทด้านสิทธิมนุษยชนทีม่ อี ยู่แล้ว อนุสญ
ั ญานี้เกิดขึน้ โดย
คณะกรรมการซึง่ มีตวั แทนจากรัฐบาลของประเทศต่างๆ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติองค์กรพัฒนาภาคเอกชนและ
องค์กรเพื่อคนพิการหลายสถาบันและหลายองค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ “ส่งเสริม ปกป้องและสร้างความมั ่นใจว่าคน
พิการทุกคนได้รบั สิทธิมนุษยชนและอิสรภาพพื้นฐานทุกประการเท่าเทียมกับผูอ้ ่นื และเพื่อส่งเสริมให้สงั คมเคารพใน
ศักดิ ์ศรีความเป็นคนของคนพิการ”(1 [ข้อ 1])

กรอบที่ 5
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ยุคใหม่แห่งสิ ทธิ สาหรับคนพิ การ
“อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของสหประชาชาติเป็นเสมือนอรุณรุง่ แห่งยุคใหม่ของคนพิการราว 650 คนทั ่วโลก”
†โคฟี อันนาน อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ

อนุสญ
ั ญานี้ครอบคลุมประเด็นสาคัญ อาทิ การเข้าถึงทรัพยากรการเปลีย่ นแปลงสถานภาพ การศึกษา บริการสุขภาพ
การฟื้ นฟูสมรรถภาพและการประกอบอาชีพ และระบุมาตรการซึง่ ประเทศทีเ่ ป็นคูส่ ญ
ั ญาจะต้องนาไปปฏิบตั ใิ ช้เพื่อธารง
ไว้ซงึ่ สิทธิ ์ของคนพิการ อนุสญ
ั ญานี้ไม่ได้กาหนดสิทธิ ์ใหม่ใดๆ ให้กบั คนพิการ เพราะว่าคนพิการมีสทิ ธิมนุษยชน
เช่นเดียวกันกับบุคคลอื่นๆ ในชุมชนอยู่แล้ว แต่อนุสญ
ั ญานี้ทาให้สทิ ธิ ์ทีม่ อี ยู่แต่เดิมแล้วนัน้ ครอบคลุมและเข้าถึงได้โดย
คนพิการนั ่นเอง
แนวทางการพัฒนาโดยใช้สทิ ธิมนุษยชนเป็นฐาน
สิทธิมนุษยชนและการพัฒนา มีความสัมพันธ์เชือ่ มโยงกันอย่างใกล้ชดิ สิทธิมนุษยชนคือองค์ประกอบพื้นฐานของการ
พัฒนา และการพัฒนาก็คอื วิธกี ารทีจ่ ะทาให้สทิ ธิมนุษยชนเกิดขึน้ จริงได้ (27)ดังนัน้ หน่วยงานและองค์กรจานวนมากจึง
เลือกใช้แนวทางการพัฒนาโดยใช้สทิ ธิมนุษยชนเป็นฐานในโปรแกรมการพัฒนาของตน และแม้วา่ จะไม่มสี ตู รสาเร็จใด
สาหรับแนวทางเช่นนี้แต่องค์การสหประชาชาติกไ็ ด้บญ
ั ญัตลิ กั ษณะสาคัญ (28)ของแนวทางลักษณะดังกล่าวไว้ดงั นี้
• เติ มเต็มสิ ทธิ มนุษยชน วัตถุประสงค์หลักของโปรแกรมและนโยบายพัฒนาควรจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดสิทธิ
มนุษยชนทีแ่ ท้จริง
• มีความสอดคล้องกับหลักการและมาตรฐาน ความร่วมมือและโปรแกรมพัฒนาในทุกภาคส่วน (เช่น
สุขภาพและการศึกษา) ควรจะมีหลักการและมาตรฐานของสนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติเป็น
แนวทางในทุกขันตอนของโครงการ
้
(เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผนและการออกแบบ การจัดตัง้
และการเฝ้าสังเกต การประเมินผล) (ดูหลักการทั ่วไปทีค่ รอบคลุมภายใต้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการใน
กรอบที่ 6)
• มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของสิ ทธิ์ และผูม้ ีหน้ าที่ดแู ล เจ้าของสิทธิ ์คือผูท้ มี่ สี ทิ ธิ ์ เช่น เด็กเป็นผูม้ สี ทิ ธิ ์ทีจ่ ะ
ได้รบั การศึกษา ผูม้ หี น้าทีด่ แู ลคือกลุ่มบุคคลหรือองค์กรทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบให้เจ้าของสิทธิ ์ได้รบั สิทธิ ์ของตน
เช่น กระทรวงศึกษาธิการคือผูม้ หี น้าทีด่ แู ลให้เด็กสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ และผูป้ กครองก็ถอื เป็นผูม้ หี น้าที่
ดูแลเช่นกันเพราะว่าจะต้องให้การสนับสนุนให้บตุ รหลานของตนไปโรงเรียนได้
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การฟื้ นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (ซีบีอาร์)
ยุคเริม่ แรก
ปฏิญญาอัลมา-อตาซึง่ ประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1978 (29)เป็นปฏิญญาระดับนานาชาติฉบับแรกทีร่ ณรงค์เรือ่ งการดูแล
สุขภาพระดับปฐมภูมเิ พื่อให้เป็นยุทธศาสตร์หลักในการบรรลุเป้าหมาย “สุขภาพดีถว้ นหน้า” หรือ “health for all” ของ
องค์การอนามัยโลก (30) การดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมมิ เี ป้าหมายในการทาให้ทุกคนจะมีฐานะทางเศรษฐกิจระดับใดก็
ตามสามารถเข้าถึงบริการและสภาพแวดล้อมทีจ่ าเป็นในการก่อเกิดสุขภาพทีด่ ที สี่ ดุ ของตน
หลังจากทีม่ ปี ฏิญญาอัลมา-อตาแล้วองค์การอนามัยโลกจึงได้แนะนาแนวทางซีบอี าร์ตามมา ในช่วงเริม่ แรกซีบอี าร์เป็น
กระบวนการนาส่งบริการซึง่ ได้รบั การออกแบบมาให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้าน การดูแลสุขภาพระดับปฐม
ภูมแิ ละทรัพยากรชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทีส่ ดุ ซีบอี าร์มเี ป้าหมายในการนาบริการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมแิ ละ
บริการฟื้ นฟูสมรรถภาพเข้าไปให้ใกล้ตวั คนพิการมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะในประเทศทีม่ รี ายได้ต่า กระทรวงสาธารณสุขใน
หลายประเทศ (อาทิ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน มองโกเลีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ได้
ริเริม่ โปรแกรมซีบอี าร์ของตนโดยใช้บคุ ลากรด้านการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมเิ ป็นตัวขับเคลื่อน โปรแกรมในยุคเริม่ แรก
มุง่ เน้นเรือ่ งการทากายภาพบาบัด การใช้อุปกรณ์ชว่ ยเหลือและกระบวนการแก้ไขทางด้านการแพทย์หรือศัลยกรรม บาง
โปรแกรมมีกจิ กรรมทางการศึกษาและมีการมอบโอกาสในการมีความเป็นอยู่ทดี่ ดี ว้ ยผ่านทางการฝึ กทักษะและโปรแกรม
สร้างรายได้ต่างๆ
ในปี ค.ศ. 1989 องค์การอนามัยโลกได้ตพี มิ พ์คมู่ อื ชือ่ Training in the community for people with disabilities(31) เพื่อ
เป็นการชีน้ าและสนับสนุนโปรแกรมซีบอี าร์และผูเ้ กีย่ วข้องต่างๆ ซึง่ รวมถึงคนพิการ สมาชิกในครอบครัว ครูในระดับ
โรงเรียน หัวหน้างานในระดับท้องถิน่ และสมาชิกสภาฟื้ นฟูชมุ ชน คูม่ อื ดังกล่าวนี้ได้รบั การแปลเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า
50 ภาษาและยังคงเป็นเอกสารซีบอี าร์ฉบับสาคัญทีย่ งั คงมีการใช้งานกันอยู่ในประเทศทีม่ รี ายได้ต่าหลายประเทศ
นอกจากนี้ยงั มีคมู่ อื ชือ่ Disabled village children: a guide for community health workers,rehabilitation workers and
families ซึง่ มีสว่ นสาคัญในการพัฒนาโปรแกรมซีบอี าร์ดว้ ยโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศทีม่ รี ายได้ต่า (32)
ในทศวรรษที่ 1990 ในขณะทีโ่ ปรแกรมซีบอี าร์มจี านวนเพิม่ มากขึน้ วิธกี ารจัดตัง้ โปรแกรมซีบอี าร์ได้มกี ารเปลีย่ นแปลง
ไปเช่นกัน หน่วยงานของสหประชาชาติอ่นื ๆ เช่น องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) องค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) สานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(ยูเอ็นดีพ)ี และ
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) เริม่ เข้ามามีสว่ นร่วมโดยคานึงถึงแนวทางแบบพหุภาคด้วยอันนาไปสูก่ าร
ออกเอกสารจุดยืนร่วมฉบับแรกโดยไอแอลโอ ยูเนสโกและองค์การอนามัยโลกในปี ค.ศ.1994
ทบทวนซีบอี าร์ในโอกาสครบรอบ 25 ปี
ในเดือนพฤษภาคม 2003 องค์การอนามัยโลกร่วมกับหน่วยงานของสหประชาชาติอ่นื ๆ รัฐบาลและหน่วยงานพัฒนา
ภาคเอกชนระดับนานาชาติตลอดจนองค์กรภาควิชาชีพและองค์กรเพื่อคนพิการได้จดั การประชุมหารือขึน้ ทีก่ รุงเฮลซิงกิ
ประเทศฟิ นแลนด์เพื่อทาการทบทวนซีบอี าร์ (33) รายงานทีอ่ อกตามมานัน้ เน้นย้าเรือ่ งความจาเป็นทีโ่ ปรแกรมซีบอี าร์
จะต้องมุง่ เน้นประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
• การลดความยากจนด้วยคานึงว่าความยากจนเป็นเหตุกอ่ เกิดและเป็นผลอันเนื่องมาจากความพิการ
• การสนับสนุนให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมและมีความรูสกึ เป็นเจ้าของ
• การพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือแบบพหุภาค
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• การดึงเอาองค์กรเพื่อคนพิการเข้าไปมีสว่ นร่วมในโปรแกรมต่างๆ
• การขยายขนาดโปรแกรม
• การสนับสนุนวิธปี ฏิบตั แิ บบทีม่ หี ลักฐานเป็นพื้นฐานสาคัญ

เอกสารจุดยืนร่วมซีบอี าร์
ในปี ค.ศ. 2004 ไอแอลโอ ยูเนสโกและองค์การอนามัยโลกได้ดาเนินการปรับปรุงเอกสารจุดยืนร่วมซีบอี าร์ฉบับแรก
เพื่อให้ครอบคลุมคาแนะนาของการประชุมทีเ่ ฮลซิงกิ เอกสารจุดยืนร่วมฉบับปรับปรุงใหม่น้ีสะท้อนให้เห็นถึงวิวฒั นาการ
ของแนวทางซีบอี าร์จากการนาส่งบริการเป็นการพัฒนาชุมชน เอกสารนี้ให้คานิยามซีบอี าร์ไว้วา่ เป็น “ยุทธศาสตร์หนึ่ง
ของการพัฒนาชุมชนโดยทั ่วไปเพื่อการฟื้ นฟู การลดความยากจน การทาให้เกิดโอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันและการทาให้คน
พิการทุกคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม” และเอกสารนี้ยงั สนับสนุนการใช้โปรแกรมซีบอี าร์ จาก“...ความร่วมมือกัน
ระหว่างตัวคนพิการด้วยกันเอง ครอบครัวของคนพิการ องค์กรและชุมชน และหน่วยงานด้านสุขภาพ การศึกษา อาชีพ
สังคมและบริการด้านอื่นๆ ของรัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง” (34)
เอกสารจุดยืนร่วมฉบับนี้ชว้ี า่ คนพิการควรจะสามารถเข้าถึงบริการทัง้ ปวงทีม่ ใี ห้สาหรับผูค้ นในชุมชน อาทิ บริการด้าน
สุขภาพชุมชนและสุขภาพเด็ก ประกันสังคมและการศึกษา ทัง้ ยังเน้นย้าเรือ่ งสิทธิมนุษยชนและเรียกร้องให้มกี าร
ดาเนินการเพื่อต่อสูก้ บั ความยากจนและให้รฐั บาลให้การสนับสนุนและออกนโยบายในระดับชาติอกี ด้วย

ซีบอี าร์ในวันนี้
เมทริกซ์การฟื้ นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน
เนื่องจากซีบอี าร์มกี ารพัฒนาจนกลายเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพหุภาคีจงึ มีการกาหนดเมทริกซ์การฟื้ นฟู
สมรรถภาพโดยชุมชนขึน้ ในปี ค.ศ. 2004 เพื่อให้เป็นกรอบพื้นฐานร่วมกันสาหรับโปรแกรมซีบอี าร์ต่างๆ (ภาพที่ 1)
เมทริกซ์น้ปี ระกอบด้วยองค์ประกอบทีส่ าคัญห้าองค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่ สุขภาพ การศึกษา สภาพความเป็นอยู่
สังคมและการสร้างศักยภาพ ในแต่ละองค์ประกอบทัง้ ห้านี้ประกอบไปด้วยห้าองค์ประกอบย่อย องค์ประกอบย่อย สี่
องค์ประกอบแรกนัน้ สัมพันธ์กบั ภาคส่วนหลักของการพัฒนา สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นพหุภาคีของซีบอี าร์ ส่วน
องค์ประกอบ ย่อยสุดท้ายนัน้ สัมพันธ์กบั การสร้างศักยภาพให้คนพิการ ครอบครัวของคนพิการและชุมชนซึง่ ถือเป็น
รากฐานสาคัญของการทาให้คนพิการสามารถเข้าถึงภาคส่วนของการพัฒนา การยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนพิการและ
การทาให้คนพิการได้รบั สิทธิมนุษยชนของตน
อย่างไรก็ดโี ปรแกรมซีบอี าร์ไม่สามารถก่อให้เกิดทุกองค์ประกอบของเมทริกซ์น้ไี ด้ จุดประสงค์ของการมีเมทริกซ์น้คี อื
เพื่อให้โปรแกรมซีบอี าร์ต่างๆ เลือกเอาองค์ประกอบทีต่ รงกับความต้องการในพื้นที่ ลาดับความสาคัญและทรัพยากรทีม่ ี
อยู่ของตนเองไปตัง้ เป็นเป้าหมาย และนอกจากเหนือจากการจัดตัง้ กิจกรรมต่างๆ สาหรับคนพิการโดยเฉพาะแล้ว
โปรแกรมซีบอี าร์ยงั จาเป็นต้องสร้างพันธมิตรและความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ ทีซ่ บี อี าร์ไม่ได้ครอบคลุมด้วยเพื่อให้
แน่ใจได้วา่ คนพิการและสมาชิกในครอบครัวจะสามารถเข้าถึงประโยชน์ทภี่ าคส่วนเหล่านัน้ มีให้ ผูอ้ ่านสามารถศึกษา
ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับเมทริกซ์การฟื้ นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนได้ในบท “การจัดการ” ของคูม่ อื นี้
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ภาพที่ 1: เมทริ กซ์การฟื้ นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน

