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ค าน า 
 
การฟ้ืนฟู สมรรภาพ โดยชมุชน( Community-based rehabilitation หรอื CBR) เป็นแนวทางทีอ่งคก์ารอนามยัโลก 
(WHO) รเิริม่ขึน้หลงัจากทีม่กีารประกาศใชป้ฏญิญาอลัมา-อตา (Declaration of Alma-Ata) ในปี ค.ศ. 1978 เพื่อใชเ้ป็น
ยุทธศาสตรใ์นการชว่ยใหค้นพกิารในประเทศทีม่รีายไดใ้นระดบัต ่าหรอืปานกลางสามารถเขา้ถงึบรกิารฟ้ืนฟู สมรรภาพ
ต่างๆ ไดด้ยีิง่ขึน้ดว้ยการใชท้รพัยากรในทอ้งถิน่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ และดว้ยความรว่มมอืขององคก์รต่างๆ ของ
สหประชาชาต ิองคก์รพฒันาภาคเอกชนและองคก์รเพื่อคนพกิารคนพกิารต่างๆ ตลอดระยะเวลา 30 ปีทีผ่า่นมาจงึท าให้
ซบีอีารม์กีารพฒันาจนกลายเป็น ยุทธศาสตร์ พหุภาคทีส่ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของ คนพกิารไดอ้ย่าง
หลากหลายยิง่ขึน้ ท าใหค้นพกิารมสีว่นรว่มและเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม ตลอดจนยกระดบัคณุภาพชวีติของ คนพกิารให้
สงูขึน้อกี 
 
แนวทางทีป่รากฏในคูม่อืซบีอีารน์ี้เป็นผลงานทีเ่กดิจากความรว่มมอืของผูเ้กีย่วขอ้งจากภาคสว่นต่างๆ ซึง่ใชร้ะยะเวลา
เวลาหา้ปีในการต่อยอดจากค าแนะน าส าคญัซึง่ไดจ้ากการประชมุ International Consultation to Review Community-
based Rehabilitation ทีก่รงุเฮลซงิกใินปี ค.ศ. 2003 และจากเอกสารจุดยนืรว่มกนั ในเรือ่งซบีอีาร์ ระหวา่ง องคก์ร
แรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) องคก์ารการศกึษา วทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ  (UNESCO) และ
องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ในปี ค.ศ. 2004 แนวทางดงักล่าวสนบัสนุนการใชซ้บีอีารเ์พื่อเป็นยุทธศาสตรท์ีม่ศีกัยภาพ
ในการปฏบิตัใิชอ้นุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิารคนพกิาร ( Convention on the Rights of Persons with Disabilities) 
และการออกกฎหมายระดบัชาตทิีค่ านึงถงึคนพกิารคนพกิารดว้ยซึง่จะเป็นการสง่เสรมิการพฒันาแบบครบวงจรโดยมี
ชมุชนเป็นฐานอกีดว้ย 
 
แนวทางนี้ชว่ยชีน้ าผูจ้ดัการซบีอีาร ์(CBR manager)และผูเ้กีย่วขอ้งอื่นๆ ในเรือ่งของการพฒันาและการเสรมิสรา้งความ
แขง็แกรง่ของโปรแกรมซบีอีาร ์และชว่ยใหค้นพกิารและสมาชกิในครอบครวัสามารถเขา้ถงึบรกิารดา้นสขุภาพ ดา้น
การศกึษา ดา้นความเป็นอยู่ทีด่แีละดา้นสงัคมต่างๆ แนวทางนี้เน้นเรือ่งการสรา้งศกัยภาพดว้ยการท าใหค้นพกิาร 
สมาชกิในครอบครวัและชมุชนมสีว่นรว่มในการกระบวนการดา้นการพฒันาและการตดัสนิใจทัง้ปวง นอกจากนี้คูม่อืซบีี
อารย์งัสนบัสนุนใหม้กีารประเมนิผลโปรแกรมซบีอีารต์่างๆ และใหม้กีารด าเนินการวจิยัเพิม่เตมิเพื่อใหท้ราบถงึ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของซบีอีารใ์นบรบิทต่างๆ ทีห่ลากหลายอกีดว้ย  
 
องคก์ารอนามยัโลก องคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ ยูเนสโก สหภาพพฒันาคนพกิารนานาชาติ  (IDDC) โดยเฉพาะ
อย่างยิง่สมาชกิทมีเฉพาะกจิซบีอีารอ์นัไดแ้ก ่ Handicap International, ItalianAssociation Amici di Raoul Follereau 
(AIFO), Light for the World, Norwegian Association of Disabled และ Sightsavers ไดร้ว่มมอืกนัอย่างใกลช้ดิในการ
จดัท าเอกสารชดุนี้ข ึน้ นอกจากนี้ยงัมบีคุลากรอกีกวา่ 180 คน และองคก์รต่างๆ อกีเกอืบ 300 องคก์รซึง่สว่นมากมา
จากประเทศทีม่รีายไดต้ ่าหลายประเทศทัว่โลกไดม้สีว่นรว่มในการใหข้อ้มลูและสนบัสนุน ดงันัน้เราจงึขอขอบพระคณุทุก
คนส าหรบัความชว่ยเหลอือนัมคีา่ในครัง้นี้เป็นอย่างยิง่ 
 
