โครงการสรางความเขมแข็งของเครือขายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู และออทิสติก
โรงพยาบาลศรีธัญ ญารวมกับสถาบันราชานุกูลไดดําเนิน โครงการสรางความเขมแข็ง ของเครือขาย
คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปญ ญา การเรียนรู และออทิสติกตอเนื่องจากปงบประมาณ 2557 โดย
เนนการพัฒนาในระบบที่สําคัญ 4 ระบบไดแก
1. ระบบการสร า งความเข ม แข็ งของเครื อ ข า ยคนพิ ก ารทางจิ ต ใจหรื อ พฤติ ก รรมสติ ป ญ ญา
การเรียนรู และออทิสติก
โดยการสงเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชมรมญาติผูปวยจิตเวช และการอบรม
แกนนําในพื้นที่นํารองอยางตอเนื่อง
การดําเนินงานสรางความเขมแข็งของเครือขายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมในป 2557 ที่ผานมา
ไดดําเนินการสนับสนุนขยายหรือสรางความเขมแข็งในพื้นที่เปาหมายอยางนอย 1 ชมรมตอพื้นที่เปาหมายใน
พื้นที่ของศูนยสุขภาพจิตเขต (12 self help group) พบวาเกิดการจัดตั้งชมรมฯใหมเพิ่มขึ้น 2 ชมรม และใน
ทุกพื้นที่มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งกับชมรมฯ และชมรมฯตางๆ เกิดการเคลื่อนไหวขึ้นอีกครั้ง
การดําเนินงานในป 2558 จึงเนนที่การสรางความเขมแข็งใหกับชมรมฯ โดยการสนับสนุนและผลักดัน
ใหชมรมฯในพื้นที่เปาหมายตื่นตัวในเรื่องการประเมินตนเองเพื่อเขาสูการรับรองมาตรฐานองคกรของคนพิการ
ตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เพื่อใหชมรมฯมีโอกาสไดรับการ
รับรองมาตรฐานและสามารถดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชมรมฯไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เปน
สากล
ในสวนการดําเนินงานสรางความเขมแข็งของเครือขายในกลุมคนพิการทางสติปญญา การเรียนรู และ
ออทิสติกนั้น เนนการดูแลคนพิการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษโดยอบรมครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษนั้นๆ ให
ครูมีทักษะในการคัดกรอง ประเมิน และสามารถสงตอหนวยบริการทางการแพทย และสามารถชวยดูแลเด็กได
2. ระบบการสนับสนุนองคความรูทางวิชาการ ไดแก
2.1 การสนับสนุนองคความรูทางวิชาการ
2.1.1 คู มื อ สํ า หรั บ กลุ ม คนพิ ก ารทางจิ ต ใจหรื อ พฤติ ก รรม ได แ ก คู มื อ ความรู
การเสริ ม สร างความเข ม แข็ ง ของเครือ ข ายคนพิ ก ารทางจิ ต ใจหรื อ พฤติ ก รรม คู มื อ การจั ด กิ จ กรรมการ
เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสําหรับบุคลากรสาธารณสุข และคูมือ
ภาคประชาชนสําหรับคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม จํานวน 4 เรื่อง ใหกับบุคลากรสาธารณสุขโดยการ
สนับสนุนผานศูนยสุขภาพจิตเขตและโรงพยาบาลจิตเวช
2.1.2 คูมือสําหรับกลุมคนพิการทางสติปญญา การเรียนรู และออทิสติก ไดแก คูมือ
แนวทางการดูแลชวยเหลือ/ฟนฟูสมรรถภาพผูพิการทางสติปญญา ทางการเรียนรูและทางออทิสติก สําหรับ
บุคลากรสาธารณสุข คูมือการจัดตั้งกลุมชวยเหลือตนเอง (Self Help Group) สําหรับบุคลากรที่ทํางานดานผู
พิการ และคูมือการดูแลเด็กในกลุมตางๆสําหรับพอแม/ผูปกครอง ไดแก เด็กเรียนรูชา เด็กแอลดี และเด็กออทิ
สติก
2.2 การพัฒ นาองคความรูในการสนับสนุ นการจางงานคนพิ การทางจิตใจหรือพฤติกรรม
เรื่อ ง แนวทางการฟ น ฟู สมรรถภาพทางจิต เวชสูสุ ขภาวะ :การจ างงาน ซึ่ ง ประกอบดว ยเนื้ อ หาที่ สําคั ญ 3