สุขภาพ

การศึกษา

ความเป็ นอยู่

สังคม

การเสริ มพลัง

การสนับสนุนและ
ส่งเสริม

ปฐมวัย

การพัฒนาทักษะ

การช่วยเหลือในระดับ
บุคคล

การรณรงค์และการ
สือ่ สาร

การป้องกัน

ประถมศึกษา

การประกอบกิจการ
ของตนเอง

ความสัมพันธ์ การ
สมรสและครอบครัว

การปรับเปลีย่ น
สถานภาพของชุมชน

การดูแลทางการแพทย์

มัธยมศึกษาและอุดม
ศึกษ

การจ้ างงาน

วัฒนธรรมและศิลปะ

การมีสว่ นร่วมในทาง
การเมือง

การฟื ้นฟู

การศึกษานอกระบบ

บริการด้ านการเงิน

การสันทนาการ การ
พักผ่อนและกีฬา

กลุม่ พึ่งพาตนเอง

อุปกรณ์ช่วยเหลือ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

การป้องกันทางสังคม

ความยุตธิ รรม

องค์กรเพื่อคนพิการ

หลักการซีบอี าร์
หลักการซีบอี าร์ตงั ้ อยู่บนหลักการของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (1)ซึง่ มีอา้ งอิงถึงข้างใต้น้ี นอกจากนี้ยงั มีอกี สอง
หลักการทีเ่ พิม่ เข้ามา ได้แก่ การสร้างศักยภาพซึง่ รวมถึงการรณรงค์ดว้ ยตนเอง (ดูองค์ประกอบ “การสร้างศักยภาพ)
และความยั ่งยืน (ดูบท “การจัดการ”) ทุกแง่มมุ ของงานซีบอี าร์ควรจะมีหลักการเหล่านี้เป็นเครือ่ งนาทาง
กรอบที่ 6
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิ คนพิ การ, ข้อ 3: หลักการทั ่วไป (1)
หลักการทีน่ าเสนอภายใต้อนุสญ
ั ญานี้ ได้แก่
ก. ความเคารพในศักดิ ์ศรีของบุคคลและความเป็นตัวของตัวเองของเขาเหล่านัน้ ตลอดจนอิสรภาพในการเลือกสิง่
ต่างๆ ให้ตนเองและการทีต่ นไม่ตอ้ งขึน้ อยู่กบั ใคร
ข. การไม่แบ่งแยก
ค. การมีสว่ นร่วมและการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพ
ง. ความเคารพในความแตกต่างและการยอมรับคนพิการว่าเป็นหนึ่งในความหลากหลายของมนุษยชาติ
จ. โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกัน
ฉ. การเข้าถึงบริการต่างๆ
ช. ความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง
ซ. ความเคารพในศักยภาพทีเ่ พิม่ มากขึน้ อยู่เสมอของเด็กพิการและความเคารพในสิทธิ ์ของเด็กพิการในการทีจ่ ะ
รักษาไว้ซงึ่ อัตลักษณ์ของตนเอง
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การก้าวต่อไปข้างหน้า
คูม่ อื ซีบอี าร์เป็นเครือ่ งมือให้โปรแกรมซีบอี าร์ต่างๆ ได้แสดงออกให้เห็นประจักษ์วา่ ซีบอี าร์นนั ้ เป็นยุทธศาสตร์ทสี่ ามารถ
นาไปปฏิบตั ใิ ช้ได้จริงในการดาเนินการตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (1)และในการสนับสนุนการพัฒนาแบบครบ
วงจรโดยมีชมุ ชนเป็นฐาน
ซีบอี าร์เป็นยุทธศาสตร์พหุภาคีแบบทีพ่ ฒ
ั นาจากระดับรากหญ้าขึน้ เพื่อให้แน่ใจได้วา่ อนุสญ
ั ญานี้จะเกิดประโยชน์จริงใน
ระดับชุมชน ตัวอนุสญ
ั ญานี้เองมีการกาหนดปรัชญาและนโยบายให้แล้ว ซีบอี าร์จงึ เป็นยุทธศาสตร์สาคัญในการปฏิบตั ใิ ช้
และจัดตัง้ กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมซีบอี าร์ลว้ นแล้วแต่ได้รบั การออกแบบให้ตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของคน
พิการ ลดความยากจน เพิม่ โอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การศึกษา สภาพความเป็นอยู่ทดี่ แี ละสังคมซึง่
กิจกรรมทัง้ หมดนี้สามารถเติมเต็มตามเป้าประสงค์ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการทัง้ สิน้
โปรแกรมซีบอี าร์เป็นสิง่ ทีเ่ ชือ่ มโยงระหว่างคนพิการและนโยบายด้านการพัฒนา คูม่ อื ซีบอี าร์ได้รบั การจัดทาขึน้ สาหรับ
ภาคส่วนหลักๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาซึง่ จาเป็นต้องมีความรอบด้านครบวงจรเพื่อทีค่ นพิการและสมาชิกในครอบครัว
ของคนพิการจะได้มศี กั ยภาพมากยิง่ ขึน้ อันจะเป็นการก่อเกิดสังคมแบบองค์รวมหรือ “สังคมสาหรับทุกคน” การมีสว่ น
ร่วมของชุมชนถือเป็นองค์ประกอบสาคัญของการพัฒนา ดังนัน้ คูม่ อื นี้จงึ เน้นความจาเป็นทีโ่ ปรแกรมซีบอี าร์ต่างๆ จะได้
มุง่ พยายามดึงเอาชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมมากขึน้ ด้วย
กรอบที่ 7
โปรแกรมซีบีอาร์เปลี่ยนสังคมได้จริ ง
ซีบอี าร์สามารถช่วยนาเอาผลประโยชน์ภายใต้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไปถึงคนพิการในระดับท้องถิน่ จริงด้วย
วิธกี ารต่างๆ ดังต่อไปนี้
• การสร้างความเข้าใจเรื่องอนุสญ
ั ญา -- ประชาสัมพันธ์อนุสญ
ั ญาและช่วยให้ประชาชนเกิดความเข้าใจใน
ความหมายของอนุสญ
ั ญา
• ร่วมมือกับผูม้ ีส่วนได้เสีย -- ประสานงานกับองค์กรพัฒนาภาคเอกชนและองค์กรเพื่อคนพิการต่างๆ และ
หน่วยงานรัฐในระดับท้องถิน่ ในการปฏิบตั ใิ ช้อนุสญ
ั ญานี้
• รณรงค์ -- จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกฎหมายป้องกันการแบ่งแยก
ตลอดจนนโยบายระดับชาติและระดับท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาคส่วนต่างๆ อาทิ สุขภาพ การศึกษาและการ
ว่าจ้างงาน
• ประสานงานระหว่างระดับท้องถิ่ นและระดับชาติ -- สนับสนุนให้เกิดการสือ่ สารระหว่างหน่วยงานระดับ
ท้องถิน่ และระดับชาติ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มงานในระดับท้องถิน่ หรือองค์กรเพื่อคนพิการให้ม ี
บทบาททีส่ าคัญมากยิง่ ขึน้ ในระดับท้องถิน่ และระดับชาติ
• ดาเนิ นความช่วยเหลือในการสร้างและควบคุมการใช้แผนปฏิ บตั ิ บตั ิ งานในระดับท้องถิ่ น -- สนับสนุน
การจัดทาแผนดาเนินการระดับท้องถิน่ ซึง่ ระบุถงึ ขันตอนที
้
ช่ ดั เจนและทรัพยากรทีจ่ าเป็นเพื่อการนาเรือ่ งความ
พิการบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสาธารณะระดับท้องถิน่ และเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วน
ต่างๆ ได้อย่างแท้จริง
• กิ จกรรมภายใต้โปรแกรม -- จัดกิจกรรมทีช่ ว่ ยทาให้คนพิการและคนยากจนตามชนบทสามารถเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพ การศึกษา ความเป็นอยู่ทดี่ แี ละสังคมได้มากยิง่ ขึน้
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งานวิ จยั และหลักฐาน
คูม่ อื ชุดนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าซีบอี าร์เป็นยุทธศาสตร์แบบพหุภาคีทมี่ งุ่ เน้นเรือ่ งการทาให้คนพิการและครอบครัวเป็นส่วน
หนึ่งของนโยบายการพัฒนาต่างๆ อย่างแท้จริง ความพยายามในครังนี
้ ้ถอื เป็นความท้าทายสาหรับนักวิจยั และจานวน
ชิน้ ของหลักฐานทีส่ ามารถยืนยันถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของซีบอี าร์ยงั คงมีจากัดอยู่ อย่างไรก็ตามหลักฐานใน
ลักษณะดังกล่าวนี้กาลังมีเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ ทัง้ จากการศึกษาอย่างเป็นทางการ ประสบการณ์อนั หลากหลายในเรือ่ ง
ความพิการและซีบอี าร์ การประเมินผลโปรแกรมซีบอี าร์และการใช้วธิ ปี ฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ ซึง่ ได้รบั มาจากแนวทางอื่นๆ ที่
คล้ายคลึงกันในโครงการพัฒนาภาคสนามและโครงการพัฒนาระดับนานาชาติต่างๆ
งานวิจยั ด้านซีบอี าร์ในประเทศทีม่ รี ายได้ต่ามีจานวนเพิม่ ขึน้ และคุณภาพสูงขึน้ เป็นอย่างมากในช่วงเวลาไม่กปี่ ีทผี่ า่ นมา
นี้ (35)ทาให้สามารถสรุปข้อค้นพบสาคัญจากการวิจยั ด้านซีบอี าร์ทมี่ กี ารตีพมิ พ์และเอกสารข้อมูลอื่นๆ ซึง่ ไม่ใช่
การศึกษาแบบแยกรายดังต่อไปนี้
• โปรแกรมประเภทซีบอี าร์มปี ระสิทธิภาพ (36,37)และในบางกรณีมปี ระสิทธิภาพสูงมาก (38) ผลลัพธ์ทเี่ กิดจาก
โปรแกรมซีบอี าร์ ได้แก่ คนพิการมีความเป็นอิสระมากขึน้ มีความสามารถในการปรับเปลีย่ นสถานภาพทาง
สังคมและมีทกั ษะด้านการสือ่ สารดีขน้ึ (39)นอกจากนี้ยงั มีการระบุถงึ ความคุม้ ทุนของโปรแกรมซีบอี าร์อกี ด้วย
(36,37,38)
• การทบทวนงานวิจยั ทีม่ ชี มุ ชนเป็นฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการฟื้ นฟูสมรรถภาพของผูป้ ว่ ยหลังจากได้รบั การ
กระทบกระเทือนทางสมองในประเทศทีม่ รี ายได้สงู พบว่าแนวทางเหล่านี้มปี ระสิทธภาพอย่างน้อยเทียบเท่า
แนวทางแบบเดิมหรือมีประสิทธภาพสูงกว่า มีผลในทางจิตสังคมสูงกว่า และได้รบั การยอมรับจากคนพิการ
และครอบครัวมากกว่า(40,41,42,43)
• การเข้าไปช่วยแก้ไขเรือ่ งความเป็นอยู่ของโปรแกรมซีบอี าร์ทาให้คนพิการและครอบครัวมีรายได้มากขึน้
(39)ซึง่ มีสว่ นสัมพันธ์กบั ความเคารพตนเองและการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมากยิง่ ขึน้ (44)
• ในระบบการศึกษา ซีบอี าร์ได้ชว่ ยให้เด็กและผูใ้ หญ่ทมี่ คี วามพิการสามารถปรับตัวได้ดขี น้ึ และมีสว่ นร่วมกับ
ผูอ้ ่นื มากยิง่ ขึน้ (38,39,36)
• แนวทางซีบอี าร์สามารถช่วยฝึ กอบรมเจ้าหน้าทีบ่ ริการชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์ในการทีจ่ ะนาบริการส่งถึงตัว
ผูร้ บั บริการ (38)
• งานวิจยั ลักษณะคล้ายคลึงกันในประเทศทีม่ รี ายได้สงู ได้แสดงให้เห็นแล้วว่ากิจกรรมซีบอี าร์กอ่ เกิดผลลัพธ์ทาง
สังคมในเชิงบวก ช่วยปรับทัศนคติของชุมชนต่อคนพิการไปในทางทีด่ ขี น้ึ และทาให้คนพิการปรับตัวได้ดยี งิ่ ขึน้
และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมากยิง่ ขึน้ (38,39,36)
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การจัดการ
บทนา
เมทริกซ์การฟื้ นฟูโดยมีชมุ ชน (ซีบอี าร์) ทีไ่ ด้กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้ประกอบด้วยองค์ประกอบทีส่ าคัญห้าองค์ประกอบ
ด้วยกัน ได้แก่ สุขภาพ การศึกษา สภาความเป็นอยู่ สังคมและการสร้างศักยภาพซึง่ ในแต่ละองค์ประกอบนัน้ ก็จะมี
องค์ประกอบย่อยลงไปอีก เมทริกซ์น้เี ป็นเหมือนกรอบแนวทางเพื่อการพัฒนาหรือจัดตัง้ โปรแกรมซีบอี าร์ใหม่อย่างไรก็
ตามแม้วา่ จะมีเมทริกซ์ทใี่ ช้รว่ มกันเป็นพื้นฐานเช่นนี้แล้วแต่โปรแกรมซีบอี าร์แต่ละโปรแกรมอาจมีคณ
ุ ลักษณะทีแ่ ตกต่าง
ั ยอันหลากหลาย อาทิ ปจจั
ั ยทางด้านกายภาพ ปจจั
ั ยทางด้านเศรษฐศาสตร์สงั คม ปจจั
ั ยทางด้าน
กันได้เนื่องด้วยปจจั
ั ยทางด้านการเมือง เนื้อหาในบทนี้จะเป็นให้แนวทางแก่ผจู้ ดั การโปรแกรมซีบอี าร์เพื่อให้เกิดความ
วัฒนธรรมและปจจั
เข้าใจพื้นฐานว่าจะเลือกองค์ประกอบและองค์ประกอบย่อยสาหรับโปรแกรมซีบอี าร์ของตนได้อย่างไร โดยการพิจารณา
ว่าองค์ประกอบใดจะเกีย่ วข้องและเหมาะสมตามความต้องการ ลาดับความสาคัญและทรัพยากรทีม่ ใี นท้องถิน่ มากทีส่ ดุ
ในขณะทีโ่ ปรแกรมซีบอี าร์ทงั ้ หมดมีรายละเอียดทีแ่ ตกต่างกันแต่ลาดับขันตอนของการจั
้
ดตัง้ โปรแกรมนัน้ ไม่ได้ต่างกัน
แต่อย่างใด ซึง่ สามารถเรียกขันตอนต่
้
างๆ นี้วา่ วงจรของการจัดการซึง่ ประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์ (ขันที
้ ่ 1)
้
การวางแผนและการออกแบบ (ขันที
้ ่ 2) การจัดตัง้ และการเฝาสังเกต (ขันที
้ ่ 3) และการประเมินผล (ขันที
้ ่ 4) บทนี้จะเป็น
การลงในรายละเอียดของวงจรการจัดการเพื่อช่วยให้ผจู้ ดั การโปรแกรมเข้าใจถึงแง่มมุ ต่างๆ ทีส่ าคัญและสามารถจัดตัง้
โปรแกรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ครอบคลุมผูม้ สี ว่ นได้เสียสาคัญทุกกลุ่มและตรงตามความต้องการของคนพิการและสมาชิกใน
ครอบครัวของคนพิการได้
ทัง้ นี้โปรดพิจารณาว่าเนื้อหาในบทนี้ไม่ใช่แนวทางทีเ่ ฉพาะเจาะจงหรือตายตัว เพราะว่าโปรแกรมซีบอี าร์มกั เป็นการ
จัดตัง้ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อยู่แล้ว อาทิ หน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานผูใ้ ห้เงินทุนสนับสนุนซึง่ อาจจะมีแนวทาง
บังคับสาหรับการจัดตัง้ โปรแกรมทีต่ ่างออกไปบ้างและแม้วา่ เนื้อห้าในส่วนนี้จะมุง่ เน้นเรือ่ งการจัดตัง้ โปรแกรมซีบอี าร์ขน้ึ
ใหม่เป็นสาคัญแต่ผอู้ ่านก็สามารถนาข้อมูลทีไ่ ด้ไปใช้เพื่อการปรับปรุงโปรแกรมซีบอี าร์ทมี่ กี ารจัดตัง้ ไปแล้วด้วยเช่นกัน