ดร. อลา อลัวนั 
รองผูอ้ านวยการ 
ฝ่ายโรคไมต่ดิต่อและสขุภาพจติ 
องคก์ารอนามยัโลก 
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Patterson, Akhil S.Paul, Norgrove Penny, Hernan SOTO Peral, Debra Perry,Katharina Pfortner, Eric Plantier, 
Fiona Post, Grant Preston, Bhushan Punani, Sheila PurvesNandini Rawal, Eladio Recabarren, Chen Reis, 
Ramin Rezaei, Aline Robert, Silvia Rodriguez,Desire Roman, Gonna Rota, Theresa Rouger, Johannes 
Sannesmoen, Mary Scott, AlaaSebeh, Tom Shakespeare, Albina Shankar, Valerie Sherrer, Andrew Smith, 
Sian Tesni,Ongolo Thomas, Florence Thune, Heinz Trebbin, Daniel Tsengu, Veronica Umeasiegbu,Claudie 
Ung, Isabelle Urseau, Geert Vanneste, Johan Veelma, Rens Verstappen, John 
Victor, Mary Kennedy Wambui, Sheila Warenbourg, Patrick Wasukira, Terje Watterdal,Marc Wetz, Mary 
Wickenden, Hu Xiangyang, Miguel Yaber, Veda Zachariah, DanielZappala, Tizun Zhao และ Tuling Zhu 
 
คณะผูต้รวจทาน 

Kamala Achu, Rosangela Berman-Bieler, Roma Bhattacharjea, Dan Blocka, Jean-LucBories, Wim Van Brakel, 
Matthias Braubach, Svein Brodtkorb, Rudi Coninx, Huib Cornielji,Kenneth Eklindh, Gaspar Fajth, Hetty 
Fransen, Beth Fuller, Cristina Gallegos, DonnaGoodman, Demet Gulaldi, Praveena Gunaratnam, Sally 
Hartley, Sanae Hayashi, SayedJaffar Hussain, Djenana Jalovcic, Aboubacar Kampo, Etienne Krug, Garren 
Lumpkin,Chewe Luo, Charlotte McClain-Nhlapo, Asish Kumar Mukherjee, Barbara Murray, Brenda 
Myers, Kozue Kay Nagata, Alice Nganwa, Kicki Nordstrom, Alana Officer, Hisashi Ogawa,Malcolm Peat, 
Louise A. Plouffe, Fiona Post, Francesca Racioppi, Pia Rockhold, Hala Sakr,Chamaiparn Santikarn, 
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Benedetto Saraceno, Shekhar Saxena, Helen Schulte, Kit Sinclair,Joe Ubiedo, Nurper Ulkuer, Armando 
Vasquez และ Alexandra Yuster 
 
 
คณะผูต้รวจทานภาคสนาม 

บงัคลาเทศ 
Centre for Disability in Development (CDD) และ National Forum of Organizations Working with the Disabled 
(NFOWD) 
 
 
เบอรก์นิาฟาโซ 
Centre Opthalmologique de Zorgho และ Community-based Rehabilitation programme (RBC) of Ouargaye and 
Garnago 
 
 
กมัพูชา 
Cambodian Development Mission for Disability (CDMD) และ National Centre of Disabled Persons 
 