ประเด็นหลัก ไดแก องคความรูเรื่องการฟนฟูสมรรถภาพทางจิตเวชและการฟนคืนสูสุขภาวะองคความรูเรื่อง
การฟ น ฟู ส มรรถภาพทางสั ง คม และองค ค วามรู เรื่ องการฟ น ฟู สมรรถภาพทางอาชี พ โดยสนั บ สนุ น ใน 2
กลุมเปาหมายหลัก คือ กลุมบุคลากรสาธารณสุข และกลุมภาคประชาชน
3. สรางและผลักดันระบบสนับสนุนการจางงานคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมรวมกับเครือขาย
ภายในและนอกระบบสาธารณสุข ไดแก กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
สถานประกอบการ ตัวแทนชมรมญาติฯ องคกรคนพิการ อบต. รพ.สต. รพ.ชุมชน เปนตน
ในปนี้ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนําทุกภาคสวน ครั้งที่ 2
ประชุ มเชิง ปฏิ บั ติก ารรว มกั บ ผูเกี่ย วข องในภาพรวม โดยเชิ ญ วิ ท ยากรต างประเทศ (New Life) ถา ยทอด
ประสบการณการดําเนินงานจางงานคนพิการทางจิตและรวมจัดทํารางแนวทางการจางงานคนพิการทางจิตใจ
หรือพฤติกรรมรวมกับภาคสวนที่เกี่ยวของ
การรณรงคในระดับชาติเพื่อโนมนําใหสังคมเห็นถึงศักยภาพของคนพิการโดยเฉพาะคนพิการใน 4
ประเภทนี้ โดยการจัดมหกรรมวัน คนพิการสากลขึ้นในวันที่ 3 ธัน วาคม 2558 ในหัวขอ“สรางโอกาส และ
ความหวัง เสริมพลังคนพิการ” ทั้งนี้เพื่อแสดงใหเห็นศักยภาพของคนพิการในดานตางๆ และการเชิดชูเกียรติ
แกคนพิการที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ
4. พัฒนาระบบฐานขอมูลคนพิการทางจิตใจ สติปญญา การเรียนรู และออทิสติก โดยสงตัวแทน
เขารวมกับทีมฯจัดทําฐานขอมูล 43 แฟมของกระทรวงสาธารณสุข(แฟม Disability แฟม Rehabilitation
แฟม Community Service) และจัดประชุมรวมกันระหวางทีมฯ โรงพยาบาลศรีธัญ ญา สถาบันราชานุกูล
และหนวยงานสารสนเทศของกรมสุขภาพจิต เพื่อสรางความเขาใจวางแผนการดําเนินงาน และหาชองวางใน
การพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล คนพิ ก าร เพื่ อ ให ฐ านข อ มู ล ของคนพิ ก ารมี ป ระโยชน ต อ การวางแผนฟ น ฟู
สมรรถภาพคนพิการไดตอไป
นอกจากนี้ยังมีระบบการทํางานเชื่อมโยงฐานขอมูลและการบูรณาการกับ กลไกระดับจังหวัด เชน
กองทุ น ฟ น ฟู ผู พิ ก ารระดั บ จั ง หวั ด โดยเชื่ อ มโยงผ า นสมาคมเพื่ อ ผู บ กพร อ งทางจิ ต ซึ่ ง สมาคมฯจะเป น
กระบอกเสียงในการชี้แจง อบรม แนะนําแหลงสนับสนุนงบประมาณและความชวยเหลือตางๆ ใหกบั เครือขาย
ชมรมฯญาติในการเขียนของบประมาณหรือการดําเนินการสรางความเขมแข็งของชมรมอยางเปนขั้นตอน ซึ่งมี
ความเกี่ยวของในหลายภาคสวน เชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย พัฒ นาสังคมจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบล หรือองคกรอิสระตางๆ หรือการมีสวนรวมของโรงเรียนการศึกษาพิเศษในการดูแล
คนพิการ เปนตน นอกจากนี้ยัง มีการทํางานเชื่อมโยงกับกองทุนฟนฟูคนพิการระดับจังหวัดผานชมรมญาติ
แตละจังหวัด ดวยการใหกูยืมเงินลงทุนประกอบอาชีพ และสนับสนุนกิจกรรมชมรมฯ/สมาคมฯ
นิยาม กลุมชวยเหลือตนเอง (Self Help Group)
หมายถึง การสงเสริมใหบุคคลเขาใจตนเอง ชวยตนเอง สมาชิก กลุมชวยตนเองต างมี ปญ หาอยางเดียวกัน กลุมมี จุดมุงหมายช วยให
สมาชิกในกลุมไดชวยเหลือกัน พัฒนาปรับปรุงดานจิตใจ ชวยใหบุคคลที่มีปญหาวิกฤตใหเกิดความสามัคคี มีศักยภาพชวยตนเอง สมาชิกในกลุมตาง
ใหความชวยเหลือ ใหกําลังใจสนับสนุนซึ้งกันและกัน เพิ่มความสัมพันธกับสมาชิกในกลุม ฝกทักษะ การมีปฏิกิริยาที่ดีกับสมาชิกในกลุม ชวยให
สมาชิกมีความรูเพิ่มเติมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและแนวคิด วิธีการคิดในการแกปญหา การขจัดปญหา หาทางออกที่ดี สมาชิกที่เขามารวม
กลุมชวยเหลือตนเองดวยการสมัครใจ เต็มใจ ลักษณะผูนํากลุมเปนผูเผชิญปญหาเดียวกันกับสมาชิกกลุม กลุมชวยเหลือตนเองชวยใหสมาชิกกลุม
สามารถดูแลสุขภาพตนเองไดดี

ผลผลิต/ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดระดับ Outcome

1 .จํานวนชมรมญาติผูปวยจิตเวช มีความเขมแข็งมากขึ้น 14 ชมรม จากจํานวน 18 ชมรม (รอยละ 77.7)
2. คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมที่เขารวมกิจกรรมชมรมญาติมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (รอยละ 75.0)
3. คนพิการเด็กในโรงเรียนการศึกษาพิเศษเปาหมาย ไดรับการดูแลสุขภาพและฟนฟู (รอยละ 100)

ตัวชี้วัดระดับ Output
การสนับสนุนเครือขายในการจัดกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายคนพิการ ไดแก ชมรมญาติ
และเครือขายโรงเรียนการศึกษาพิเศษเปนไปตามเปาหมาย
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการจางงานคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
รวมกับเครือขายนอกระบบสาธารณสุข
ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ รวบรวมขอมูลชุดรางคูมือการฟนฟูสมรรถภาพทางจิตเวชสูสุขภาวะ : การจางงาน
ณ บรุค ไซด วัลเลย จังหวัดระยอง

การประชุมสอนการใชเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเด็กพัฒนาการทางสติปญญา การเรียนรูและออทิสติก
ณ โรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูลและพิจิตรปญญานุกูล

การจัดมหกรรมวันคนพิการสากล
ณ ลานเอนกประสงค โรงพยาบาลศรีธัญญา