33

กรอบที่ 8 อิ นเดีย
ขับเคลื่อนเพื่อสังคมที่เป็ นหนึ่ งเดียว
Mobility India เป็นองค์กรพัฒนาภาคเอกชนซึง่ มีสานักงานใหญ่ตงั ้ อยู่ทเี่ มืองบังกาลอร์ สาธารณรัฐอินเดีย มีพนั ธกิจใน
การส่งเสริมงานซีบอี าร์มาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1999 โดยมีเป้าหมายในการสร้างสังคมทีเ่ ป็นหนึ่งเดียวทีซ่ งึ่ คนพิการจะได้มสี ทิ ธิ ์
เท่าเทียมกับผูอ้ ่นื และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ดี ว้ ย Mobility India ดาเนินโปรแกรมซีบอี าร์ในสามพื้นทีด่ ว้ ยกัน ได้แก่ 1) ชุมชน
แออัดทีบ่ งั กาลอร์ 2) พื้นทีช่ านเมือง (อเนกัล ตาลุค) ราว 35 กม. จากบังกาลอร์ และ 3) พื้นทีช่ นบท (จังหวัดชัมราชนา
การ์) ราว 210 กม. จากบังกาลอร์
โปรแกรมซีบอี าร์ในสามพื้นทีน่ ้ีมกี จิ กรรมส่วนทีเ่ หมือนกันบ้าง อาทิ การส่งเสริมการก่อตัง้ กลุ่มพึง่ พาตนเอง การอานวย
ความสะดวกในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การศึกษา ความเป็นอยู่ทดี่ แี ละสังคมหรือแม้แต่การขับเคลื่อนชุมชน แต่
ในรายละเอียดแล้วโปรแกรมเหล่านี้กม็ สี ว่ นทีต่ ่างกันเนื่องจากบริบทแวดล้อม ณ พื้นทีจ่ ริงนั ่นเอง
จากการประเมินทาให้ Mobility India สามารถพิจารณาเห็นบทเรียนในเรือ่ งของการจัดการทีม่ คี า่ ต่างๆ ซึง่ เกิดขึน้ ตลอด
ระยะเวลาทีผ่ า่ นมา บทเรียนเหล่านี้ได้แก่เรือ่ งความสาคัญของ...
• การนาผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายเข้ามามีสว่ นร่วมในวงจรการจัดการในทุกระดับขัน้
• การดาเนินการวิเคราะห์สถานการณ์กอ่ นทีจ่ ะเริม่ ต้นใช้โปรแกรมซีบอี าร์ใดๆ
• การลงทุนกับการวางแผนในช่วงเริม่ แรกเพื่อให้ได้เครือ่ งชีบ้ ง่ ทีช่ ดั เจน
• การสร้างสัมพันธภาพกับผูม้ สี ว่ นได้เสียและการกาหนดบทบาทและหน้าทีท่ ชี่ ดั เจน ทัง้ นี้มองด้วยว่าความ
ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในท้องถิน่ ถือเป็นเรือ่ งทีจ่ าเป็น
• การก่อตัง้ กิจกรรมทีจ่ ะยังประโยชน์ต่อทัง้ ชุมชนไม่ใช่เพียงคนพิการจานวนหนึ่งเท่านัน้
• การรับสมัครเจ้าหน้าทีซ่ บี อี าร์จากคนในพื้นทีแ่ ละการเลือกเอาคนพิการเข้ามาทางานโดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีเ่ ป็น
สุภาพสตรี
• การทาให้การสร้างศักยภาพเป็นกระบวนการทีต่ ่อเนื่องและครอบคลุมทุกคน อาทิ คนพิการ สมาชิกใน
ครอบครัว สมาชิกอื่นๆ ในชุมชน ผูใ้ ห้บริการ ผูน้ าในท้องถิน่ และผูม้ อี านาจตัดสินใจ
ั
• การร่วมแบ่งปนความส
าเร็จและความล้มเหลวร่วมกับผูอ้ ่นื
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มโนทัศน์ สาคัญ
โครงการซีบอี าร์และโปรแกรมซีบอี าร์แตกต่างกันอย่างไร
โครงการซีบอี าร์และโปรแกรมซีบอี าร์มกี ารดาเนินการในหลายประเทศทั ่วโลก แต่อาจจะยังมีขอ้ สงสัยว่าระหว่าง
โครงการและโปรแกรมมีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรสาหรับโครงการซีบอี าร์โดยรวมแล้วมักจะมีขนาดเล็ก
และมักจะมีเป้าหมายให้บรรลุผลทีป่ ระสงค์ในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งของเมทริกซ์การฟื้ นฟูสมรรถภาพโดย
ชุมชนเช่นองค์ประกอบสุขภาพเป็นต้น โครงการซีบอี าร์จงึ มีระยะสัน้ มีจุดเริม่ ต้นและจุดสิน้ สุดทีช่ ดั เจน ในกรณีทกี่ าร
สนับสนุนด้านซีบอี าร์จากรัฐบาลมีจากัดก็นิยมจัดตัง้ โครงการโดยกลุ่มชุมชนท้องถิน่ หรือองค์กรพัฒนาภาคเอกชน
อย่างเช่นทีส่ าธารณรัฐอาร์เจนตินา ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารรัฐโคลอมเบียสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรี
ลังกาและสาธารณรัฐยูกนั ดาซึง่ หากประสบความสาเร็จแล้วก็อาจจะสามารถขยายขนาดต่อเนื่องให้ถงึ ระดับโปรแกรม
เช่นโปรเจคนาร่องทีไ่ ด้กลายเป็นโปรแกรมระดับชาติในทีส่ ดุ ทีส่ าธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอียปิ ต์และสาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่านเป็นต้น ส่วนโปรแกรมซีบอี าร์นนั ้ คือกลุ่มของโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกันหลายๆโครงการซึง่ มีการจัดการใน
รูปลักษณะทีส่ มั พันธ์กนั ซึง่ สาหรับโปรแกรมนัน้ มักมีลกั ษณะการดาเนินงานในระยะยาว ไม่มกี าหนดวันสิน้ สุด และมี
ขนาดใหญ่และซับซ้อนมากกว่าโครงการ แต่แม้วา่ โครงการและโปรแกรมจะมีคณ
ุ ลักษณะทีแ่ ตกต่างกันแต่ในบทนี้จะใช้
คาว่า “โปรแกรม” เพื่อแทนทัง้ โครงการและโปรแกรม วงจรการจัดการตามแบบทีก่ ล่าวถึงในบทนี้และผลลัพธ์ต่างๆ มโน
ทัศน์สาคัญและกิจกรรมทีแ่ นะนาในองค์ประกอบอื่นๆ ของคูม่ อื สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้กบั ทัง้ โครงการและโปรแกรม
ด้วยเช่นกัน
การเตรียมการเบือ้ งต้น
การจัดตัง้ ซีบอี าร์นนั ้ มักได้รบั การกระตุน้ จากภายนอกชุมชนก่อน เช่น โดยกระทรวงหรือโดยองค์กรพัฒนาภาคเอกชน
(1) แต่ไม่วา่ ความสนใจทีจ่ ะจัดตัง้ นัน้ เริม่ ต้นจากภายในหรือภายนอกชุมชนก็ตามก็ย่อมถือเป็นสิง่ สาคัญยิง่ ทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง
จะได้ตรวจสอบทรัพยากรต่างๆ ทีม่ เี สียก่อนและพิจารณาว่าชุมชนนัน้ มีความพร้อมทีจ่ ะพัฒนาและจัดตัง้ โปรแกรมซีบี
อาร์หรือไม่ (ดู “การจัดการการมีสว่ นร่วม” ข้างใต้) อย่างไรก็ตามกระทรวง กรม หน่วยงานรัฐในท้องถิน่ หรือองค์กรที่
จัดตัง้ โปรแกรมซีบอี าร์อาจไม่สามารถจัดตัง้ ทุกองค์ประกอบของซีบอี าร์ได้ และองค์กรซึง่ ทาหน้าทีจ่ ดั ตัง้ นี้ควรจะสร้าง
สัมพันธภาพกับผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุ่มต่างๆ ทีร่ บั ผิดชอบแต่ละองค์ประกอบของเมทริกซ์น้ใี นการทีจ่ ะพัฒนาโปรแกรมทีม่ ี
ความครอบคลุมครบวงจรได้ แต่ละภาคส่วนควรจะได้รบั การกระตุน้ ให้มคี วามรับผิดชอบในการทาให้โปรแกรมและ
บริการของตนมีอยู่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมเพื่อทีจ่ ะได้ตอบสนองความต้องการของคนพิการ ครอบครัวของคนพิการ
และชุมชนโดยรวมได้ ยกตัวอย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขและ/หรือองค์กรพัฒนาภาคเอกชนทีท่ างานอยู่ในสายสุขภาพ
ควรจะรับผิดชอบด้วยการนาองค์ประกอบด้านสุขภาพไปดูแล ส่วนกระทรวงศึกษาธิการและ
/หรือองค์กรพัฒนา
ภาคเอกชนทีท่ างานอยู่ในสายการศึกษาควรจะรับผิดชอบด้วยนาองค์ประกอบด้านการศึกษาไปดูแล เป็นต้น
ขอบเขตทางภูมศิ าสตร์ทคี่ รอบคลุม
โปรแกรมซีบอี าร์อาจจะจัดตัง้ ในระดับท้องถิน่ ระดับภูมภิ าคและระดับชาติกไ็ ด้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ว่าองค์กรหรือหน่วยงานใด
จะเป็นผูจ้ ดั ตัง้ โปรแกรม การเข้าไปช่วยแก้ไขมีในเรือ่ งใดบ้าง และมีทรัพยากรอะไรทีพ่ ร้อมสาหรับการใช้งานบ้าง ทัง้ นี้
จะต้องไม่ลมื ว่าคนพิการและสมาชิกในครอบครัวต่างก็ตอ้ งการความช่วยเหลือทีอ่ ยู่ใกล้ชมุ ชนของตนโดยเฉพาะอย่างยิง่
ในพื้นทีช่ นบททีห่ ่างไกล ทัง้ นี้เนื่องจากทรัพยากรในประเทศทีม่ รี ายได้ในระดับต่าส่วนมากมักมีอยู่ในระดับจากัด
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และกระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่เท่านัน้ ความท้าทายแรกทีผ่ วู้ างแผนจัดตัง้ ซีบอี าร์ตอ้ งประสบก็คอื การ
หาวิธกี ารทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ เพื่อให้เกิดบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพอยู่ใกล้บา้ นเรือนของผูป้ ระสงค์จะรับบริการให้มากทีส่ ดุ โดย
คานึงถึงสภาพความเป็นจริงและทรัพยากรทีม่ อี ยู่แล้วในแต่ละสถานทีน่ นั ้ ๆ (ดู ขันที
้ ่ 1: การวิเคราะห์สถานการณ์)
โครงสร้างการจัดการซีบอี าร์
ผูจ้ ดั การโปรแกรมซีบอี าร์แต่ละโปรแกรมจะต้องตัดสินใจเองว่าจะจัดการโปรแกรมของตนเองอย่างไรดังนัน้ ในเอกสารนี้
จึงไม่สามารถนาเสนอโครงสร้างการจัดการเพียงลักษณะเดียวเพื่อให้ครอบคลุมทัง้ หมดในส่วนนี้ อย่างไรก็ดผี อู้ ่าน
สามารถดูตวั อย่างโครงสร้างการจัดการซึง่ นามาจากโปรแกรมทีม่ อี ยู่จริงในทีต่ ่างๆ ทั ่วโลกได้ทา้ ยเล่มนี้ (ดู ภาคผนวก)
หลายครังในการจั
้
ดตัง้ ซีบอี าร์กม็ กี ารตัง้ คณะกรรมการขึน้ เพื่อช่วยบริหารโปรแกรมด้วยซึง่ ถือว่าเป็นสิง่ ทีด่ ี
คณะกรรมการซีบอี าร์มกั จะประกอบด้วยคนพิการ สมาชิกในครอบครัว สมาชิกในชุมชนทีใ่ ห้ความสนใจและตัวแทนจาก
หน่วยงานของภาครัฐ คณะกรรมการนี้สามารถดูแลเรือ่ งต่างๆ ต่อไปนี้
• กาหนดพันธกิจและวิสยั ทัศน์ของโปรแกรมซีบอี าร์
• พิจารณาให้เห็นถึงความจาเป็นและทรัพยากรทีม่ ใี นท้องถิน่
• กาหนดบทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรซีบอี าร์และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย
• พัฒนาแผนการดาเนินงาน
• ขับเคลื่อนทรัพยากรเพื่อการนาโปรแกรมไปใช้
• ให้การสนับสนุนและการชีแ้ นะแนวทางสาหรับผูจ้ ดั การโปรแกรมซีบอี าร์
การจัดการการเข้ามีสว่ นร่วม
ั ยสาคัญประการหนึ่งในการดาเนินการขับเคลื่อนโปรแกรมซีบอี าร์ทุกแห่งก็คอื การมีสว่ นร่วม โดยทั ่วไปแล้วผูจ้ ดั การ
ปจจั
โปรแกรมซีบอี าร์จะรับผิดชอบทาหน้าทีต่ ดั สินใจในท้ายทีส่ ดุ แต่ถอื ว่าเป็นเรือ่ งสาคัญยิง่ ทีผ่ เู้ กีย่ วข้องทัง้ หมดโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ตัวของคนพิการเองและสมาชิกในครอบครัวจะได้มสี ว่ นร่วมในทุกขันตอนของวงจรการจั
้
ดการ ผูเ้ กีย่ วข้อง
ั อสังเกตและ
สามารถช่วยให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ได้โดยการเล่าเรือ่ งราวประสบการณ์ทตี่ วั เองได้พบมา แบ่งปนข้
เสนอแนะในสิง่ ทีต่ นเห็นสมควรเป็นต้น การมีสว่ นร่วมของผูเ้ กีย่ วข้องตลอดทัง้ วงจรการจัดการนี้จะทาให้โปรแกรมซีบี
อาร์สามารถตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนได้ดที สี่ ดุ และทาให้ชมุ ชนมีสว่ นช่วยให้โปรแกรมซีบอี าร์ดาเนินการ
ก้าวหน้าต่อไปในระยะยาวด้วย (ดู ขันที
้ ่ 1: การวิเคราะห์ผเู้ กีย่ วข้อง)
การสร้างความยั ่งยืนให้โปรแกรมซีบอี าร์
ความตัง้ ใจทีด่ มี กั เป็นจุดเริม่ ต้นของการจัดตัง้ โปรแกรมซีบอี าร์ แต่เพียงความตัง้ ใจอย่างเดียวนัน้ อาจยังไม่เพียงพอต่อ
การดาเนินและสร้างความยั ่งยืนให้กบั โปรแกรมซีบอี าร์ได้ จากประสบการณ์ของทุกฝ่ายพบว่าโปรแกรมทีน่ าโดยรัฐบาล
หรือได้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาลจะมีทรัพยากรมากกว่า สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ท ั ่วถึงกว่าและมีความยั ่งยืน
กว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับโปรแกรมทีอ่ งค์กรประชาสังคมดูแล แต่ในทางกลับกันโปรแกรมทีน่ าโดยองค์กรประชาสังคมก็
กลับสามารถมีความสอดคล้องและเกิดผลมากกว่าในสถานการณ์ทยี่ ากลาบาก ทัง้ ยังทาให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมและรูส้ กึ เป็น
เจ้าของโปรแกรมได้ดกี ว่าอีกด้วย ด้วยเหตุน้ีโปรแกรมซีบอี าร์ทปี่ ระสบความสาเร็จสูงสุดก็คอื โปรแกรมทีไ่ ด้รบั การ
ั ยต่างๆ ในท้องถิน่ อาทิ วัฒนธรรม การเงิน ทรัพยากรมนุษย์และการ
สนับสนุนจากรัฐบาลและมีการคานึงถึงปจจั
สนับสนุนจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย ตลอดจนหน่วยงานรัฐในท้องถิน่ และองค์กรเพื่อคนพิการ
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ั ยสาคัญทีจ่ ะช่วยทาให้โปรแกรมซีบอี าร์มคี วามยั ่งยืน ได้แก่
ปจจั
• การนาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ --การสร้างความยั ่งยืนให้กบั โปรแกรมซีบอี าร์จะเป็นเรือ่ งทีย่ ากมากหากไม่ม ี
ภาวะผูน้ าและการจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ผูจ้ ดั การโปรแกรมซีบอี าร์มหี น้าทีใ่ นการกระตุน้ สร้างแรงบันดาลใจ
กากับและสนับสนุนผูเ้ กีย่ วข้องให้บรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ของโปรแกรม ดังนัน้ การเลือกผูน้ าทีเ่ ข้มแข็ง
ทุ่มเท สือ่ สารเก่งและเป็นทีเ่ คารพของกลุ่มผูเ้ กีย่ วข้องและชุมชนในวงกว้างจึงถือเป็นเรือ่ งสาคัญยิง่
• การเป็ นพันธมิ ตรซึ่งกันและกัน --โปรแกรมซีบอี าร์หลายๆ โปรแกรมทีด่ าเนินงานแยกจากกันโดยอิสระมี
ความเสีย่ งทีจ่ ะทางานแข่งหรือซ้าซ้อนกันเองจนเป็นเหตุให้สน้ิ เปลืองทรัพยากรอันมีคา่ ได้ การเป็นพันธมิตรซึง่
กันและกันจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้ถงึ ขีดสูงสุดและทาให้โปรแกรมซีบอี าร์มคี วามยั ่งยืนด้วย
การมอบโอกาส ความรูแ้ ละทักษะ บริการทางด้านการเงินและเป็นอีกส่วนหนึ่งทีจ่ ะช่วยผลักดันให้มกี ารออก
กฎหมายและนโยบายของภาครัฐในเรือ่ งของสิทธิ ์ของคนพิการ ในหลายกรณีนนั ้ การจัดแจงเรือ่ งต่างๆ อย่าง
เป็นทางการด้วยการทาสัญญาการให้บริการ บันทึกความเข้าใจและสัญญารูปแบบอื่นๆ ก็สามารถเป็นประกัน
ถึงการมีสว่ นร่วมในระยะยาวของพันธมิตรได้ดว้ ยเช่นกัน
• ความรู้สึกเป็ นเจ้าของของชุมชน --โปรแกรมซีบอี าร์ทปี่ ระสบความสาเร็จมักเป็นโปรแกรมทีป่ ระชาชนใน
ชุมชนรูส้ กึ ว่าตนมีความเป็นเจ้าของโปรแกรม เหล่านัน้ การทาให้ชมุ ชนรูส้ กึ เป็นเจ้าของจะเกิดขึน้ ได้ดว้ ยการนา
ผูเ้ กีย่ วข้องหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียเหล่านัน้ เข้ามามีสว่ นร่วมในทุกขันตอนของวงจรการจั
้
ดการ(ดูองค์ประกอบ การ
สร้างศักยาพ: การขับเคลื่อนชุมชน)
• การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่ น --การลดความพึง่ พาทรัพยากรบุคคล ทุนทรัพย์และวัสดุต่างๆ จากแหล่ง
ภายนอกจะช่วยให้โปรแกรมมีความยั ่งยืนยิง่ ขึน้ ชุมชนควรได้รบั การสนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรของตนเองใน
ั
การแก้ปญหาที
ต่ นประสบ โดยจัดลาดับให้มกี ารใช้ทรัพยากรระดับท้องถิน่ ก่อนทีจ่ ะใช้ทรัพยากรระดับชาติ
และใช้ทรัพยากรระดับชาติกอ่ นทีจ่ ะใช้ทรัพยากรจากประเทศอื่นๆ
• การคานึ งถึงปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม --วัฒนธรรมนัน้ เป็นสิง่ ทีม่ คี วามแตกต่างกันไปและสิง่ ทีเ่ หมาะสมใน
เชิงวัฒนธรรมสาหรับคนกลุ่มหนึ่งก็อาจจะไม่เหมาะสมสาหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้ ในการทีจ่ ะทาให้โปรแกรมซี
บีอาร์มคี วามยั ่งยืนในบริบทต่างๆ ได้นนั ้ จาเป็นต้องพิจารณาว่าโปรแกรมซีบอี าร์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ จะไปมีผลต่อธรรม
เนียมและประเพณีในท้องถิน่ อย่างไร โปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ อาจจะประสบแรงต่อต้านอะไรบ้างและผูป้ ฏิบตั งิ าน
จะสามารถจัดการแรงต่อต้านนัน้ ได้อย่างไร ในส่วนนี้กเ็ ป็นเรือ่ งสาคัญทีเ่ ราจะต้องหาจุดสมดุลระหว่างการ
เปลีย่ นแปลงความเชือ่ และพฤติกรรมทีผ่ ดิ ๆ เกีย่ วกับคนพิการและการปรับเปลีย่ นโปรแกรมและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับบริบทในท้องถิน่ ด้วย
• การก่อเกิ ดความสามารถ --การทาให้ผเู้ กีย่ วข้องมีความสามารถในการวางแผน จัดตัง้ เฝ้าสังเกตและ
ประเมินโปรแกรมซีบอี าร์จะทาให้โปรแกรมมีความยั ่งยืนยิง่ กว่าเดิม โปรแกรมซีบอี าร์ควรจะมีองค์ประกอบใน
การสร้างความตระหนักและการฝึ กอบรมทีแ่ ข็งแกร่งเพื่อช่วยให้กอ่ เกิดความสามารถนี้ในกลุ่มของผูเ้ กีย่ วข้อง
ยกตัวอย่างเช่นการสร้างความสามารถในกลุ่มคนพิการจะทาให้เขาเหล่านัน้ มีทกั ษะทีจ่ าเป็นในการรณรงค์ให้
เรือ่ งความพิการเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาสายหลักต่างๆ เป็นต้น
• การสนับสนุนทางการเงิ น --โปรแกรมซีบอี าร์ทุกโปรแกรมควรจะมีการจัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนทีม่ ั ่นคง
แหล่งเงินทุนประเภทต่างๆ ได้แก่ เงินทุนจากรัฐบาล (เช่น การจัดสรรงบประมาณโดยตรงหรือการมอบเงิน)
เงินทุนจากผูบ้ ริจาค (เช่น การส่งข้อเสนอโครงการเพื่อการพิจารณาของผูบ้ ริจาคในประเทศหรือจาก
ต่างประเทศ การบริจาคด้วยสิง่ ของหรือการอุปถัมภ์) และการสร้างรายได้ดว้ ยตนเอง (เช่น การขายผลิตภัณฑ์
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือไมโครไฟแนนซ์
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• การสนับสนุนจากภาคการเมือง --นโยบายซีบอี าร์ระดับประเทศ เครือข่ายซีบอี าร์และการสนับสนุนทางด้าน
งบประมาณทีจ่ าเป็นจะทาให้ผลประโยชน์ภายใต้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (2)และแนวทางการพัฒนา
ต่างๆ ไปถึงคนพิการทุกคนและครอบครัวได้จริง การบรรจุเรือ่ งความพิการในกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล
จะช่วยทาให้เกิดผลประโยชน์ทจี่ รี งั สาหรับคนพิการในการทีจ่ ะได้เข้าถึงบริการและโอกาสต่างๆ ในด้านสุขภาพ
การศึกษา ความเป็นอยู่ทดี่ แี ละสังคม

การขยายขนาดโปรแกรมซีบอี าร์
การขยายขนาดโปรแกรมซีบอี าร์หมายถึงการขยายวงกว้างของผลลัพธ์ทเี่ กิดจากโปรแกรมทีป่ ระสบความสาเร็จแล้ว
ประโยชน์ของการขยายขนาดโปรแกรมก็คอื การนาซีบอี าร์ไปสูค่ นพิการจานวนมากขึน้ ซึง่ ยังไม่ได้รบั การตอบสนองตาม
ความต้องการของตน เพิม่ ความตระหนักเรือ่ งความพิการในสังคมและอาจจะสามารถยกระดับการสนับสนุนให้มกี าร
แก้ไขนโยบายและการจัดสรรทรัพยากรทีเ่ กีย่ วข้องกับความพิการด้วย การขยายขนาดนัน้ จาเป็นต้องอาศัย 1)การแสดง
ให้เป็นทีป่ ระจักษ์ถงึ ประสิทธิภาพของโปรแกรม2)การยอมรับของคนพิการและสมาชิกในครอบครัวของคนพิการ 3)การ
ยอมรับโดยชุมชน4)ทรัพยากรทางด้านการเงินทีเ่ พียงพอ และ5)กฎหมายและนโยบายทีช่ ดั เจน
การขยายขนาดโปรแกรมซีบอี าร์สามารถทาได้หลายวิธดี ว้ ยกัน วิธหี นึ่งก็คอื การเพิม่ พื้นทีท่ โี่ ปรแกรมนัน้ จากเพียงแต่
เฉพาะชุมชนหนึ่งเป็นหลายๆ ชุมชน แล้วอาจขยายต่อไปเป็นระดับภูมภิ าคและระดับชาติ อย่างไรก็ดโี ดยทั ่วไปแล้ว
โปรแกรมซีบอี าร์ควรจะเริม่ จัดตัง้ เป็นขนาดเล็กในพื้นทีท่ เี่ ข้าถึงได้งา่ ยและก่อให้เกิดผลจริงก่อนทีจ่ ะมีการขยายขนาด
และเนื่องจากโปรแกรมซีบอี าร์จานวนมากเน้นเรือ่ งคนพิการทีม่ คี วามทุพพลภาพอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะดังนัน้ การ
ขยายขนาดโปรแกรมซีบอี าร์กส็ ามารถทาได้ดว้ ยวิธกี ารเปิดกว้างให้ครอบคลุมคนพิการทีม่ คี วามทุพพลภาพรูปแบบอื่น
ด้วยเช่นกัน
วงจรการจัดการ
ในการพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโปรแกรมซีบอี าร์นนั ้ เราจาเป็นต้องนึกภาพกระบวนการจัดการทัง้ หมดให้
เห็นเป็นวงจร (ภาพที่ 2) เพื่อให้ครอบคลุมส่วนหลักๆ ทัง้ หมดและเพื่อให้เห็นว่าทุกส่วนนัน้ สอดคล้องและเชือ่ มโยงกัน
ได้เป็นอย่างดี วงจรการจัดการตามแบบฉบับของคูม่ อื นี้ประกอบด้วยสีข่ นตอนด้
ั้
วยกัน
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1. การวิ เคราะห์สถานการณ์ ‟ ขันตอนนี
้
้เป็นการ ภาพที่ 2: วงจรการจัดการ
ั บนั ทีค่ นพิการและครอบครัว
พิจารณาสถานการณ์ในปจจุ
ั
ประสบ และระบุขอ้ ปญหาที
จ่ าเป็นต้องได้รบั การแก้ไข
4. การประเมินผล
2. การวางแผนและการออกแบบ‟ ขันตอนต่
้
อไปคือการ
ตัดสินใจว่าโปรแกรมซีบอี าร์ควรจะทาอะไรเพื่อเป็นการ
ั
แก้ไขปญหาดั
งกล่าวนี้ จากนัน้ จึงวางแผนเพื่อการลงมือทา
จริง
3. การจัดตัง้ และการเฝ้ าสังเกต‟ ณ ขันตอนนี
้
้โปรแกรม
3. การจัดตัง้ และ
้
มีการจัดตัง้ ขึน้ แล้ว มีการเฝาสังเกตและทบทวนเป็นประจา
การเฝ้าสังเกต
เพื่อให้แน่ใจได้วา่ โปรแกรมดาเนินไปในทิศทางทีเ่ หมาะสม
4. การประเมิ นผล‟ ขันตอนนี
้
้เป็นการประเมินโปรแกรม
เมือ่ เทียบกับผลลัพธ์ทไี่ ด้เพื่อดูวา่ เป้าหมายต่างๆ มีการ
บรรลุแล้วหรือไม่อย่างไร และประเมินผลทีเ่ กิดขึน้ โดยรวม
ของโปรแกรมนี้ เช่น ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อันเป็น
ผลสืบเนื่องจากโปรแกรมนี้

1. การวิเคราะห์
สถานการณ์

2. การวางแผน
และการออกแบบ
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ขัน้ ที่ 1: การวิ เคราะห์สถานการณ์
บทนา
โปรแกรมซีบอี าร์จาเป็นต้องตัง้ อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่
เกีย่ วข้องและตรงประเด็นสาหรับแต่ละชุมชนเองเพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการทีแ่ ท้จริง คุม้ ค่าและมี
ความเป็นไปได้จริงทีส่ ดุ โดยมากผูท้ วี่ างแผนมักจะคิด
ก่อนเริม่ จัดตัง้ โปรแกรมซีบอี าร์วา่ ตนมีขอ้ มูลเพียงพอว่า
สิง่ ใดเป็นสิง่ ทีจ่ าเป็นและสิง่ ใดเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งทา แต่ในหลาย
ต่อหลายกรณีกลับพบว่าข้อมูลนัน้ ไม่ครบถ้วนจริง ดังนัน้
ขันตอนแรกของวงจรการจั
้
ดการควรจะเป็นการวิเคราะห์
สถานการณ์เสียก่อน

4. การประเมินผล

3. การจัดตัง้ และ
การเฝ้าสังเกต

1. การวิเคราะห์
สถานการณ์

2. การวางแผน
และการออกแบบ

การวิเคราะห์สถานการณ์มงุ่ ตอบคาถามว่า “ในขณะนี้เราอยู่ทไี่ หน” เพื่อทีผ่ วู้ างแผนจะได้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์
(หรือบริบท) ของการอยู่อาศัยและมีชวี ติ อยู่ของคนพิการและครอบครัวอันจะนาไปสูก่ ารเลือกวิธกี ารหรือกิจกรรมที่
เหมาะสมทีส่ ดุ ได้ การวิเคราะห์สถานการณ์ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูล การระบุบคุ ลกรทีเ่ กีย่ วข้องหรือผูม้ สี ว่ นได้
ั
เสียและอิทธิพลทีเ่ กิดขึน้ จากคนกลุ่มนี้ การระบุปญหาหลั
กและวัตถุประสงค์ของโปรแกรม และการพิจารณาว่า
ทรัพยากรทีม่ ภี ายในชุมชนนัน้ ได้แก่อะไรบ้าง ขันตอนนี
้
้เป็นขันตอนที
้
ส่ าคัญในวงจรการจัดการเนื่องจากเป็นการทาให้
เกิดข้อมูลทีจ่ าเป็นสาหรับการวางแผนและการออกแบบโปรแกรมซีบอี าร์ (ดู “ขันที
้ ่ 2: การวางแผนและการออกแบบ”)
ขันตอนที
้
่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์สถานการณ์ประกอบด้วยขันตอนดั
้
งต่อไปนี้
1. การรวบรวมข้อเท็จจริงและภาพรวมของชุมชน
2. การวิเคราะห์ผเู้ กีย่ วข้องหรือผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ั
3. การวิเคราะห์ปญหา
4. การวิเคราะห์วตั ถุประสงค์
5. การวิเคราะห์ทรัพยากร
การรวบรวมข้อเท็จจริงและภาพรวมของชุมชน
การรวบรวมข้อเท็จจริงและภาพรวมของชุมชนพื้นฐานช่วยให้เห็นว่ามีสงิ่ ใดทีเ่ ราทราบอยู่แล้วเกีย่ วกับตัวคนพิการและ
สถานการณ์แวดล้อมในการใช้ชวี ติ ของเขา ทัง้ ยังเป็นข้อมูลเกีย่ วกับเหตุการณ์ทเี่ ป็นฐานหรือสาเหตุบางประการซึง่
อาจจะเป็นประโยชน์สาหรับการประเมินผลในอนาคตด้วย (ดู ขันที
้ ่ 4: การประเมินผล) ข้อเท็จจริงและตัวเลขดังกล่าวนี้
เกีย่ วเนื่องกับสถานการณ์ทางด้านสิง่ แวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมืองในระดับชาติ ระดับภูมภิ าคและ/
หรือระดับท้องถิน่
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ตัวอย่างของข้อมูลทีค่ วรมีการเก็บ ได้แก่
• ประชากร เช่น จานวนคนพิการ อายุ เพศ ประเภทของความทุพพลภาพ
• สภาพความเป็นอยู่ เช่น ลักษณะของบ้านเรือน แหล่งน้ าและสุขอนามัย
• สุขภาพ เช่น อัตราการเสียชีวติ สาเหตุของการเสียชีวติ และปว่ ยเป็นโรค บริการด้านสุขภาพในท้องถิน่
• การศึกษา เช่น จานวนเด็กพิการทีเ่ ข้าเรียนในโรงเรียน อัตราผูร้ หู้ นังสือหรือสามารถอ่านเขียนได้
• เศรษฐศาสตร์ เช่น แหล่งทีม่ าของรายได้ รายได้ต่อวันโดยเฉลีย่
ั
• รัฐบาล เช่น นโยบายและกฎหมาย ระดับความสนใจในปญหาเรื
อ่ งความพิการ สถานะการยอมรับและปฏิบตั ใิ ช้
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ มาตรฐานและข้อบังคับเกีย่ วกับการเข้าถึงต่างๆ
• วัฒนธรรม เช่น กลุ่มวัฒนธรรม ภาษา การปฏิบตั แิ ละทัศนคติทมี่ ตี ่อความพิการ
• ศาสนา เช่น ความเชือ่ และกลุ่มทางศาสนา
• ภูมศิ าสตร์และสภาพอากาศ
การรวบรวมข้อเท็จจริงอาจอาศัยการพูดคุยกับผูค้ น เข้าพบหน่วยงานรัฐในท้องถิน่ และ/หรือศึกษาเอกสารและข้อมูลซึง่
อาจมีอยู่บนอินเทอร์เน็ต สิง่ พิมพ์ของรัฐบาล หนังสือและงานวิจยั ต่างๆ
การวิเคราะห์ผเู้ กีย่ วข้องหรือผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เราจาเป็นต้องระบุวา่ ผูเ้ กีย่ วข้องหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียหลักทัง้ หมดมีใครบ้างและนาผูม้ สี ว่ นได้เสียเหล่านัน้ เข้ามามีสว่ นร่วม
ตัง้ แต่เริม่ ต้นวงจรการจัดการเพื่อให้เขามีสว่ นร่วมและรูส้ กึ เป็นเจ้าของร่วม การวิเคราะห์ผมู้ สี ว่ นได้เสียจะทาให้เราเห็น
ถึงผูม้ สี ว่ นได้เสีย (บุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กร) ซึง่ อาจจะได้รบั ประโยชน์จากโปรแกรมซีบอี าร์ อาจจะสามารถทาสิง่ ใด
เพื่อโปรแกรมซีบอี าร์หรือส่งผลโน้มน้าวในทางใดทางหนึ่งได้ เราสามารถใช้เครือ่ งมือต่างๆ เพื่อการพิจารณาให้เห็นถึง
ตัวผูม้ สี ว่ นได้เสีย บันทึกระดับอิทธิพลทีม่ แี ละกิจกรรมต่างๆ ของผูม้ สี ว่ นได้เสียเหล่านัน้ การวิเคราะห์ SWOT ก็เป็น
หนึ่งเครือ่ งมือทีส่ ามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง และจุดอ่อนของกลุ่มผูม้ สี ว่ นได้เสียตลอดจน โอกาสและผลกระทบที่
อันตรายจากภายนอกซึง่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอาจต้องประสบ
บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลกรทีเ่ กีย่ วข้อง
การวิเคราะห์ผเู้ กีย่ วข้องหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียอาจทาให้ได้เห็นถึงบุคคลหลายฝ่ายด้วยกัน อาทิ คนพิการและสมาชิกใน
ครอบครัว สมาชิกในชุมชน (รวมถึงผูน้ าชุมชน ครู ฯลฯ) องค์กรประชาสังคม (องค์กรพัฒนาภาคเอกชน องค์กรศาสนา
และกลุ่มสตรี) องค์กรเพื่อคนพิการและหน่วยงานภาครัฐ (ภาพที่ 3) นอกจากนี้ตวั บุคลากรซีบอี าร์และผูจ้ ดั การโปรแกรม
ซีบอี าร์เองก็ถอื เป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียด้วย ซึง่ แต่ละฝ่ายสามารถนาทักษะ ความรู้ ทรัพยากรและเครือข่ายมาร่วมกัน
สร้างสรรค์ และจะมีบทบาทและความรับผิดชอบชัดเจนในการพัฒนาและจัดตัง้ โปรแกรมซีบอี าร์
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ภาพที่ 3: ผูม้ ีส่วนได้เสียในโปรแกรมซีบีอาร์
รัฐบาลระดับชาติ ผูน้ าทางการเมือง สือ่ มวลชน
รัฐบาลระดับท้องถิน่ องค์กรพัฒนาภาคเอกชน กลุ่มคนพิการ
ผูน้ าชุมชน ครู เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขและชุมชน
ชุมชน
คนพิการและครอบครัว

คนพิ การและครอบครัวของคนพิ การ
คนพิการและครอบครัวจะมีบทบาทสาคัญยิง่ ในซีบอี าร์ บทบาทและความรับผิดชอบคนพิการและครอบครัวมีระบุไว้ใน
คูม่ อื ซีบอี าร์แล้วซึง่ พอสรุปได้ดงั นี้
• การมีบทบาทอย่างกระตือรือร้นในทุกแง่มมุ ของการจัดการโปรแกรมซีบอี าร์
• การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการซีบอี าร์ระดับท้องถิน่
• การมีสว่ นร่วมโดยการอาสาและทางานเป็นบุคลากรซีบอี าร์
• การสร้างความตระหนักเกีย่ วกับความพิการในชุมชน เช่น การชีใ้ ห้เห็นถึงกาแพงทีข่ วางกันอยู
้ ่และการ
เรียกร้องให้สมาชิกในชุมชนทลายกาแพงนัน้ ลงเสีย

สมาชิ กในชุมชน
ซีบอี าร์สามารถยังประโยชน์ให้ทุกคนในชุมชนได้ ไม่เพียงเฉพาะคนพิการเท่านัน้ โปรแกรมซีบอี าร์ควรจะกระตุน้ ให้
สมาชิกในชุมชนรับบทบาทและความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
• การเข้าร่วมในการฝึ กอบรมเพื่อทาความเข้าใจกับความพิการ
• การเปลีย่ นแปลงความเชือ่ และทัศนคติทอี่ าจไปจากัดโอกาสของคนพิการและครอบครัว
• การพิจารณาให้เห็นถึงอุปสรรคอื่นๆ ทีจ่ ะทาให้คนพิการและครอบครัวไม่สามารถร่วมใช้ชวี ติ เป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชนได้
• การเป็นตัวอย่างและการนาคนพิการและครอบครัวให้มาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
• การมอบทรัพยากร (เช่น เวลา เงิน อุปกรณ์) ให้กบั โปรแกรมซีบอี าร์
• การปกป้องชุมชนและการพิจารณาให้เห็นถึงต้นเหตุแห่งความพิการ
• การให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือทีจ่ าเป็นสาหรับคนพิการและครอบครัว
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องค์กรประชาสังคม
บทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรและกลุ่มประชาสังคมต่างๆ นัน้ ขึน้ อยู่กบั ระดับขององค์กร เช่น ระดับนานาชาติ
ระดับชาติ ระดับภูมภิ าคหรือระดับชุมชน และยังได้รบั อิทธิพลจากระดับประสบการณ์และการมีสว่ นร่วมในงานด้าน
ความพิการและซีบอี าร์ดว้ ย แต่เดิมองค์กรพัฒนาภาคเอกชนจานวนมากเคยเป็นศูนย์กลางในการทางานซีบอี าร์ดงั นัน้
องค์กรในกลุ่มนี้จงึ เป็นแรงขับเคลื่อนเบือ้ งหลังโปรแกรมซีบอี าร์ทจี่ ดั ตัง้ ใหม่หรือมีอยู่แล้วได้ บทบาทและความรับผิดชอบ
ขององค์กรประชาสังคมโดยทั ่วไปมีดงั นี้
• การพัฒนาและจัดตัง้ โปรแกรมซีบอี าร์ในกรณีทมี่ กี ารสนับสนุนจากรัฐบาลในระดับทีจ่ ากัด
• การให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ทรัพยากรและการฝึ กอบรมสาหรับโปรแกรมซีบอี าร์
• การสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อระหว่างผูม้ สี ว่ นได้เสียด้วยกันเอง
• การสนับสนุนโปรแกรมซีบอี าร์ในการก่อเกิดความสามารถให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียอื่นๆ
• การนาเรือ่ งความพิการเข้าสูโ่ ปรแกรมและบริการสายหลักทีม่ อี ยู่แล้วอื่นๆ
• การสนับสนุนให้มกี ารประเมิน วิจยั และพัฒนาซีบอี าร์
องค์กรเพื่อคนพิ การ
องค์กรเพื่อคนพิการเป็นทรัพยากรสาคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโปรแกรมซีบอี าร์และหลายองค์กรก็ม ี
บทบาทอย่างมากในโปรแกรมซีบอี าร์ต่างๆ ด้วย (ดูองค์ประกอบ “การสร้างศักยภาพ : องค์กรเพื่อคนพิการ”) บทบาท
และความรับผิดชอบขององค์กรเพื่อคนพิการ ได้แก่
• การเป็นตัวแทนพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของคนพิการ
• การให้คาแนะนาเกีย่ วกับความต้องการของคนพิการ
• การให้ความรูค้ นพิการเกีย่ วกับสิทธิของตน
• การรณรงค์และโน้มน้าวให้เกิดการลงมือจริงเพื่อให้รฐั บาลและผูใ้ ห้บริการคานึงถึงสิทธิ ์ของคนพิการเช่น การ
จัดตัง้ โปรแกรมทีส่ อดคล้องกับอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
• การให้ขอ้ มูลด้านการบริการต่างๆ แก่คนพิการ
• การมีสว่ นร่วมโดยตรงในการจัดการโปรแกรมซีบอี าร์
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รัฐบาล
ั
ปญหาเรื
อ่ งความพิการนัน้ มีสว่ นสัมพันธ์กบั รัฐบาลทุกระดับและทุกภาคส่วน ไม่วา่ จะเป็นสุขภาพ การศึกษา การว่าจ้าง
งานและสังคม บทบาทและความรับผิดชอบของรัฐบาลมีดงั นี้
• การเป็นองค์กรหลักในการนาการจัดการและ/หรือการจัดตัง้ โปรแกรมซีบอี าร์ระดับชาติ
• การออกกฎหมายและกรอบนโยบายทีเ่ หมาะสมเพื่อการสนับสนุนสิทธิ ์ของคนพิการ
• การพัฒนานโยบายซีบอี าร์ระดับชาติ หรือการทาให้ซบี อี าร์เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
นโยบายการฟื้ นฟูหรือการพัฒนา
• การจัดทรัพยากรบุคคล วัสดุและเงินทุนให้แก่โปรแกรมซีบอี าร์
• การทาให้คนพิการและสมาชิกในครอบครัวสามารถเข้าถึงโปรแกรม บริการและสิง่ อานวยความสะดวก
สาธารณะทัง้ ปวง
• การพัฒนาซีบอี าร์ให้เป็นวิธกี ารในเชิงปฏิบตั หิ รือเป็นกลไกนาส่งบริการฟื้ นฟูต่างๆ ทั ่วทัง้ ประเทศ
ผูจ้ ดั การซีบีอาร์
บทบาทและความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การซีบอี าร์นนั ้ ขึน้ อยู่กบั ว่าใครเป็นผูจ้ ดั ตัง้ โปรแกรมซีบอี าร์และขึน้ อยู่กบั ว่า
โปรแกรมนี้มกี ารกระจายการจัดการออกจากศูนย์กลางมากน้อยเพียงใด อาทิ โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมระดับชาติ ระดับ
ภูมภิ าคหรือระดับท้องถิน่ เป็นต้น แต่ในภาพรวมแล้วบทบาทและความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การซีบอี าร์มดี งั ต่อไปนี้
• การดูแลความเป็นไปของแต่ละขันตอนของวงจรการจั
้
ดการ
• การดูแลให้มนี โยบาย ระบบและกระบวนการเป็นทีเ่ รียบร้อยเพื่อการจัดการโปรแกรม
• การสร้างและการรักษาเครือข่ายและพันธมิตรทัง้ ภายในและภายนอกชุมชน
• การทาให้ผเู้ กีย่ วข้องหลักทุกรายมีสว่ นร่วมในแต่ละขันตอนของวงจรการบริ
้
หาร และได้รบั การแจ้งให้ทราบถึง
ความสาเร็จและพัฒนาการต่างๆ
• การขับเคลื่อนและจัดการทรัพยากร อาทิ ทรัพยากรด้านเงินทุน บุคคลและวัสดุ
ั
• การก่อเกิดความสามารถให้กบั ชุมชนและการทาให้ปญหาเรื
อ่ งความพิการเข้าเป็นวาระหนึ่งของแนวทางการ
พัฒนาสายหลัก
• การจัดการในแต่ละวันโดยการมอบหมายงานและความรับผิดชอบ
• การสนับสนุนและกากับบุคลากรซีบอี าร์ อาทิ การทาให้บคุ ลากรซีบอี าร์ตระหนักถึงบทบาทและความ
รับผิดชอบ ตลอดจนการพบปะกับบุคลากรซีบอี าร์เป็นประจาเพื่อทบทวนประสิทธิภาพและพัฒนาการและเพื่อ
การจัดโปรแกรมฝึ กอบรม
• การจัดการระบบข้อมูลเพื่อเฝ้าสังเกตความก้าวหน้าและประสิทธิภาพ
บุคลากรซีบีอาร์
บุคลากรซีบอี าร์เป็นแกนกลางสาคัญของการขับเคลื่อนโปรแกรมซีบอี าร์และเป็นทรัพยากรสาหรับคนพิการ ครอบครัว
ของคนพิการและสมาชิกในชุมชน สาหรับในคูม่ อื นี้บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรซีบอี าร์จะมีความชัดเจน
มากยิง่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ตามลาดับแต่โดยทั ่วไปแล้วมีดงั ต่อไปนี้
• การคัดหาคนพิการ การตรวจประเมินความสามารถเบือ้ งต้นและการให้การบาบัดขันพื
้ ้นฐาน
• การให้ความรูแ้ ละฝึ กอบรมสมาชิกในครอบครัวให้สนับสนุนและช่วยเหลือคนพิการได้
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• การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับบริการทีม่ ภี ายในชุมชน และการเชือ่ มโยงคนพิการและครอบครัวเข้ากับบริการเหล่านี้
โดยการส่งต่อและการติดตามผล
• การช่วยคนพิการให้รวมตัวกันเป็นกลุ่มพึง่ พาตนเองได้
• การรณรงค์เพื่อการปรับปรุงการเข้าถึงบริการต่างๆ และการทาให้คนพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยการ
ติดต่อกับศูนย์สขุ ภาพ โรงเรียนและสถานทีท่ างานต่างๆ
• การยกระดับความตระหนักในชุมชนเกีย่ วกับความพิการเพื่อสนับสนุนให้มกี ารนาคนพิการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวติ ครอบครัวและชีวติ ชุมชน

ตารางที่ 1: โปรแกรมซีบีอาร์ระดับชาติ ของเวียดนาม -- บทบาทและความรับผิดชอบของผูเ้ กี่ยวข้อง
ระดับ
ผูเ้ กี่ยวข้อง
บทบาทและความรับผิดชอบ
หมูบ่ า้ น
คนพิการและครอบครัว
การจัดตัง้ ระบบการฟื้ นฟูในบ้าน การดัดแปลงสภาพแวดล้อมของบ้าน
การรวมตัวกันเป็นสมาคม การทางานเป็นผูป้ ระสานงาน (อาสาสมัคร)
หมูบ่ า้ น
อาสาสมัครซีบอี าร์
การตรวจหาหรือระบุลกั ษณะความพิการโดยเร็ว การส่งต่อและติดตามผล
การรวบรวมและรายงานข้อมูล การยกระดับความตระหนัก การกระตุน้
การรณรงค์กบั คนพิการ ครอบครัวและชุมชน การสร้างความเชือ่ มโยงกับ
ภาคส่วนอื่นๆ
ชุมชน
คณะกรรมการกาหนด
การจัดการ การประสานงานและการสนับสนุนกิจกรรมของผูป้ ระสานงาน
(กลุ่ม
ทิศทาง เจ้าหน้าทีซ่ บี อี าร์
การรายงาน การขับเคลื่อนและจัดสรรทรัพยากร การจัดตัง้ ระบบการฟื้ นฟู
หมูบ่ า้ น)
ในบ้านและการอานวยความสะดวกให้กบั องค์กรเพื่อคนพิการ
เขต
คณะกรรมการกาหนด
การจัดการและการประสานงาน การเฝ้าสังเกต การรายงาน การสนับสนุน
ทิศทาง ผูจ้ ดั การซีบอี าร์
ระบบการฟื้ นฟูในบ้าน การวินิจฉัย การประเมิน การฝึ กอบรมและการ
เลขานุการซีบอี าร์ ผู้
จัดสรรทรัพยากร
ฝึ กอบรมและผูช้ านาญการ
จังหวัด
คณะกรรมการกาหนด
การพัฒนานโยบาย การจัดสรรทรัพยากร การเข้าไปช่วยแก้ไขโดยมี
ทิศทาง ผูจ้ ดั การซีบอี าร์
สถาบันเป็นศูนย์กลาง การประสานงานและการจัดการโดยรวม การเฝ้า
เลขานุการซีบอี าร์ ผู้
สังเกตและการประเมิน การสนับสนุนระบบการฟื้ นฟูในระดับบ้าน การ
ฝึ กอบรมและผูช้ านาญการ วินิจฉัย การประเมินและการฝึ กอบรม
ประเทศ
กลุ่มผูฝ้ ึ กอบรมระดับสูง
การพัฒนานโยบาย การพัฒนาพัสดุ การเข้าไปช่วยแก้ไขโดยมีสถาบัน
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูอ้ อกนโยบาย เป็นศูนย์กลาง การฝึ กอบรม การวิจยั
ั
การวิเคราะห์ปญหา
ั
โปรแกรมซีบอี าร์ได้รบั การจัดตัง้ ขึน้ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปญหาที
ม่ อี ยู่ในชุมชนสาหรับคนพิการและสมาชิกใน
ั
ั
ครอบครัว การวิเคราะห์ปญหาต่
างๆ จะช่วยให้เจ้าหน้าทีแ่ ละผูเ้ กีย่ วข้องสามารถเห็นปญหาส
าคัญได้ และทราบถึง
ั
ั
สาเหตุทมี่ าและผลกระทบหรือผลพวงทีอ่ าจจะตามมาของปญหานัน้ ๆ ปญหาทีส่ าคัญทีส่ ดุ ทีพ่ บจึงควรจะเป็น
วัตถุประสงค์หลักของโปรแกรมซีบอี าร์ (ดู การเตรียมแผนโปรแกรม) ทัง้ นี้วตั ถุประสงค์ต่างๆ ของโปรแกรมซีบอี าร์ทจี่ ะ
มีได้นนั ้ ได้อธิบายเน้นไว้แล้วในหัวข้อ “บทบาทของซีบอี าร์” ในแต่ละองค์ประกอบและองค์ประกอบย่อยของคูม่ อื ซีบอี าร์
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ั
การวิเคราะห์ปญหาควรด
าเนินการร่วมกับกลุ่มผูเ้ กีย่ วข้องหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียทีส่ าคัญ ทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นเนื่องจากว่าหากไม่
ั
ั
มีมมุ มองของผูเ้ กีย่ วข้องในเรือ่ งของปญหาใดๆ
แล้ว ลักษณะของปญหาและความต้
องการการแก้ไขนัน้ ก็จะไม่มคี วาม
ั
ชัดเจน การจัด ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารก็ ถือเป็นวิธกี ารหนึ่งทีม่ ปี ระโยชน์ในการวิเคราะห์ปญหาร่
วมกับผู้ เกีย่ วข้อง และ
สามารถช่วยสร้างความเข้าใจ กาหนดจุดมุง่ หมายและลงมือดาเนินการร่วมกันได้ อย่างไรก็ดเี ราควรจัด
ประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารกับบุคลากรหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียหลายๆ กลุ่ม เพื่อทีว่ า่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุ่มทีม่ คี วามมั ่นคงน้อยกว่านัน้ จะได้
สามารถบอกเล่าถึงความคิดเห็นของพวกตนได้อย่างเต็มทีม่ ากยิง่ ขึน้
ั
การวิเคราะห์ปญหาสามารถท
าได้โดยการใช้เครือ่ งมือหลากหลายประเภท เครือ่ งมือหนึ่งทีใ่ ช้กนั แพร่หลายก็คอื “ต้นไม้
ั
ั
ปญหา”
หรือ “problem tree” (3,4) ซึง่ เป็นเทคนิคทีใ่ ช้การวาดรายละเอียดของสถานการณ์ทเี่ ป็นปญหาออกมาในรู
ปของ
ั
ั
ภาพต้นไม้ โดยมีผลของปญหาอยู
่บนกิง่ ก้านและมีตน้ เหตุของปญหาอยู
่ทฐี่ านราก
การวิเคราะห์วตั ถุประสงค์
การวิเคราะห์วตั ถุประสงค์เป็นจุดเริม่ ต้นของการพิจารณาหาหนทางแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้ตน้ ไม้วตั ถุประสงค์
(objectives
ั
tree) เป็นเครือ่ งมือทีม่ ปี ระโยชน์ทสี่ ามารถใช้ในขันตอนนี
้
้ตน้ ไม้วตั ถุประสงค์มลี กั ษณะทีค่ ล้ายกับต้นไม้ปญหาที
ก่ ล่าวถึง
ไปแล้วข้างต้น สิง่ ทีแ่ ตกต่างกันก็คอื ว่า ต้นไม้วตั ถุประสงค์ เป็นการพิจารณา เฉพาะแต่ วัตถุประสงค์แทนทีจ่ ะพิจารณา
ั
ั
ปญหานั
่นเอง (3,4) หากมีการวาดต้นไม้ปญหาไว้
กอ่ นแล้วก็สามารถนามาปรับเปลีย่ นให้เป็นต้นไม้วตั ถุประสงค์ได้
ั (ด้านลบ) กลับมาเป็นคาประกาศวัตถุประสงค์ (ด้านบวก) วัตถุประสงค์ที่
โดยง่ายโดยการปรับเปลีย่ นต้นเหตุของปญหา
สามารถระบุได้ในขันตอนการวิ
้
เคราะห์น้ีเป็นส่วนสาคัญสาหรับการขันตอนของการวางแผนและออกแบบเพราะนี
้
่คอื
ั
พื้นฐานของแผนโปรแกรม เราสามารถระบุปญหาและวั
ตถุประสงค์ได้ในขันตอนนี
้
้ของวงจรโปรแกรม ดังนัน้ จึงถือเป็น
เรือ่ งสมควรทีจ่ ะจัดลาดับความสาคัญทีโ่ ปรแกรมนี้จะมุง่ เน้นตัง้ แต่เวลานี้ (ดู การวางแผนและการออกแบบ)
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การวิเคราะห์ทรัพยากร
ชุมชนทุกชุมชนมีทรัพยากรเป็นของตนเองแม้แต่ชมุ ชนทีย่ ากจนมากก็ตาม การวิเคราะห์ทรัพยากร คือ การพิจารณาให้
ว่าในเวลานี้ชมุ ชนมีทรัพยากรอะไรทีโ่ ปรแกรมซีบอี าร์สามารถนามาใช้หรือพัฒนาต่อยอดขึน้ ไปได้บา้ งตลอดจน พิจารณา
ว่าทรัพยากรดังกล่าวมีศกั ยภาพเป็นอย่างไร (เช่น มีจุดแข็งและจุดอ่อนอะไรบ้าง) ในการทีจ่ ะตอบ
สนองต่อ ความ
ต้องการของคนพิการ การวิเคราะห์ทรัพยากรควรจะครอบคลุมทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรพัสดุ (เช่น โครงสร้างพื้นฐาน
อาคาร การขนส่ง อุปกรณ์ แหล่งเงินทุนและระบบสังคมทีม่ อี ยู่ในพื้นที่) และโครงสร้างต่างๆ อาทิ องค์กรหรือกลุ่มต่างๆ
และโครงสร้างทางการเมือง พร้อมทัง้ ระบุทตี่ งั ้ ของทรัพยากรเหล่านี้ดว้ ย

ขัน้ ที่ 2: การวางแผนและการออกแบบ
บทนา

จากขันที
้ ่ 1 ผูว้ างแผนซีบอี าร์ควรจะมีขอ้ มูลเพียงพอแล้ว
สาหรับการดาเนินการในขันที
้ ่ 2 หรือการวางแผนและการ
ออกแบบต่อไป ผูว้ างแผนควรจะเริม่ ต้นขันตอนนี
้
้ดว้ ยภาพ
สถานการณ์ของคนพิการทีช่ ดั เจนและบริบทในการ
ดาเนินงานของโปรแกรมซีบอี าร์ ผูว้ างแผนควรจะมีขอ้ มูล
เกีย่ วกับจานวนคนพิการ ความต้องการของคนพิการและ
ครอบครัว วิธกี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้และทรัพยากรทีช่ มุ ชนมี

4. การประเมินผล

3. การจัดตัง้ และ
การเฝ้าสังเกต

1. การวิเคราะห์
สถานการณ์

2. การวางแผน
และการออกแบบ

การวางแผนช่วยให้ผดู้ าเนินการโครงการซีบอี าร์มองไปข้างหน้าและเตรียมความพร้อมสาหรับอนาคตได้ ทัง้ ยังเป็นการ
แนะแนวทางสาหรับขันต่
้ อไปของวงจรการจัดการด้วย (ขันที
้ ่ 3: การจัดตัง้ และการเฝ้าสังเกต) การวางแผนจะช่วยให้เกิด
ความมั ่นใจว่า โปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จะมีองค์ประกอบครบถ้วนมีการจัดลาดับความสาคัญของความ ต้องการ จาเป็นต่างๆ
มีแผนที่ (หรือแผน) ทีช่ ดั เจน เพื่อนา ไปสูเ่ ป้าหมายทีต่ อ้ งการ มีการพิจารณาถึงระบบการเฝ้าสังเกตและประเมินผล
ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ ทีจ่ าเป็นสาหรับการทาให้แผนโปรแกรมซีบอี าร์บรรลุเป็นผลสาเร็จด้วย
ขันตอนที
้
่เกี่ยวข้อง
วางแผนร่วมกับบุคลกรผูเ้ กีย่ วข้องหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียหลัก
การจัดการอภิปรายสาธารณะกับบุคลกรทีเ่ กีย่ วข้องหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียถือเป็นวิธที ดี่ ที จี่ ะได้ทบทวนและหารือเรือ่ งข้อมูล
ทีร่ วบรวมได้จากขันที
้ ่ 1 เพื่อ นามากาหนดลาดับความสาคัญ การออกแบบแผนโปรแกรมและการเตรียมงบประมาณ
ทัง้ นี้ ควรจะมีคนพิการและสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วม การอภิปราย ดังกล่าวนี้ดว้ ยเพื่อทีเ่ ขาเหล่านี้จะได้มสี ว่ นร่วมใน
โปรแกรมอย่างมีความหมายในภายหลัง ข้อมูลทีน่ าเสนอก็ควรจะอยู่ในรูปแบบทีค่ นพิการทีม่ คี วามทุพพลภาพลักษณะ
ต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ และดังทีไ่ ด้กล่าวถึงในขันที
้ ่ 1 ทัง้ นี้ในบางกรณี อาจมีความ จาเป็นต้องจัด การอภิปราย แยกกัน
สาหรับกลุ่มผูม้ สี ว่ นได้เสียบางกลุ่ม อาทิ คนพิการและสมาชิกในครอบครัว เพื่อให้ สมาชิกในแต่ละกลุ่ม สามารถบอก
กล่าวมุมมองของตนเองได้โดยสะดวกและอิสระ
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กาหนดลาดับความสาคัญ
การดาเนินการในขันที
้ ่ 1 อาจทาให้ดเู สมือนหนึ่งว่าผูด้ าเนินงานโปรแกรมซีบอี าร์จะต้องพิจารณาความต้องการทุก
ประการของกลุ่มเป้าหมาย ซึง่ มีความแตกต่างกันดังนัน้ การจัดลาดับหรือการกาหนดลาดับความสาคัญ แก่ความต้องการ
เหล่านัน้ จึงมีความสาคัญมาก ในการกาหนดลาดับความสาคัญนี้ตอ้ งพิจารณาว่าความจาเป็นใดเป็นเรือ่ งที่ สาคัญ ทีส่ ดุ
กล่าวคือเป็น เรือ่ งทีม่ คี วามเป็นไปได้ที่ อาจจะก่อให้เกิดความเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ และทรัพยากรทีเ่ รามีอยู่นนั ้ ได้แก่
อะไรบ้าง ผูม้ สี ว่ นได้เสียหลักควรจะร่วมในการกาหนดลาดับความสาคัญนี้เพื่อทาให้โปรแกรมนี้สอดคล้องและเหมาะสม
กับความต้องการของตนเอง การจัดลาดับความสาคัญนัน้ ต้องอาศัยทักษะและความเข้าใจในความเป็นจริง
โดยใน
บางครังอาจจ
้
าเป็นจะต้อง ใช้ผู้กระตุน้ หรือสนับสนุน จากภายนอก ซึง่ อาจช่วยไม่ให้เกิดการหลงหรือ เบีย่ งเบน ออกจาก
เป้าหมายของโปรแกรมไป
เตรียมแผนโปรแกรม
กรอบแม่บทหลักคืออุปกรณ์ในการวางแผนทีเ่ ราสามารถใช้ในโปรแกรมซีบอี าร์ได้ กรอบแม่บทหลักช่วยให้เราพิจารณา
ได้ครอบคลุมถึงทุกแง่มมุ ทีจ่ าเป็นต่อความสาเร็จของโปรแกรม และจะช่วยตอบคาถามต่างๆดังต่อไปนี้
• โปรแกรมนี้ตอ้ งการบรรลุสงิ่ ใด (เป้าหมายและวัตถุประสงค์)
• โปรแกรมนี้จะบรรลุเรือ่ งดังกล่าวได้อย่างไร (ผลลัพธ์และกิจกรรม)
• เราจะทราบได้อย่างไรว่าโปรแกรมได้บรรลุสงิ่ ดังกล่าวแล้ว (ตัวบ่งชี)้
• เราจะยืนยันได้อย่างไรว่าโปรแกรมได้บรรลุเช่นนัน้ แล้วจริง (เครือ่ งมือในการตรวจสอบและยืนยัน)
ั
• ปญหาที
อ่ าจจะพบในขันตอนของการด
้
าเนินงานได้แก่อะไรบ้าง (ความเสีย่ ง)
ตารางที่ 2: กรอบแม่บทหลัก
สรุป

ตัวบ่งชี้

เครื่องยืนยัน

ทรัพยากรทีจ่ าเป็น

ต้นทุน

เป้ าหมาย
วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์
กิ จกรรม

48

สมมติ ฐาน

ความเข้าใจในขันตอนดั
้
งทีจ่ ะตามมามีความสาคัญอย่างมากต่อการเตรียมโปรแกรมซีบอี าร์โดยการใช้กรอบแม่บทหลัก
ได้ โปรดดูตารางที่ 2 ซึง่ แสดงถึงโครงสร้างโดยทั ่วไปของกรอบแม่บทหลัก และตารางที่ 3 ซึง่ เป็นตัวอย่างของกรอบ
แม่บทหลักทีก่ รอกครบถ้วนแล้ว ทัง้ นี้คาศัพท์ทใี่ ช้ในตัวอย่างข้างใต้อาจเหมือนหรือแตกต่างจากทีอ่ งค์กรหรือหน่วยงาน
สนับสนุนเงินทุนอื่นๆ ใช้
กาหนดเป้ าหมาย
ก่อนทีจ่ ะเริม่ คิดว่าเราจะทาอะไร (กิจกรรมอะไร) สิง่ ทีส่ าคัญมากกว่าคือ เราตาเป็นต้องเข้าใจ ด้วยว่าอะไรเป็น เป้ าหมาย
ระยะยาวของโปรแกรมเสียก่อน เป้าหมายนี้เป็นการระบุถงึ ผลในท้ายทีส่ ดุ ทีโ่ ปรแกรมซีบอี าร์มงุ่ หวังให้เกิดขึน้ เช่น
ั
สามารถกาจัดปญหาได้
อย่างเบ็ดเสร็จหรือว่าสถานการณ์มพี ฒ
ั นาการไปในทางทีด่ ขี น้ึ อย่างมีนยั สาคัญ (ดู ขันที
้ ่ 1 : การ
ั
วิเคราะห์ปญหา)
ระบุวตั ถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโปรแกรมหมายถึงความเปลีย่ นแปลงที่ ผูด้ าเนินโปรแกรม ต้องการให้เกิดขึน้ เพื่อนาไปสูเ่ ป้าหมายใน
ภายหลัง โดยปกติวตั ถุประสงค์ควรจะมีเพียงข้อเดียวเพื่อให้การจัดการโปรแกรมสามารถทาได้งา่ ยแต่โปรแกรมซีบอี าร์
บางโปรแกรมอาจจะมีวตั ถุประสงค์มากกว่าหนึ่งข้อก็ได้เนื่องจากโปรแกรมเหล่านัน้ อาจต้องการครอบคลุมมากกว่าหนึ่ง
องค์ประกอบ /องค์ประกอบย่อยของเมทริกซ์การฟื้ นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (เช่น สุขภาพและการศึกษา) ใน
สถานการณ์เช่นนี้เราจาเป็นต้องใช้กรอบแม่บทหลักแยกกันแต่ทงั ้ หมดจะต้องมีเป้าหมายในภาพรวมเหมือนกันด้วย (ดู
ั
ขันที
้ ่ 1: การวิเคราะห์ปญหา)
กาหนดผลลัพธ์
ผลลัพธ์คอื สิง่ ทีโ่ ปรแกรมซีบอี าร์ตอ้ งการให้เกิดขึน้ ผลลัพธ์น้ีจะครอบคลุมงานทัง้ หมดทีจ่ ะทา โดยปกติแล้วในกรอบ
แม่บทหลักแต่ละแผ่นจะมีผลลัพธ์ไม่เกินสามถึงหกรายการ (ดู ขันที
้ ่ 1: การวิเคราะห์เป้าหมาย)
การพิ จารณาเพือ่ กาหนดกิ จกรรม
กิ จกรรม คืองานหรือ สิง่ ทีไ่ ด้จดั กระทาเข้าไปแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึง่ จาเป็นสาหรับการบรรลุวตั ถุประสงค์และผลลัพธ์
สาหรับกรอบแม่บทหลักนี้เราสามารถระบุกจิ กรรมหลักเพียงคร่าวๆ ได้แล้วจึงค่อยๆ เพิม่ เติม ลงในรายละเอียดภายหลัง
เช่น เมือ่ มีการพัฒนาแผนงานแล้ว (ดู ขันที
้ ่ 3: พัฒนาแผนงานแบบลงรายละเอียด)
ตัง้ ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้คอื เป้าทีแ่ สดงถึงพัฒนาการระหว่างทางไปถึงผลลัพธ์ของโปรแกรมซีบอี าร์และเป็นเครือ่ งมือสาคัญสาหรับการ
เฝ้าสังเกต (ดู ขันที
้ ่ 3: การจัดตัง้ และการเฝ้าสังเกต) และการประเมินผล (ดู ขันที
้ ่ 4: การประเมินผล) ตัวบ่งชีส้ าหรับ
โปรแกรมซีบอี าร์จะทาการวัดสิง่ ต่างๆต่อไปนี้
• คุณภาพของบริการและความรวดเร็วในการให้บริการ
• กิจกรรมของโปรแกรมทีส่ ามารถเข้าถึงตัวบุคคลกลุ่มเป้าหมายได้จริง
• การยอมรับทีม่ ตี ่อบริการและการใช้บริการจริง
• ต้นทุนในการจัดตัง้ โปรแกรม
• การนาโปรแกรมไปใช้เมือ่ เทียบกับแผนทีว่ างไว้
• การพัฒนาการโดยรวมของโปรแกรมและอุปสรรคในการพัฒนา
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มีขอ้ พึงระลึกทีส่ าคัญว่าตัวบ่งชีท้ กี่ าหนดขึน้ นัน้ ต้องสอดคล้องกับหลักSMART ซึง่ ประกอบด้วย
• Specific หรือมีความเฉพาะเจาะจง‟ ตัวบ่งชีค้ วรจะระบุระดับของความเปลีย่ นแปลงทีม่ งุ่ หวังโดยเจาะจง ลง
ไป เช่น จานวน (มากน้อยเพียงใด) ลักษณะของการเปลีย่ นแปลง เช่น คุณภาพ (ความพึงพอใจ ความคิดเห็น
ความสามารถในการตัดสินใจหรือการเปลีย่ นแปลงทัศนคติ) และ ระยะ เวลาในการเกิดความเปลีย่ นแปลง
(เมือ่ ใดหรือบ่อยเพียงใด)
• Measurable หรือสามารถวัดได้ ‟ ตัวบ่งชีท้ กี่ าหนดขึน้ ในความเป็นจริงแล้วสามารถวัดได้หรือไม่
• Attainable หรือ สามารถ ทาสาเร็จได้ ‟ ผูด้ าเนินโปรแกรม สามารถบรรลุตามตัวบ่งชีน้ ้ีภายในต้นทุน หรือ
ค่าใช้จ่ายทีส่ มเหตุสมผลได้หรือไม่
• Relevant หรือมีความสอดคล้อง‟ ตัวบ่งชีน้ ้ีสอดคล้องกับสิง่ ทีว่ ดั หรือไม่
• Timely หรือทันต่อเวลา‟สามารถรวบรวมข้อมูลสาหรับตัวบ่งชีน้ ้ีเมือ่ ต้องการใช้ขอ้ มูลดังกล่าวหรือไม่
กาหนดเครือ่ งยืนยัน
หลังจากทีม่ กี ารกาหนดตัวบ่งชีแ้ ล้วจาเป็นต้องตัดสินใจต่อไปว่าในการทีจ่ ะใช้ตวั บ่งชีแ้ ต่ละตัวในการวัดนัน้ เราจาเป็นต้อง
มีขอ้ มูลอะไรบ้างซึง่ ข้อมูลดังกล่าวย่อมได้มาจาก เครือ่ งยืนยันนั ่นเอง เครือ่ งยืนยัน ดังกล่าว ได้แก่ รายงาน บันทึกการ
ประชุม สมุดลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม งบการเงิน ตัวเลขสถิตจิ ากรัฐบาล แบบสารวจ การสัมภาษณ์ บันทึกการ
ฝึ กอบรม จดหมายโต้ตอบหรือการสนทนา กรณีศกึ ษา รายงานประจาสัปดาห์ ประจาเดือนหรือประจาไตรมาสของ
โปรแกรม การประเมินผลช่วงกลางโปรแกรมหรือปลายโปรแกรม โดยในขณะที่ ผูด้ าเนินการโปรแกรม กาหนดเครือ่ ง
ยืนยันนี้จาเป็นทีจ่ ะต้องพิจารณาต่อไปด้วยว่าจะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ได้จากใคร ทีใ่ ดและเมือ่ ใด
พิ จารณาว่าจะต้องตัง้ สมมุติฐานอะไรบ้าง
ขอให้ผดู้ าเนินการพิจารณาความเสีย่ งและสิง่ ทีอ่ าจ จะผิดพลาดได้ในช่วงระยะเวลาของโปรแกรมเมือ่ ต้องจะกรอกช่อง
สมมุตฐิ านในกรอบแม่บทหลัก ความเสีย่ งคือสิง่ ทีโ่ ปรแกรมซีบอี าร์ทุกโปรแกรมต้องเผชิญ อย่างไรก็ดหี าก ผูด้ าเนินการ
โปรแกรมสามารถเห็นถึงความเสีย่ งเหล่านัน้ ได้ตงั ้ แต่เนิ่นๆ ก็จะช่วยให้ ไม่ทาให้เกิดความแปลกใจ ในภายหลังเมือ่ ความ
เสีย่ งได้เกิดขึน้ จริง เมือ่ ทราบถึงความเสีย่ งนัน้ แล้ว ผูด้ าเนินการโปรแกรม ก็จะสามารถจัดการโดยการปรับเปลีย่ นแผน
โปรแกรมเพื่อลดหรือกาจัดความเสีย่ งนัน้ เสีย และสามารถเปลีย่ นความเสีย่ งให้เป็นประโยคในเชิงบวก (สมมุตฐิ าน) เพื่อ
ไประบุไว้ในกรอบแม่บทหลักได้
เตรียมแผนการเฝ้าสังเกตและประเมินผล
โปรแกรมทุกโปรแกรมควรจะมีระบบการเฝ้าสังเกตและประเมินผลเป็นของตนเอง ผูด้ าเนินการโปรแกรม จาเป็นต้อง
คานึงถึงระบบเหล่านี้ตงั ้ แต่ขนตอนของการวางแผนเนื
ั้
่องจาก จะต้องเริม่ เก็บรวบรวมข้อมูลทันทีทกี่ ารจัดตัง้ โปรแกรม
เริม่ ต้นขึน้ ตัวบ่งชีแ้ ละเครือ่ งยืนยันทีพ่ จิ ารณาได้ในแผนโปรแกรมจะเป็นพื้นฐานสาคัญของระบบการเฝ้าสังเกตและ
ประเมินผล (ดู ขันที
้ ่ 3: การจัดตัง้ และการเฝ้าสังเกต และ ขันที
้ ่ 4: การประเมินผล)
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พิจารณาว่าจาเป็นต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง
ทรัพยากรทีจ่ าเป็นสาหรับโปรแกรมซีบอี าร์อาจไม่ได้ม ี มาพร้อมตัง้ แต่ทโี่ ปรแกรมเริม่ ต้นขึน้ แต่ ผูด้ าเนินการโปรแกรม
ควรจะพิจารณาให้เห็นถึงทรัพยากรเพื่อการจัดตัง้ กิจกรรมของโปรแกรมเหล่านี้และเพื่อให้สามารถจัดหาทรัพยากร
ดังกล่าวได้ โปรดอย่าลืมอ่านหัวข้อการวิเคราะห์ทรัพยากรในขันที
้ ่ 1 อีกครังเพื
้ ่อการพิจารณาว่าทรัพยากรใดบ้างทีม่ อี ยู่
แล้วในท้องถิน่ (ดู ขันที
้ ่ 1: การวิเคราะห์ทรัพยากร) ทรัพยากรทีค่ วรจะพิจารณามีดงั ต่อไปนี้
ทรัพยากรมนุษย์
ประเภทของบุคลากรทีจ่ าเป็นการนาโปรแกรมไปสูก่ ารปฏิบตั ิ เช่น ผูจ้ ดั การโปรแกรม บุคลากรซีบอี าร์ ผูช้ ว่ ยงานธุรการ
และพนักงานขับรถ เป็นต้น
ทรัพยากรพัสดุ
ประเภทของสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ทจี่ าเป็นสาหรับการจัดตัง้ โปรแกรม เช่น พื้นทีส่ านักงาน เฟอร์นิเจอร์ คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ยานพาหนะ โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพร่างกาย
ทรัพยากรด้านการเงิ น
ั
ต้นทุนมักเป็นปญหาใหญ่
สาหรับโปรแกรมใหม่ๆ ดังนัน้ จึงจาเป็นทีจ่ ะต้อง พิจารณาให้ถว้ นถีว่ า่ โปรแกรม จาเป็นต้องใช้
เงินจานวนเท่าใด วิธกี ารทีด่ ที สี่ ดุ ในการทีจ่ ะทาเช่นนี้คอื การจัดทางบประมาณซึง่ เป็นสิง่ สาคัญไม่วา่ โปรแกรมซีบอี าร์ ที่
จัดขึน้ จะใช้เงินทุนทีม่ อี ยู่แล้วหรือจะใช้เงินทุนจากผูบ้ ริจาคใดๆ ก็ตาม
เตรียมงบประมาณ
งบประมาณคือจานวนเงินทีโ่ ปรแกรมวางแผนจะระดมทุนและใช้จ่ายเพื่อการจัดตัง้ กิจกรรมต่างๆ ภายในระยะเวลาทีร่ ะบุ
งบประมาณช่วยให้ ผูป้ ฎิบตั งิ าน สามารถการจัดการด้านการเงินได้อย่างโปร่งใส สามารถวางแผน (ทาให้ทราบว่า
โปรแกรมนี้จะมีตน้ ทุนทัง้ หมดเท่าใด) สามารถระดมทุน (ทาให้ผบู้ ริจาคทราบว่าเงินของตนนัน้ จะ มีการนาไปใช้อย่างไร)
สามารถจดตัง้ โปรแกรมและเฝ้าสังเกตโปรแกรม (เปรียบเทียบต้นทุนจริงกับต้นทุนตามงบประมาณ) และสามารถ
ประเมินผลโปรแกรมได้
งบประมาณนี้จะต้องสะท้อนถึงต้นทุนทีส่ มั พันธ์กบั ทรัพยากรทีร่ ะบุได้ในหัวข้อ “ พิจารณาว่าจาเป็นต้องใช้ทรัพยากร
อะไรบ้าง” ข้างต้น สารับเรือ่ งงบประมาณถือเป็นเรือ่ งทีจ่ ะต้องใช้ความระมัดระวัง เพราะหาก ผูด้ าเนินงาน มีงบประมาณ
ไม่เพียงพอก็อาจไม่สามารถดาเนินกิจกรรมบางประการของโปรแกรมได้ และหากตัง้ งบประมาณ สาหรับบางอย่าง ไว้สงู
เกินไป ผูบ้ ริจาคก็อาจจะไม่ยนิ ดีทจี่ ะให้เงินสนับสนุนแก่โปรแกรมซีบอี าร์ของหน่วยงานเช่นกัน
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ตารางที่ 3: ตัวอย่างกรอบแม่บทหลักสาหรับองค์ประกอบสุขภาพ
สรุป
เป้ าหมาย
คนพิการสามารถมีสุขภาพในระดับมาตรฐานที่สูง
ที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
วัตถุประสงค์ คนพิการสามารถเข้าถึงสถานบริการด้านสุขภาพ
และด้านอื่นๆเช่นเดียวกับสมาชิกอื่นๆในชุมชน

ตัวบ่งชี้
อัตราการเสียชีวติ และอัตราการปว่ ยเป็ นโรคของคนพิการ
ลดลง X%
จานวนคนพิการที่เข้ารับบริการที่ศูนย์สุขภาพในท้องถิน่
เพิม่ สูงขึน้ X% ภายในสิน้ ปี X
X% ของคนพิการระบุว่าตนมีความพึงพอใจกับบริการด้าน
สุขภาพในท้องถิน่ ในระดับที่สูง

ผลลัพธ์

กิ จกรรม
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1. คนพิการมีความรูเ้ รื่องสุขภาพดีขนึ้ และพยายาม
เสาะแสวงหาสุขภาพที่ดยี งิ่ ขึน้

X% ของคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มพึ่งพาตนเองใน
ท้องถิน่ ภายในสิน้ ปี X

2. ภาคสุขภาพมีความตระหนักถึงเรื่องความพิการ
ในระดับที่ดขี นึ้
3. สามารถลดอุปสรรคด้านกายภาพภายในสถาน
บริการด้านสุขภาพได้

จานวนผูท้ ่มี อี าการระดับทุตยิ ภูมลิ ดลง X% ภายในสิน้ ปี X
% ของเจ้าหน้าที่ดา้ นการดูแลสุขภาพเข้ารับการฝึกอบรม
เรื่องความเท่าเทียมกันของคนพิการภายในสิน้ ปี X
% ของสถานบริการด้านสุขภาพมีลกั ษณะทางกายภาพที่
เอือ้ อานวยต่อการเข้าถึงภายในสิน้ ปี X

1.1 ให้ขอ้ มูลแก่คนพิการเกี่ยวกับที่ตงั ้ ของสถาน
บริการและบริการด้านสุขภาพ
1.2 จัดตัง้ กลุ่มพึ่งพาตนเองซึ่งมุ่งเน้นเรื่องปญั หา
สุขภาพเป็ นสาคัญ
2.1 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สถานบริการด้านการดูแล
สุขภาพในท้องถิน่ เกี่ยวกับเรื่องความพิการ
3.1 ทาการตรวจสอบสถานบริการด้านสุขภาพ
เพื่อให้เห็นถึงอุปสรรคในทางกายภาพที่ทาให้คน
พิการไม่สามารถเข้าถึงได้
3.2 จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานรัฐด้านสุขภาพ
ในท้องถิน่ เพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธกี ารกาจัด
อุปสรรคทางกายภาพดังกล่าวนัน้

ทรัพยากรที่จาเป็ นต้องใช้
ทรัพยากรมนุษย์
„ ผูจ้ ดั การโปรแกรม 1 คน
„ เจ้าหน้าที่ซบี อี าร์ 2 คน
„ ผูฝ้ ึกอบรมซีบอี าร์ 1 คน
พัสดุ
„ เอกสารข้อมูล
„ เอกสารประกอบการสอน
„ สถานที่จดั การฝึกอบรม
„ เครื่องมือตรวจสอบ
„ ยานพาหนะ

เครื่องยืนยัน
อาทิ สถิตจิ ากศูนย์สุขภาพในท้องถิน่

สมมุติฐาน

อาทิ สถิตจิ ากศูนย์สุขภาพในท้องถิน่
การประเมินผลช่วงกลางหรือปลาย
โปรแกรม

มีบริการด้านการดูแลสุขภาพของรัฐใน
ท้องถิน่

อาทิ บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม การ
เฝ้าสังเกต รายงานจากคนพิการและ
ครอบครัว

คนพิการไม่ถูกกีดกันไม่ให้ได้รบั บริการด้าน
การดูแลสุขภาพ

อาทิ การเฝ้าสังเกต รายงานจากคน
พิการและครอบครัว
อาทิ การตรวจสอบสถานบริการด้าน
สุขภาพ การเฝ้าสังเกต การประเมิน
ช่วงปลายโปรแกรม
ต้นทุน
ระบุตน้ ทุนสาหรับทรัพยากรทัง้ หมดที่
จาเป็ นต้องใช้

บริการด้านการดูแลสุขภาพของรัฐใน
ท้องถิน่ มีกาลังเพียงพอ

คนพิการใช้ขอ้ มูลที่ได้รบั เพื่อการเข้าถึง
บริการต่างๆ
คนพิการมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วม
และนากิจกรรมของกลุ่มพึ่งพาตนเอง
เจ้าหน้าที่ดา้ นการดูแลสุขภาพนาความรูท้ ่ี
ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้
กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
การปรับปรุงอาคารและสานักงาน

ขัน้ ที่ 3: การนาไปใช้และการควบคุม
บทนา
ขันที
้ ส่ ามคือการนาไปใช้และการควบคุมซึง่ เป็นการนาเอาแผน
ทีไ่ ด้จากขันที
้ ่ 2 มาปฏิบตั ใิ ช้และดาเนินกิจกรรมทัง้ ปวงตามที่
กาหนดไว้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทตี่ อ้ งการ ในขันตอนของการ
้
จัดตัง้ นี้ ผูด้ าเนินโครงการหรือผูจ้ ดั การโปรแกรม จาเป็นต้อง
ควบคุมความก้าวหน้าของโปรแกรมซีบอี าร์อย่างต่อเนื่อง การ
การควบคุมดังกล่าว จะทาให้ผจู้ ดั การมีขอ้ มูลสาหรับการ
ตัดสินใจและการเปลีย่ นแปลงการวางแผนในระยะสันเพื
้ ่อให้
สามารถบรรลุผลลัพธ์ได้จริงและบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์หลักในท้ายทีส่ ดุ ด้วย ทัง้ นี้ ควรจะวางระบบการ
ควบคุมและกาหนดตัวบ่งชีแ้ ละเครือ่ งยืนยันไว้แล้วตัง้ แต่ขนที
ั้ ่
2 เมือ่ มาถึงในขันที
้ ่ 3 นี้จงึ สามารถเริม่ ใช้ระบบการ ควบคุม
ดังกล่าวได้ทนั ทีเพื่อรวบรวม บันทึก วิเคราะห์ รายงานและใช้
ข้อมูลต่างๆเพื่อการจัดการโปรแกรมซีบอี าร์ได้

4. การประเมินผล

3. การจัดตัง้ และ
การเฝ้าสังเกต

1. การวิเคราะห์
สถานการณ์

2. การวางแผน
และการออกแบบ

ขันตอนที
้
่เกี่ยวข้อง
ขันตอนต่
้
างๆทีร่ ะบุถงึ ข้างใต้น้ีสามารถสับเปลีย่ นลาดับกันได้ตามความเหมาะสมของการปฏิบตั จิ ริง
พัฒนาแผนงานแบบลงรายละเอียด
สาหรับส่วนแรกของขันตอนการ
้
นาโปรแกรมไปใช้ผจู้ ดั การหรือผูด้ าเนินโปรแกรม จะต้องนาเอาแผนโปรแกรมมาเป็น
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาแผนงานแบบลงรายละเอียดด้วยความช่วยเหลือของทีมงานและ บุคลากรกลุ่ม อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
แผนงานแบบลงรายละเอียดจะต้องมีขอ้ มูลดังต่อไปนี้
• มีงานเฉพาะเจาะจงงานใดบ้างทีส่ ามารถทาให้กจิ กรรมทีว่ างแผนไว้สาเร็จ
• งานแต่ละงานเหล่านัน้ ควรจะเริม่ ดาเนินการเมือ่ ใดและจะทาเสร็จสิน้ เมือ่ ใด
• ใครเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการทางานแต่ละอย่างให้เสร็จสิน้
เราควรสรุปข้อมูลทัง้ หมดของแผนงานให้เป็นรูปของตารางเพื่อให้เห็นภาพโครงร่างได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ตารางแบบทีใ่ ช้กนั
แพร่หลายก็คอื ตารางแกนท์ (Gantt chart) (3)
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ขับเคลื่อนและจัดการทรัพยากร
ทรัพยากรด้านการเงิ น
การระดมทุน : การพัฒนาโปรแกรมใหม่และการทาให้โปรแกรมทีม่ อี ยู่แล้วสามารถดาเนินงานต่อได้นนั ้ จาเป็นต้อง
อาศัยการหาแหล่งเงินทุน ซึง่ เงินทุนสาหรับโปรแกรมซีบอี าร์สามารถหาได้จากแหล่งต่างๆ ในกรณีทเี่ ป็นไปได้ควรเน้น
การใช้สนับสนุนเงินทุนโดยชุมชนเองเนื่องจากจะทาให้โปรแกรมมีความยั ่งยืนในระยะยาว แหล่งเงินทุนในชุมชน ได้แก่
• เงินให้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในท้องถิน่
• เงินบริจาคจากภาคธุรกิจในท้องถิน่ และการอุปถัมภ์โดยองค์กร
• องค์กรประชาสังคม อาทิ สมาคมโรตารีและสมาคมไลออนส์
• ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากคนพิการซึง่ มีฐานะ
• สลากเพื่อการกุศล กิจกรรมทางสังคม การแข่งขันและงานพิเศษอื่นๆ
• กิจกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้
• การทาไมโครไฟแนนซ์หรือกองทุนหมุนเวียนสาหรับชุมชน
หากในชุมชนมีทรัพยากรไม่เพียงพอก็อาจจาเป็นต้องระดมทุนในระดับภูมภิ าค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติเพื่อการ
พัฒนาและจัดตัง้ โปรแกรมซีบอี าร์
การจัดการด้านการเงิ น: เป็นสิง่ ทีส่ าคัญอย่างยิง่ ทีร่ ะบบการจัดการเงินต้อง มีความโปร่งใสเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียซึง่ รวมถึงหน่วยงานทีส่ นับสนุนเงินทุน สมาชิกในชุมชนและตัวคนพิการเอง การจัดการด้านการเงินถือ
เป็นบทบาทสาคัญประการหนึ่งของผูจ้ ดั การโปรแกรมแต่บคุ ลากรอื่นก็อาจมีสว่ นเกีย่ วข้องได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในกรณีทโี่ ปรแกรมมีขนาดใหญ่และต้องอาศัยทุนจานวนมากซึง่ การจัดการด้านการเงินประกอบด้วย
• การมีกลไกเพื่อการตรวจสอบว่าต้นทุนสัมพันธ์กบั กิจกรรมทีร่ ะบุในขันตอนของการวางแผนหรื
้
อทีต่ กลงกับ
ผูจ้ ดั การโปรแกรมจริงหรือไม่
• การเก็บรักษาบันทึกทางด้านการเงินอย่างเพียงพอ
• การปรับตัวเลขทางด้านการเงินให้ทนั สมัยอยู่เสมอเพื่อให้สามารถใช้อา้ งอิงได้ทนั ที
• การวางระบบเพื่อการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม
• การแจ้งให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มทราบเป็นประจาถึงสถานะทางการเงินของโปรแกรม
ทรัพยากรมนุษย์
การรับคนเข้า :การดาเนินโปรแกรม ควรมีการรับผูจ้ ดั การโปรแกรมและบุคลากรซีบอี าร์จากชุมชนเองหาก เป็นไปได้
เพราะเขาเหล่านี้มคี วามเข้าใจในวัฒนธรรมและภาษาถิน่ ดีกว่า และสามารถเข้าถึงสมาชิกในชุมชนได้งา่ ยกว่าด้วย
โปรแกรมซีบอี าร์ควรจะมีความมุง่ มั ่นในการรับคนพิการหรือสมาชิกในครอบครัวของคนพิการเข้าทางาน เพราะจะ เป็น
การแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มั ่นทีโ่ ปรแกรมมีต่อหลักการซีบอี าร์เอง (ดู บทนา : ซีบอี าร์ในวันนี้) และยังจะช่วยสร้าง
ศักยภาพให้แก่คนพิการและครอบครัวในอีกทางหนึ่งด้วย แต่ไม่วา่ ในกรณีใดๆ การรับคนเข้า มาทางานในโปรแกรม
จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ทักษะและความสามารถในการทาหน้าที่ ผูด้ าเนินการควรมีการเตรียมคาอธิบายหน้าที่
งานไว้กอ่ นทีจ่ ะเริม่ กระบวนการรับบุคคลากรใหม่ เอกสารคาอธิบายนี้จะระบุถงึ บทบาทและความรับผิดชอบของผูท้ จี่ ะ
มาทางานในตาแหน่งดังกล่าวและประสบการณ์ทบี่ คุ คลนัน้ พึงมี
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โปรแกรมซีบอี าร์บางโปรแกรมอาจมีความจาเป็นต้องพิจารณารับอาสาสมัคร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีทที่ รัพยากรมี
จานวนจากัด อาสาสมัครอาจจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนแต่มกั จะได้รบั สิง่ จูงใจและทรัพยากรเพื่อช่วยให้สามารถทางานของ
ตนได้ สมาชิกในชุมชนบางคนอาจจะยินดีทางานให้กบั โปรแกรมซีบอี าร์ในลักษณะอาสาสมัคร อาทิ คนพิการ สมาชิก
ในครอบครัวของคนพิการ นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทีป่ ระกอบวิชาชีพต่างๆ
ด้วยเหตุน้ี ผูด้ าเนินโปรแกรม
จาเป็นต้องพิจารณาให้เห็นถึงทัง้ ข้อดีและข้อเสียของการใช้อาสาสมัคร กล่าวคือในขณะที่ อาสาสมัครมีความรูเ้ กีย่ วกับ
ท้องถิน่ ดีและเป็นการประหยัดงบประมาณ แต่กเ็ ป็นไปได้วา่ อาสาสมัคร ผูน้ นั ้ อาจ ก็กมีเวลาจากัดและ ส่งผลให้ อตั ราการ
เลิกทางานสูงด้วยเช่นกัน
การฝึ กอบรม:ผูจ้ ดั การโปรแกรมซีบอี าร์และบุคลากรซีบอี าร์จาเป็นต้องมีความรูแ้ ละทักษะทีห่ ลากหลายเพื่อให้สามารถ
ทางานตามบทบาทและความรับผิดชอบของตนได้ (ดู ขันที
้ ่ 1: การวิเคราะห์ผมู้ สี ว่ นได้เสีย) และจากการทีม่ กี ารกาหนด
เมทริกซ์การฟื้ นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน(ดู บทนา: ซีบอี าร์ในวันนี้) และคูม่ อื ซีบอี าร์น้ีขน้ึ ก็จะทาให้ ผเู้ กีย่ วข้อง ต้องได้รบั
การฝึ กอบรมเพิม่ เติมในอนาคต ดังนัน้ โปรแกรมซีบอี าร์จาเป็นต้องปรับปรุงและสร้างหลักสูตรการฝึ กอบรมของตนอยู่
เสมอหรือพัฒนากิจกรรมการฝึ กอบรมใหม่ๆ ตามทีจ่ าเป็น
หลักสูตรฝึ กอบรมซีบอี าร์สาหรับผูจ้ ดั การโปรแกรมและบุคลากรซีบอี าร์มกี ระจายอยู่ตามประเทศต่างๆทั ่วโลก หลักสูตร
เหล่านี้มรี ะยะเวลาและเนื้อหาสาระทีพ่ ฒ
ั นา แตกต่างกันไปและจัดโดยหน่วยงานประเภทต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นในบาง
ประเทศ มีสถาบันระดับตติยภูม ิ ทีม่ ีหลักสูตรระดับอนุปริญญาสาหรับบุคลากรซีบอี าร์ ในขณะทีบ่ างประเทศอาจจะมี
หลักสูตรชนิดทีไ่ ม่ได้รบั วุฒบิ ตั รและอาจจะใช้เวลาอบรมเพียงไม่กสี่ ปั ดาห์หรือไม่กเี่ ดือนเท่านัน้
การฝึ กอบรมเจ้าหน้าทีซ่ บี อี าร์มจี ุดมุง่ หมายในการยกระดับความสามารถในการนาบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง ส่งไปให้ถงึ คน
พิการและสมาชิกในครอบครัว การฝึ กอบรมอาจครอบคลุมเรือ่ งต่างๆ อาทิ สิทธิของคนพิการ การพัฒนาชุมชนและการ
ปฏิบตั แิ บบครบวงจร การสือ่ สาร ทักษะการฟื้ นฟูสมรรถภาพร่างกายขันพื
้ ้นฐาน (เช่น การระบุประเภทของความทุพพล
ภาพ การคัดกรองและการประเมินเบือ้ งต้น และกิจกรรมบาบัดขันพื
้ ้นฐาน) และกระบวนการกลุ่ม (เช่น การจัดตัง้ กลุ่ม
พึง่ พาตนเอง)
ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรมสาหรับบุคลากรซีบอี าร์นนั ้ เราจาเป็นต้องพิจารณาอย่างถีถ่ ว้ นว่าเนื้อหาประเภทใดที่
มีความเหมาะสม เพราะหลักสูตรการฝึ กอบรมมักอิงพื้นฐานมาจากหลักสูตรทีอ่ อกแบบมาสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพด้าน
การฟื้ นฟูสมรรถภาพร่างกายอย่างเช่นนักกายภาพบาบัดหรือนักอาชีวบาบัด ดังนัน้ หลักสูตรเช่นนี้จงึ ไม่เหมาะสมและ
ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง เนื่องจาก มุง่ เน้นการพัฒนาทักษะทางคลินิกและเทคนิคในระดับทีส่ งู เกินกว่าทีจ่ าเป็นสาหรับ
งานพัฒนาชุมชน
การฝึ กอบรมผูจ้ ดั การโปรแกรมซีบอี าร์มจี ุดมุง่ หมาย เพื่อ เพิม่ ความสามารถในการจัดการกิจกรรมของโปรแกรม ให้ ม ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูจ้ ดั การโปรแกรม จึง จาเป็นต้องมีความคุน้ เคยกับขันตอนทั
้
ง้ สีข่ องวงจรการจัดการซึง่
จาเป็นต่อความสาเร็จของโปรแกรมเป็นอย่างมาก ทัง้ นี้ผจู้ ดั การยังต้องมีความเข้าใจในเรือ่ งความพิการและยุทธศาสตร์
ซีบอี าร์อย่างดีอกี ด้วย

55

กรอบที่ 9 หมู่เกาะโซโลมอน
การศึกษาในระดับวิ ชาชีพเพื่อความสามารถในการให้บริ การด้านการดูแลสุขภาพที่ดียิ่งกว่า
Solomon Islands College of Higher Education เริม่ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรสาขาการ
ฟื้ นฟูโดยมีชมุ ชนซึง่ มีพ้นื ฐานมาจากยุทธศาสตร์ซบี อี าร์เป็นครังแรกในปี
้
ค.ศ. 2010 เป้าหมายของหลักสูตรนี้คอื การ
พัฒนาบัณฑิตให้มที กั ษะและความรูใ้ นการปฏิบตั ใิ ช้ยุทธศาสตร์ซบี อี าร์ในระดับจังหวัด โดยหลักสูตรระยะเวลาสองปี
ดังกล่าวครอบคลุมองค์ความรูต้ ่างๆดังต่อไปนี้
ทักษะการขยายผลการบาบัด‟ เรียนรูเ้ กีย่ วกับประเภทของความพิการและทักษะการทากายภาพบาบัด อาชีวบาบัด
และการบาบัดด้วยการสนทนาในขันพื
้ ้นฐาน
ทักษะการฟื้ นฟูชุมชน‟ ทักษะในการทางานร่วมกับชุมชน ตลอดจนการช่วยเหลือชุมชนให้เข้าใจในเรือ่ งความพิการ
และการให้โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันแก่คนพิการ
ทักษะการพัฒนาชุมชน ‟ ทักษะในการริเริม่ โครงการหรือกลุ่มระดับชุมชนทีช่ ว่ ยส่งเสริมคนพิการในชุมชน
ทักษะและความสามารถในการลงพืน้ ที่จริ งในงานซีบีอาร์‟ ฝึ กปฏิบตั ทิ ุกสิง่ ทีไ่ ด้เรียนไปกับผูค้ นจริงๆในชุมชน
หลังจากทีส่ าเร็จการศึกษาแล้วเป็นทีค่ าดว่าบัณฑิตตามหลักสูตรดังกล่าวจะมีทกั ษะและความรูท้ เี่ หมาะสมสาหรับการ
ทางานในหน่วยซีบอี าร์ (ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขและบริการด้านการแพทย์) ในฐานะเจ้าหน้าทีภ่ าคสนามในจังหวัด
ต่างๆหรือในฐานะผูช้ ว่ ยงานบาบัดประจาโรงพยาบาล หรือหากออกไปนอกภาคส่วนของการดูแลรักษาสุขภาพก็ยงั
สามารถทางานในระบบการศึกษาและองค์กรพัฒนาภาคเอกชนได้ดว้ ยเช่นกัน
การพัฒนา การสนับสนุนและกากับดูแลเจ้าหน้ าที่ : การพัฒนาเจ้าหน้าที่ (อาทิ การฝึ กอบรมแบบต่อเนื่อง) เป็นสิง่
สาคัญในการทีจ่ ะทาให้ผจู้ ดั การโปรแกรมซีบอี าร์และผูเ้ กีย่ วข้องได้ทบทวนทักษะทีต่ นมีอยู่แล้วและพัฒนาทักษะใหม่ที่
ควรมีตามความจาเป็น โดยมากแล้วเราสามารถใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ในชุมชนเพื่อการฝึ กอบรมแบบต่อเนื่อง อาทิ
หลักสูตรการฝึ กอบรมทีม่ อี ยู่แล้ว เอกสารการฝึ กอบรมจากองค์กรอื่นและผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
โปรแกรมซีบอี าร์บางโปรแกรมอาจไม่ประสบความสาเร็จเพราะว่าไม่ได้ให้การสนับสนุนและการกากับดูแลเจ้าหน้าที่
อย่างเพียงพอ บุคลากรซีบอี าร์จงึ เป็นเสมือนกระดูกสันหลังสาคัญของโปรแกรมซีบอี าร์ ดังนัน้ ผูจ้ ดั การจึงจาเป็นต้องทา
ให้บคุ ลากรเกิดความเชือ่ มั ่นว่าเสียงของพวกเขามีผรู้ บั ฟงั และมีผคู้ อยให้การสนับสนุนบทบาททีพ่ วกเขาแสดงอยู่การ
สนับสนุนและการกากับดูแลประกอบด้วย การกาหนดสายการกากับดูแลและรายงานทีช่ ดั เจน การทาให้บคุ ลากรทราบ
ถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตน และการพิจารณาประสิทธิภาพในการทางานอยู่เป็นประจา ผูจ้ ดั การโปรแกรม
จาเป็นต้องเฝ้าระวังอาการ “หมดไฟ” ซึง่ อาจเกิดขึน้ ได้กบั บุคลากรซีบอี าร์ทรี่ บั งานมามากเกินไป หนักเกินไปหรือต้อง
ปฎิบตั งิ านนานเกินไป
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กรอบที่ 10 ปาปัวนิ วกิ นี
ยกระดับความน่ าเชื่อถือและสถานะของบุคลากรซีบีอาร์
ั นีจะสามารถคัดกรองหาโรคเท้าปุกในเด็ก
หลังจากทีส่ าเร็จหลักสูตรการฝึ กอบรมระยะสันแล้
้ วบุคลากรซีบอี าร์ทปี่ าปวกิ
และโรคต้อกระจกในผูใ้ หญ่ได้และส่งผูป้ ว่ ยเหล่านี้ต่อไปเพื่อรับการเข้าไปแก้ไขช่วยเหลือทางการแพทย์ทจี่ าเป็น การ
เข้าไปแก้ไขช่วยเช่นนี้มปี ระสิทธิภาพเป็นอย่างยิง่ สาหรับคนทีม่ อี าการทุพพลภาพดังกล่าวและสมาชิกในครอบครัว ทัง้
ยังเป็นการยกระดับความน่าเชือ่ ถือและสถานะของบุคลากรซีบอี าร์ในชุมชนของตนอีกทางหนึ่งด้วย

ดาเนินกิจกรรมตามทีว่ างแผนไว้
ผูจ้ ดั การโปรแกรมควรจะมีความเข้าใจกับแผนงานเป็นอย่างดีและสามารถตระเตรียมงานเพื่อให้เกิดความพร้อมในด้าน
ต่างๆซึง่ จะส่งผลให้สามารถดาเนินกิจกรรมได้ตามทีว่ างแผนไว้ คูม่ อื ฉบับนี้จะไม่อธิบายลงในรายละเอียดของกิจกรรมซี
บีอาร์เนื่องจากข้อมูลในส่วนนัน้ จะได้กล่าวถึงต่อไปในองค์ประกอบต่างๆ (ดู คูม่ อื เล่ม 2-6) และคูม่ อื เล่มเสริม (ดู คูม่ อื
เล่ม 7)สาหรับกิจกรรมส่วนมากจะจัดได้เป็นประเภทหลักต่างๆดังนี้
การยกระดับความตระหนัก
กิจกรรมการยกระดบความตระหนักทีใ่ ช้ในงานซีบอี าร์มงุ่ เน้นไปทีก่ ลุ่มบุคลากรผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องหลักๆเพื่อให้ขอ้ มูลและ
ความรูเ้ กีย่ วกับความพิการ เพื่อให้เกิดความเปลีย่ นแปลงในด้านทัศนคติและพฤติกรรม และก่อเกิดกระแสสนับสนุน
ยุทธศาสตร์และโปรแกรมซีบอี าร์ และเพื่อกระตุน้ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียได้มสี ว่ นร่วมในโปรแกรมด้วยตนเอง
การประสานงานและการสร้างเครือข่าย
กิจกรรมประสานงานและสร้างเครือข่ายเป็นสิง่ จาเป็นในการสร้างความสัมพันธ์และการเป็นพันธมิตรทีด่ กี บั ผูเ้ กีย่ วข้อง
ั
ของโปรแกรมซีบอี าร์ กิจกรรมเช่นนี้ถอื ว่ามีความสาคัญต่อการแบ่งปนความรู
แ้ ละทรัพยากร ลดการดาเนินงานซ้าซ้อน
และช่วยในการขับเคลื่อนความร่วมมือร่วมใจของชุมชน
การนาคนพิ การเข้าสู่กระแสหลัก
กิจกรรมการนาคนพิการเข้าสูก่ ระแสหลักของการพัฒนาในด้านต่างๆทาให้คนพิการสามารถมีสว่ นร่วมได้อย่างเต็มที่
และได้รบั การสนับสนุนให้มสี ว่ นร่วมในภาคส่วนต่างๆของการพัฒนา อาทิ ภาคสุขภาพ ภาคการศึกษา ภาคความ
เป็นอยู่ทดี่ แี ละภาคสังคม กิจกรรมเหล่านี้จะต้องมีมาตรการเฉพาะประกอบด้วย เช่น การอานวยความสะดวกตาม
สมควรเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงโอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันได้
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การให้บริ การ
โปรแกรมซีบอี าร์แต่ละโปรแกรมจะให้บริการทีแ่ ตกต่างกันโดยขึน้ อยู่กบั ว่าโปรแกรมนัน้ มุง่ เน้นไปทีส่ ว่ นใดของเมทริกซ์
การฟื้ นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน กิจกรรมหลายกิจกรรมทีส่ มั พันธ์กบั การให้บริการนัน้ จะต้องดาเนินการโดยบุคลากรซีบี
อาร์ ซึง่ กิจกรรมดังกล่าวอาจเป็นไปได้ตงั ้ แต่การคัดกรองคนพิการและการส่งต่อไปยังบริการสายหลักการให้บริการ
เฉพาะทางเพื่อให้ได้รบั การฟื้ นฟูสมรรถภาพร่างกายขันพื
้ ้นฐานและอุปกรณ์ชว่ ยเหลือขันพื
้ ้นฐานต่างๆ เป็นต้น
การรณรงค์
ในการดาเนินการแต่เดิมของโปรแกรมซีบอี าร์ มิได้คานึงถึงการรณรงค์ เพราะมุง่ เน้นทีจ่ ะให้การบริการแก่คนพิการ
เพียงอย่างเดียว กิจกรรมรณรงค์มหี ลายประเภทด้วยกันและสามารถใช้เพื่อให้คนพิการได้รบั โอกาสและสิทธิ ์เท่าเทียม
ผูอ้ ่นื ในด้านสุขภาพ การศึกษา สภาพความเป็นอยู่ทดี่ แี ละสังคม ตลอดจนในแง่มมุ อื่นๆของชีวติ ชุมชนด้วย
การสร้างความสามารถหรือศักยภาพ
การเสริมสร้างความสามารถหรือศักยภาพในการทางานให้แก่ผเู้ กีย่ วข้องของโปรแกรมซีบอี าร์ จะช่วยให้เกิดความมั ่นใจ
ว่า บุคลากรเหล่านัน้ มีความรูแ้ ละทักษะเพียงพอทีจ่ ะทาหน้าทีต่ ามบทบาทและความรับผิดชอบของตน (ดู ขันที
้ ่ 1: การ
วิเคราะห์ผเู้ กีย่ วข้อง) การฝึ กอบรมเป็นวิธกี ารหนึ่งทีจ่ ะพัฒนาความสามารถของบุคลากร และมีการระบุให้เป็นกิจกรรม
แนะนาอยู่เสมอในชุดคูม่ อื นี้ อย่างไรก็ตาม บุคลากรผูเ้ กีย่ วข้องหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกคนหรือทุกกลุ่มไม่จาเป็นต้องได้รบั
การฝึ กอบรมประเภทหรือระดับเดียวกันเสมอไป แต่การฝึ กอบรมควรจะอยู่บนพื้นฐานของบทบาทและความรับผิดชอบ
ทีค่ าดหวัง และความจาเป็นทีเ่ กิดขึน้ จากบทบาทและความรับผิดชอบดังกล่าวนัน้ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องบางรายอาจต้องการ
ั
เพียงเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารในระยะสันๆ
้ เช่น การสัมมนาหรือการฟงั บรรยายเพื่อทาให้ตนเข้าใจในปญหาเรื
อ่ ง
ความพิการและยุทธศาสตร์ซบี อี าร์ แต่ผเู้ กีย่ วข้องบางรายอาจถึงขันต้
้ องการหลักสูตรการฝึ กอบรมในลักษณะทีเ่ ป็น
ทางการเลยก็เป็นได้
โปรแกรมซีบอี าร์จาเป็นต้องพิจารณาให้เห็นถึงหลักสูตรฝึ กอบรมทีม่ อี ยู่แล้วในชุมชนก่อนเพื่อประหยัดทรัพยากรและใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ทสี่ ดุ ทรัพยากรในการฝึ กอบรมอาจหมายรวมถึงหน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาสายหลักและ
องค์กรพัฒนาภาคเอกชนทีเ่ ชีย่ วชาญเรือ่ งความพิการ การฝึ กให้ผอู้ ่นื มีความสามารถในการฝึ กอบรมผูอ้ ่นื อีกทอดหนึ่ง
ในเรือ่ งซีบอี าร์กเ็ ป็นสิง่ สาคัญเช่นกันเพื่อทีจ่ ะทาให้แน่ใจได้วา่ ในระดับท้องถิน่ มีคนทีม่ คี วามรูเ้ รือ่ งซีบอี าร์เป็นอย่างดีและ
มีทกั ษะในการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถให้บคุ ลากรคนอื่นๆ
การควบคุมและการเฝ้ าสังเกต
การควบคุมและการเฝ้ าสังเกตคืออะไร
การควบคุมคือการติดตามการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของโปรแกรม ในการควบคุมนี้ ผูร้ บั ผิดชอบอาจต้องเฝ้าสังเกตและ
้ าสังเกต การควบคุมในลักษณะเช่นนี้
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็นประจาตลอดทัง้ ช่วงเวลาของขันตอนการเฝ
้
จัดเป็นงานภายในของโปรแกรม (ดาเนินการโดยผูจ้ ดั การโปรแกรมซีบอี าร์และบุคลากรซีบอี าร์) เพื่อช่วยให้ทมี สามารถ
พิจารณาได้วา่ กิจกรรมใดดาเนินไปได้ดว้ ยดีและกิจกรรมใดดาเนินไปได้ไม่ดนี กั ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจะนามาใช้
ั
ปรับปรุงหรือแก้ไขปญหาต่
างๆตามความเหมาะสม หากโปรแกรมใดมีระบบการควบคุมและเฝ้าสังเกตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ก็จะทาให้การประเมินผลโปรแกรมทาได้งา่ ยขึน้ เป็นอย่างมาก (ดู ขันที
้ ่ 4: การประเมินผล)
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ขันตอนของการควบคุ
้
มและการเฝ้ าสังเกต
ตัง้ ตัวบ่งชี้: การตัง้ ตัวบ่งชีค้ วรตัง้ ตัง้ แต่ขนที
ั ้ ่ 2 หรือขันของการวางแผนและออกแบบ
้
ตัดสิ นใจว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร : การตัดสินใจว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการเฝ้าสังเกตอย่างไร (เครือ่ ง
ยืนยัน) ควรจะทาตัง้ แต่ขนที
ั ้ ่ 2 เช่นกัน
เก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูล: โปรแกรมควรจะมีระบบเพื่อการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลอย่างเป็นทางการ ระบบ
ทีว่ า่ นี้ควรจะมีลกั ษณะและวิธกี ารทีเ่ รียบง่ายทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้และเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลทีต่ อ้ งการจริงๆเท่านัน้
เจ้าหน้าทีท่ ุกคนควรจะได้รบั การฝึ กอบรมให้สามารถปฏิบตั ติ ามและใช้ระบบนี้ได้ เช่น ควรจะสามารถใช้แบบฟอร์มเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้องเป็นต้น นอกจากนี้ระบบแบบทีไ่ ม่เป็นทางการก็อาจจะมีประโยชน์เช่นกัน เช่น ทาง
โปรแกรมอาจขอให้บคุ ลากรซีบอี าร์บนั ทึกข้อมูลเกีย่ วกับกิจกรรมของตนลงในสมุดบันทึกประจาวัน และจัดให้มตี าราง
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นประจา เช่น ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือนและ /หรือทุกไตรมาส ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความจาเป็นใน
การรายงานผลของโปรแกรม
วิ เคราะห์ข้อมูล: การเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลอย่างสม่าเสมอมักจะทาได้งา่ ยกว่าการวิเคราะห์ขอ้ มูลนัน้ อย่างไรก็
ดีหากผูจ้ ดั การโปรแกรมซีบอี าร์ไม่พจิ ารณาข้อมูลทีไ่ ด้ให้ถว้ นถีก่ จ็ ะไม่สามารถเล็งเห็นถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม
ั
ภายใต้โปรแกรมและปญหาต่
างๆทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ หลังจากทีว่ เิ คราะห์ขอ้ มูลแล้วก็อาจจาเป็นทีจ่ ะต้องศึกษาหรือสืบสอบ
ั
เพิม่ เติมต่อไป เพื่อให้เกิดความกระจ่างว่าปญหาที
พ่ บนัน้ แท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่
ั อมูลทีไ่ ด้จากการเฝ้าสังเกตกับผูเ้ กีย่ วข้องหรือผูม้ สี ว่ นได้เสีย
รายงานและแบ่งปันข้อมูล: การรายงานและการแบ่งปนข้
หลักจะทาให้โปรแกรมมีความโปร่งใสและแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ รายงานการเฝ้าสังเกตควรจะมีขอ้ มูลต่างๆ
อาทิ กิจกรรมหรืองานทีร่ ายงาน งานทีว่ างแผนไว้สาหรับระยะเวลาของการรายงานนัน้ และงานทีท่ าสาเร็จจริง
พัฒนาการไปสูผ่ ลลัพธ์ทปี่ ระสงค์ของโปรแกรม ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ความสาเร็จ
ั
ข้อจากัด/ปญหาที
พ่ บ การแก้ไขทีไ่ ด้ดาเนินการไปหรือทีแ่ นะนา และบทเรียนทีไ่ ด้รบั เกณฑ์ในการรายงานอาจแตกต่าง
กันตามโครงสร้างการจัดการของโปรแกรมซีบอี าร์นนั ้ ๆ ยกตัวอย่างเช่นในระดับท้องถิน่ นัน้ บุคลากรซีบอี าร์อาจจะต้อง
รายงานต่อผูจ้ ดั การโปรแกรมทุกสัปดาห์ ผูจ้ ดั การโปรแกรมอาจต้องรายงานขึน้ ไปในระดับทีส่ งู ขึน้ ทุกเดือน เป็นต้น
จัดการข้อมูล: ในการดาเนินโปรแกรมซีบอี าร์โดยปกติแล้วจะมีการนาเสนอข้อมูลต่างๆออกมาเป็นจานวนมาก อาทิ
เอกสาร รายงาน จดหมายโต้ตอบและบัญชีต่างๆ การจัดการข้อมูลทีด่ จี งึ จาเป็นต้องอาศัยระบบการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลที่
้ าสังเกตได้มาก และหากมีการ
มีประสิทธิภาพซึง่ จะช่วยประหยัดเวลาและป้องกันความผิดพลาดในขันตอนของการเฝ
้
เก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่ ป็นความลับด้วยก็จาเป็นต้องดูแลให้มกี ารรักษาข้อมูลนัน้ ไว้ในทีท่ ปี่ ลอดภัยเท่านัน้
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ขัน้ ที่ 4: การประเมิ นผล
บทนา
การประเมินผลเป็นขันตอนสุ
้
ดท้ายของวงจรการจัดการ
การประเมินผลดังกล่าวนี้คอื การประเมินโปรแกรมซีบอี าร์ที่
กาลังดาเนินอยู่หรือทีเ่ สร็จสมบูรณ์ไปแล้วเพื่อพิจารณาว่า
ผลลัพธ์ทรี่ ะบุในแผนโปรแกรม (ดู ขันที
้ ่ 2: การวางแผน
และการออกแบบ) บรรลุแล้วหรือไม่และสถานการณ์
พื้นฐาน (ดู ขันที
้ ่ 1: การวิเคราะห์สถานการณ์) มีการ
เปลีย่ นแปลงไปหรือไม่ การประเมินผลจะทาให้สามารถ
ตัดสินใจได้วา่ จะดาเนินการโปรแกรมต่อ เปลีย่ นแปลง
โปรแกรมหรือยุตโิ ปรแกรม และยังสามารถเป็นหลักฐานชิน้
สาคัญอีกด้วยว่าซีบอี าร์เป็นยุทธศาสตร์ทดี่ สี าหรับการสร้าง
โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกัน การลดความยากจนและการทาให้คน
พิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

4. การประเมินผล

3. การจัดตัง้ และ
การเฝ้าสังเกต

1. การวิเคราะห์
สถานการณ์

2. การวางแผน
และการออกแบบ

ผูจ้ ดั การโปรแกรมซีบอี าร์สว่ นหนึ่งอาจเป็นกังวลว่าผลการประเมินอาจแสดงให้เห็นถึงความผิดพลาดหรือจุดอ่อนของ
ตนเด่นชัดขึน้ ในเรือ่ งนี้จงึ ต้องทาความเข้าใจเสียก่อนว่าไม่มโี ปรแกรมใดทีจ่ ะดาเนินการไปได้อย่างราบรืน่ โดยสมบูรณ์
ั
อยู่แล้ว และแม้แต่โปรแกรมทีป่ ระสบความสาเร็จสูงก็ยงั ประสบปญหาบ้
างระหว่างการดาเนินโปรแกรมอยู่ดี โปรแกรมซี
ั
ั
บีอาร์ทปี่ ระสบความสาเร็จจึงควรจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงปญหาที
ป่ ระสบเรียนรูจ้ ากปญหาเหล่
านัน้ และใช้ผสทีไ่ ด้จาก
ั
การเรียนรูป้ ญหาเพื
่อการวางแผนทีด่ ใี นอนาคต
คนจานวนมากคิดว่าการประเมินผลเป็นเรือ่ งทีย่ ากลาบากเพราะคูม่ อื ส่วนใหญ่ มักบรรยายถึงกระบวนการและวิธกี าร
ต่างๆในรูปแบบทีซ่ บั ซ้อน เป็นเหตุให้เจ้าหน้าทีโ่ ปรแกรมซีบอี าร์จานวนมากรูส้ กึ ว่าตนจะต้องเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญเท่านัน้ ถึง
จะทาการประเมินได้ อย่างไรก็ตามหากมีการวางแผนและเตรียมการอย่างเหมาะสมดีแล้วผูป้ ระเมินโปรแกรมซีบอี าร์ก็
จะสามารถทาการประเมินผลอย่างง่ายได้เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
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การประเมิ นผล
การประเมินผลคืออะไร
การประเมินผลคือการเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับการพัฒนาในด้านต่างๆ ของโปรแกรม กล่าวคือ เป็นการประเมิน
ั ยสาคัญ
ความสอดคล้อง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบและความยั ่งยืนของโปรแกรมซึง่ ล้วนแล้วแต่เป็นปจจั
ทัง้ สิน้ เมือ่ ทาการประเมินผลแล้วผูจ้ ดั การโปรแกรมซีบอี าร์จะสามารถเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของโปรแกรมเองและใช้
ั บนั และส่งเสริมให้เกิดการวางแผนทีด่ ยี งิ่ ขึน้ โดยการเลือก
บทเรียนทีไ่ ด้นนั ้ ในการปรับปรุงกิจกรรมทีด่ าเนินอยู่ในปจจุ
วิธกี ารอื่นๆสาหรับการดาเนินงานในอนาคต
ใครเป็นผูท้ าการประเมิน
ผูป้ ระเมินโปรแกรมซีบอี าร์ อาจเป็นเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับโปรแกรมซีบอี าร์ทปี่ ระเมินงานของตนเองเป็นการภายใน
(การประเมินผลตนเอง) หรืออาจเป็นบุคคลหรือหน่วยงานอิสระจากภายนอกทีเ่ ข้ามาตรวจสอบการดาเนินกิจกรรม
(การประเมินผลจากภายนอก) การประเมินผลทัง้ สองรูปแบบมีขอ้ ดีและข้อด้อยของตนเอง ดังนัน้ การประเมินผลของแต่
ละโปรแกรมจะมีความแตกต่างกันไป แต่หากจะให้ดแี ล้วควรเป็นการประเมินผลด้วยการผสมระหว่างทัง้ สองแนวทางที่
ได้กล่าวถึงนี้
การประเมินผลจะมีขน้ึ เมือ่ ใด
การประเมินผลแตกต่างจากการควบคุมหรือเฝ้าสังเกตเพราะว่าการประเมินผลไม่ได้เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง การ
ประเมินผลเกิดขึน้ ณ ช่วงเวลาบางช่วงของวงจรโครงการเท่านัน้ โดยอาจมีขน้ึ เมือ่ ถึงครึง่ ทางของการจัดตัง้ โปรแกรม
ทันทีหลังจากทีโ่ ปรแกรมเสร็จสมบูรณ์หรือหลังจากนัน้ (เช่น การประเมินในรอบ 2ปี)
ขันตอนของการประเมิ
้
นผล
การประเมินผลโปรแกรมซีบอี าร์จะขึน้ อยู่กบั สิง่ ทีท่ าการประเมิน ผูท้ ขี่ อให้มกี ารประเมินและผูท้ จี่ ะทาการประเมิน โดย
ปกติแล้วการประเมินผลจะมีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี้
จุดมุ่งเน้ นในการประเมิ น
ขันตอนแรกของการประเมิ
้
นผลคือการพิจารณาว่าจุดมุง่ เน้นของการประเมินผลคืออะไร หรือกล่าวคือการพิจารณาว่า
เหตุใดจึงมีการประเมินผลเกิดขึน้ (วัตถุประสงค์) และพิจารณาว่าการประเมินผลในครังนี
้ ้นาไปสูข่ อ้ มูลทีเ่ ป็นคาตอบใด
เนื่องจากเราไม่สามารถทาการประเมินผลเพียงครังเดี
้ ยวเพื่อให้ครอบคลุมทุกแง่มมุ ของโปรแกรมได้ ดังนัน้ เราจึง
จาเป็นต้องพิจารณาอย่างถีถ่ ว้ นว่าวัตถุประสงค์ของการประเมินผลนัน้ คืออะไร วัตถุประสงค์ของการประเมินผล ได้แก่
• ประเมินว่าบุคลากรซีบอี าร์สามารถทาหน้าทีต่ ามบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างเต็ม
ความสามารถหรือไม่เพื่อทีจ่ ะได้พจิ ารณาต่อไปว่าบุคลากรเหล่านี้ควรต้องได้รบั การฝึ กอบรมเพิม่ เติมหรือไม่
• ประเมินว่ากิจกรรมใดเกิดผลดีทสี่ ดุ พิจารณากิจกรรมส่วนใดของโปรแกรมทีค่ วรจะมีการดาเนินการต่อและกิจ
กิจกรรมส่วนใดทีค่ วรจะล้มเลิกไป
• ประเมินว่าโปรแกรมเกิดผลตามทีว่ างไว้หรือไม่ เพื่อพิจารณาว่าจะนายุทธศาสตร์น้ีไปใช้ซ้าทีอ่ ่นื หรือไม่
• ประเมินว่าทรัพยากรถูกใช้อย่างเหมาะสมหรือไม่ ผลลัพธ์ทไี่ ด้รบั และกระบวนการทีต่ ามมา เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจเกีย่ วกับอนาคตของโปรแกรม
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เมือ่ ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการประเมินผลแล้วจึงสามารถกาหนดข้อคาถามทีก่ ารประเมินผลนัน้ จะต้องตอบให้ได้
คาถามไม่ควรเป็นคาถามพื้นฐานเพียงเพื่อให้ได้คาตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เท่านัน้ แต่ควรจะเป็นคาถามทีจ่ ะทาให้
ทราบถึงความสอดคล้อง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบและความยั ่งยืนของโปรแกรม (ดู ตารางที่
4:
องค์ประกอบของการประเมินผล)
ตารางที่ 4: องค์ประกอบของการประเมิ นผล
ความสอดคล้อง

โปรแกรมนี้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนพิการ ครอบครัวของคนพิการและชุมชน
หรือไม่

ประสิ ทธิ ภาพ

โปรแกรมได้มกี ารนาทรัพยากร (มนุษย์ การเงินและพัสดุ) ไปใช้ในวิธกี ารทีเ่ หมาะสมหรือดีทสี่ ดุ
หรือไม่

ประสิ ทธิ ผล

โปรแกรมสามารถบรรลุผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพ ปริมาณและเวลาหรือไม่

ผลกระทบ

โปรแกรมสามารถบรรลุเป้าหมายในวงกว้างแล้วหรือไม่ โปรแกรมนี้ได้เปลีย่ นแปลงชีวติ ของคนพิการ
และครอบครัวอย่างไร โปรแกรมนี้มผี ลต่อชุมชนในด้านทัศนคติและพฤติกรรมทีม่ ตี ่อคนพิการอย่างไร

ความยั ่งยืน

โปรแกรมนี้จะสามารถดาเนินต่อไปได้หรือไม่เมือ่ การสนับสนุนจากภายนอกถูกลดลงหรือถอดถอนไป

เก็บรวบรวมข้อมูล
ขันตอนที
้
ส่ องคือการตัดสินใจว่าจะตอบคาถามของการประเมินผลอย่างไรโดยการพิจารณาถึงประเด็นต่อไปนี้
• ใครสามารถให้ข้อมูลได้ ‟ ผูเ้ กีย่ วข้องกับโปรแกรมซีบอี าร์ทุกฝ่าย คือแหล่งข้อมูลทีด่ ซี งึ่ ผูป้ ระเมินสามารถ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากคนพิการและครอบครัว โปรแกรมเพื่อชุมชนอื่นๆ หน่วยงานรัฐในท้องถิน่ (อาทิ
สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ) ฯลฯ บุคลากรซีบอี าร์และบุคลากรในวิชาชีพอื่นๆก็สามารถเป็นแหล่งข้อมูลทีด่ ไี ด้
เช่นกันเนื่องจากบุคลากรเหล่านี้มกี ารบันทึกกิจกรรมและการเข้าไปช่วยแก้ไขทีต่ นได้ดาเนินการไปตลอดจน
ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้
• การเก็บรวบรวมข้อมูลจะทาได้อย่างไร‟ การเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถทาได้หลายทางด้วยกัน แต่ละทาง
ก็มขี อ้ ดีและข้อเสียในตัวเอง แต่โดยปกติแล้วการประเมินผลจะใช้วธิ กี ารรวบรวมข้อมูลมากกว่าหนึ่งวิธี (ดู
ตารางที่ 5: วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล)
• จะเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อใด ‟ เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ในช่วงของขันตอนต่
้
างๆ ในการดาเนิน
โปรแกรมการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนโปรแกรมเริม่ ต้นขึน้ จะทาให้เรามีขอ้ มูลเบสไลน์ (ดู ขันที
้ ่ 1: การวิเคราะห์
สถานการณ์) ข้อมูลเบสไลน์เป็นสิง่ สาคัญทีค่ วรจะต้องมีเวลาทีต่ อ้ งการวัดผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากโปรแกรมซีบี
อาร์ หากเราไม่ทราบสถานการณ์กอ่ นทีโ่ ปรแกรมจะเริม่ ขึน้ เราก็จะประเมินได้ยากว่าโปรแกรมนี้มผี ลกระทบ
ใดๆบ้าง นอกจากนี้เรายังสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลขณะทีโ่ ปรแกรมกาลังดาเนินไป (ดู ขันที
้ ่ 3: การควบคุม
และการเฝ้าสังเกต) หรือเมือ่ ถึงจุดสิน้ สุดของโปรแกรมด้วยเช่นกัน
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ตารางที่ 5: วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิ ธีการ

เชิ งคุณภาพ

เชิ งปริ มาณ

แบบสอบถาม

X

X

แบบประเมิน
รายบุคคล

X

X

แบบสารวจ

การพิจารณา
เอกสาร

X

X

การพิจารณา
บันทึกข้อมูล

การสัมภาษณ์

การสังเกต

X

X

X

X

การประชุมหรือการ
สนทนากลุ่ม
X

X

วัตถุประสงค์โดยรวม
ั
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับจานวนของปญหาที
เ่ จาะจงและ
ชัดเจนจากคนพิการ ผูป้ กครองหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียหลัก
อื่น
ั บนั ในด้านความเป็นอยู่
เพื่อประเมินสถานการณ์ปจจุ
สุขภาพ กิจกรรมประจาวัน ฯลฯ ผลลัพธ์ทไี่ ด้สามารถ
นาไปเปรียบเทียบกับรายงานกรณีศกึ ษาเริม่ แรกได้
เพื่อประเมินความเปลีย่ นแปลงของทัศนคติและ
คุณภาพชีวติ (หากจะให้ดตี อ้ งเปรียบเทียบกับข้อมูล
เบสไลน์) ผ่านทางการใช้แบบสารวจ
เพื่อทาความเข้าใจนโยบายพื้นฐานของโปรแกรมและ
วิธกี ารดาเนินงานของโปรแกรม (การทบทวนนโยบาย
ข้อบังคับ กระบวนการ การจัดการด้านการเงินและ
ธุรการ)
เพื่อให้ได้ภาพรวมของจานวนและลักษณะของคน
พิการทีม่ ารับบริการ พัฒนาการทีเ่ กิดขึน้ การเข้าไป
ช่วยแก้ไขทีไ่ ด้ดาเนินการไป ความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลป้อนเข้าและผลลัพธ์ อัตราภาระงานของ
เจ้าหน้าทีฟ่ ้ื นฟูสมรรถภาพร่างกาย ฯลฯ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในมุมมอง ความรูส้ กึ หรือ
ประสบการณ์ของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หรือเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจเพิม่ ขึน้ ว่าเหตุใดเขาจึงตอบแบบสอบถามเช่นนัน้
เพื่อรวบรวมข้อมูลทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับการดาเนินงานที่
แท้จริงของโปรแกรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ เกีย่ วกับ
กระบวนการและการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ต่างๆ
เพื่อทาความเข้าใจกับเรือ่ งใดๆในระดับทีล่ กึ ลงไปอีก
ด้วยการสนทนากลุ่ม เช่น เพื่อให้ทราบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เหล่านัน้ มีปฏิกริ ยิ าต่อประสบการณ์หรือคาแนะนา
ั
อย่างไร หรือเพื่อให้เกิดความเข้าใจในปญหาต่
างๆ
ร่วมกัน ฯลฯ
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วิ เคราะห์ข้อมูลและหาข้อสรุป
หลังจากทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูลแล้วผูป้ ระเมินจะต้องทาความเข้าใจกับข้อมูลนัน้ ต่อไป การวิเคราะห์ขอ้ มูลจะทาให้เห็นถึง
รูปแบบ แนวโน้มหรือข้อค้นพบทีค่ าดไม่ถงึ จากนัน้ จึงพิจารณาว่าข้อมูลนัน้ สามารถตอบข้อคาถามของการประเมินผล
หรือไม่ และหากตอบได้แล้วสามารถตอบได้ดเี พียงใด ข้อมูลต่างประเภทกันก็จาเป็นต้องมีการวิเคราะห์ต่างกัน
ยกตัวอย่างเช่นข้อมูลในเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม การทดสอบหรือบันทึกก็มกั จะใช้วธิ กี ารและโปรแกรมทางสถิติ
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์หรือการประชุมสนทนากลุ่มก็มกั จะวิเคราะห์โดยการจัดโครงสร้างตามหัวข้อหลักที่
กาหนดไว้ และเมือ่ ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้วจึงจะสามารถหาข้อสรุปและเสนอคาแนะนาเกีย่ วกับโปรแกรมนี้ได้
แบ่งปันข้อค้นพบและนาไปดาเนิ นการ
การประเมินผลจะไม่มปี ระโยชน์แต่อย่างใดเลยหากมิได้มกี ารนาข้อสรุปและคาแนะนาทีไ่ ด้ไปดาเนินการต่อ ดังนัน้ จึงถือ
ั อค้นพบทีไ่ ด้การรายงานและแบ่งปนข้
ั อค้นพบสามารถทาได้หลายวิธี
เป็นเรือ่ งสาคัญทีจ่ ะได้มกี ารรายงานและแบ่งปนข้
ด้วยกัน เช่น การนาเสนอรายงานการประเมินผลอย่างเป็นทางการในลักษณะของลายลักษณ์อกั ษร การนาเสนอผลการ
ประเมินในทีป่ ระชุมร่วมกับสมาชิกในชุมชน การเขียนบทความเพื่อตีพมิ พ์ในหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ การเขียนกรณีศกึ ษา
เพื่อตีพมิ พ์ในจดหมายข่าวทีจ่ ะส่งเวียนไปยังหน่วยงานอื่นๆ การเขียนบทความเพื่อตีพมิ พ์ในวารสารหรือการนาเสนอ
รายงานในทีป่ ระชุมใหญ่ หลังจากทีม่ กี ารประเมินผลแล้วก็จาเป็นทีจ่ ะต้องไตร่ตรองและเรียนรูด้ ว้ ยว่าสิง่ ใดเกิดผลและสิง่
ใดไม่เกิดผล สิง่ ใดทีท่ ่านทาถูกแล้วและสิง่ ใดทีท่ ่านทาผิดไป ผลของการประเมินควรจะมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
เกีย่ วกับกิจกรรมหรือส่วนต่างๆของโปรแกรมว่าควรจะมีการดาเนินการต่อไปปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกการปฏิบตั ทิ ี่
ั
ประสบความสาเร็จใดทีค่ วรจะนาไปขยายผลการดาเนินงานและปญหาหรื
อสิง่ สาคัญอะไรบ้างทีช่ มุ ชนจะต้องดูแลแก้ไข
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ภาคผนวก: ตัวอย่างโครงสร้างการจัดการโปรแกรมซีบีอาร์
โปรแกรมซีบีอาร์ในระดับท้องถิ่ น
คณะกรรมการซีบอี าร์

หน่วยงานควบคุม
โรงเรียน

ผูจ้ ดั การซีบอี าร์

ผูจ้ ดั การซีบอี าร์
ระดับกลาง
โรงเรียน
ประถมศึกษา /
มัธยมศึกษา

หน่วยงานรัฐใน
ท้องถิน่
ศูนย์สขุ ภาพ / หน่วยงาน
ด้านการดูแลสุขภาพ
ระดับปฐมภูม ิ /
โรงพยาบาล

ศูนย์สขุ ภาพชุมชน /
เจ้าหน้าทีข่ ยายผล

เจ้าหน้าทีซ่ บี อี าร์

ผูส้ ง่ เสริมหรืออานวย
ความสะดวกใน
ชุมชนหรืออาสามัคร
/ ผูน้ ากลุ่มพึง่ พา
ตนเอง
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โปรแกรมซีบีอาร์ในระดับตาบล/หมู่บ้านโดยรัฐบาลหรือองค์กรพัฒนาภาคเอกชน

ผูอ้ านวยการ
หรือหัวหน้าสถาบัน
ผูจ้ ดั การซีบอี าร์

ผูป้ ระสานงานด้านสุขภาพ

ผูป้ ระสานงานด้านการศึกษา

ผูป้ ระสานงานด้านสภาพ
ความเป็นอยู่

ผูป้ ระสานงานด้านสังคม

การเสริมพลัง

ผูจ้ ดั การซีบอี าร์ระดับกลาง

เจ้าหน้าทีซ่ บี อี าร์

ผูส้ ง่ เสริมหรืออานวยความ
สะดวกในชุมชนหรือ
อาสามัคร
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โปรแกรมซีบีอาร์ร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ผูอ้ านวยการหรือ
หัวหน้าสถาบัน

ผูป้ ระสานงานด้านสุขภาพ

ผูป้ ระสานงานด้านการศึกษา

ผูป้ ระสานงานด้านสภาพ
ความเป็นอยู่

ผูป้ ระสานงานด้านสังคม

ผูจ้ ดั การซีบอี าร์
ระดับกลาง
การเสริมพลัง

องค์กรพัฒนาภาคเอกชน /
สานักงานโครงการพัฒนาของรัฐบาล

รัฐบาล

ผูจ้ ดั การซีบอี าร์

เจ้าหน้าทีซ่ บี อี าร์

ผูส้ ง่ เสริมหรืออานวยความ
สะดวกในชุมชนหรือ
อาสามัคร
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โปรแกรมซีบีอาร์โดยกระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการซีบอี าร์

ศูนย์สุขภาพระดับเขต/
จังหวัด

หน่วยงานควบคุม
โรงเรียน

หน่วยงานด้านการดูแล
สุขภาพ ระดับปฐมภูมแิ ละ
ผูจ้ ดั การซีบอี าร์

โรงเรียนประถมศึกษา /
มัธยมศึกษา

ศูนย์สขุ ภาพทีม่ ี
บุคลากรด้านสุขภาพ
และเจ้าหน้าทีซ่ บี อี าร์

ผูส้ ง่ เสริมหรือ
อานวยความ
สะดวกในชุมชน
หรืออาสามัคร /
ผูน้ ากลุ่มพึง่ พา
ตนเอง
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ศูนย์ส่งต่อ

หน่วยงานด้าน
สภาพความ
เป็นอยู่

โครงการส่งเสริม
สภาพความเป็นอยู่ /
โครงการเกีย่ วกับ
อาชีพ /
โครงการฝึ กอบรม
อาชีพ
และสร้างรายได้

กาหนดการ
“การแนะนาCBR Guidelines ขององค์การอนามัยโลก”
ฉบับภาษาไทย
ในวันจันทร์ ที่ 3 มิ ถนุ ายน 2556
ณ ห้องกมลทิ พย์ 1 โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
**************************************
เวลา 08.00 ‟ 09.00 น.
 ลงทะเบียนรับเอกสาร
เวลา 09.00 ‟ 09.30 น.
 พิธเี ปิด
โดย ผูแ้ ทนองค์การอนามัยโลก
เวลา 09.30 ‟ 10.00 น.
 ความเป็นมาและการผลักดันแนวทาง CBR Guidelines ของประเทศที่
ประสบความสาเร็จ
โดย „ Ms.Karen Heinicke ‟ Motsch : ผูอ้ านวยการองค์การ CBM
ประจาภูมภิ าคเอเชียตะวันออกตอนกลาง
เวลา 10.00 ‟ 10.15 น.
 พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.15 ‟ 10.35 น.
 การบรรยาย “ประสบการณ์การดาเนินงานตามแนวทาง CBR Guidelines
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์”
โดย „ นางมยุร ี ผิวสุวรรณ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
ประธานเครือข่ายคณะทางาน CBR ประเทศไทย
เวลา 10.35 ‟ 10.50 น.
 การบรรยาย “ประสบการณ์การดาเนินงานตามแนวทาง CBR Guidelines
ของกระทรวงสาธารณสุข”
โดย „ แพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์
ศูนย์สริ นิ ธรเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
เวลา 10.50 ‟ 11.10 น.
 การบรรยาย“แนวทาง CBR กับความเชือ่ มโยง UNCRPD
ในมุมมองของคนพิการ”
โดย „ นายมณเฑียร บุญตัน
สมาชิกวุฒสิ ภา
คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ
เวลา 11.10 ‟ 11.30 น.
 การบรรยาย”บทบาทและหน้าทีใ่ นภารกิจงานด้านคนพิการ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
โดย „ นายราม จินตมาศ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีสว่ นร่วมและการพัฒนาชุมชน
สานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีสว่ นร่วม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
เวลา 11.30 ‟ 12.00 น.
 มุมมองการบูรณาการ CBR Guidelines ในพื้นทีย่ ากลาบาก
โดย „ นางสาวศุษรี า ชนเห็นชอบ
นักวิจยั สถานการณ์ทุ่นระเบิดในประเทศไทย
เวลา 12.00 - 12.30 น.
 ข้อเสนอแนะ / แลกเปลีย่ น
*********************************
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