 
จนี 
Anhui University Hospital, Beijing University 1st Hospital, China Association ofRehabilitation Medicine, China 
Disabled Persons’ Federation, China Disabled Persons’Federation (Social Service Guidance Centre), China 
Rehabilitation Research Centre,Chinese Society of Physical Medicine and Rehabilitation, Disabled Persons’ 
Federation‟ Dong Guan City, Disabled Persons’ Federation ‟ Guangdong Province, Disabled 
Persons’ Federation ‟ Hubei Province, Disabled Persons’ Federation ‟ Nan Pi County,Disabled Persons’ 
Federation ‟ Shun De District, Disabled Persons’ Federation ‟Wuhan City, Disabled Persons’ Federation 
Rehabilitation Association ‟ GuangdongProvince, Disabled Persons’ Federation Rehabilitation Centre ‟ 
Guangdong Province,Disabled Persons Service Centre ‟ Shenzhen, Disabled Persons Service Centre ‟ 
ShunDe District, Fudan University ‟ Huashan Hospital, Guangdong Rehabilitation MedicalAssociation, 
Guangdong Worker’s Rehabilitation Centre, Guangzhou Likang FamilyResource Centre, Guangzhou Shi Jia 
Zuang City 1st Hospital, Hua Zhong University ofScience & Technology, Jiang Men City North Street 
Community Health Centre, KummingMedical College 2nd Hospital, Nan Pi, Jin Ya Village, Nan Pi, Yu Shan 
Te Village, Savethe Children ‟ UK, Shenzhen 2nd People’s Hospital, Shenzhen 9th People’s 
Hospital,Shenzhen City Resource Centre for Assistive Technology for People with PhysicalDisabilities, WHO 
Collaborating Centre for Rehabilitation ‟ The Hong Kong Society forRehabilitation, WHO Collaborating Centre 
for Rehabilitation ‟ Sun Yat-Sen University ofMedical Sciences, WHO Collaborating Centre for Training and 
Research in Rehabilitation‟ Tongji Hospital, Xianning Public Health School, Zhejiang Provincial Hospital และ 
ZhongShan University 3rd Hospital 
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อยีปิต์ 
Support, Education, Training and Integration Centre ‟ Cairo 
 
 
เอธโิอเปีย 
Arba Minch Rehabilitation Center, CBM Ethiopia, CBR Network Ethiopia, CheshireFoundation Ethiopia ‟ 
Addis Ababa, Cheshire Foundation Ethiopia ‟ Jimma, CheshireServices ‟ Dire Dawa, Cheshire Services ‟ 
Harar, Cheshire Services Ethiopia, EthiopianNational Association for the Deaf, Ethiopian National Disability 
Action Network, Fiche(CBR), Gondar University (CBR), Gondar University (Physiotherapy department), 
Helpersof Mary, Sako (CBR), Medical Missionaries of Mary, Ministry of Education, Ministry ofHealth, National 
Association of Mentally Retarded Children and Youth, Nekemtie (CBR),RAPID (CBR), Rapid Adama (CBR) 
และ Rehabilitation Services for the Deaf 
 
 
กานา 
Action on Disability and Development (ADD), Agona District Assembly, Bawku Hospital(audiology, 
physiotherapy and orthopaedic units), Department of Social Welfare,Department of Social Welfare ‟ Agona 
District, Department of Social Welfare ‟ VoltaRegion, Department of Social Welfare ‟ Winneba, District 
Assembly of Nkwanta, SwedruDistrict Health Administration, Echoing Hills, Garu CBR, Ghana Association of 
the Blind‟ Ga-Adangme, Ghana Association of the Blind (GAB), Ghana Education Service (GES),Ghana 
Federation of the Disabled, Ghana National Association of the Deaf, Ghana Societyfor the Blind ‟ Brong 
Ahafo Region, Ghana Society for the Blind (GSB), Krachi CBR Project,Ministry of Education, National 
Commission on Civic Education, Parents and Familiesof the Disabled, Presbyterian CBR ‟ Garu, Salvation 
Army ‟ Dunkwa, Salvation Army ‟Begoro, Salvation Army (Community Rehabilitation Project), Salvation Army 
(IntegratedSchool for the Deaf ), Salvation Army (Medical and Social Services) ‟ Accra, SandemaCommunity 
Based Rehabilition Programme ‟ Upper West Region, Sightsavers ‟ countryoffice, Sightsavers ‟ Karachi, 
Sightsavers ‟ Nkwanta, Swedru District Planning Officer,traditional and religious leaders of Duakwa และ 
University of Education ‟ Winneba 
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กยูานา 
Caribbean Council for the Blind, Guyana Community Based Rehabilitation Programme,Ministry of Health, 
National Commission on Disability และ Support Group for the Deaf 
 
 
อนิเดยี 
Aaina, Action on Disability and Development ‟ India, AIFO India, Basic Needs India, BlindPeople’s 
Association ‟ India, CBM, CBR Forum, CBR Network ‟ Bangalore, Cheshire HomesIndia ‟ Coorg, Human 
Rights Law Network, Leonard Cheshire International, LeonardCheshire International ‟ Bangalore, Ministry of 
Human Resource Development, Ministryof Social Justice and Empowerment, Mobility India, Movement for 
Rural Emancipation,Narendra Foundation, Office of the State Commissioner for Persons with 
Disabilities,Pallium India, Postgraduate Institute of Medical Education and Research ‟ 
Chandigarh,Rehabilitation Council of India, Rohilkhand University (Institute of Advanced Studies inEducation), 
Saha Foundation, Sense International ‟ India, SEVA in Action, Shree RamanaMaharishi Academy for the 
Blind, Spastic Society of Karnataka, Spastic Society of TamilNadu, The Association of People with Disability 
และ Viklang Kendra 
 
 
อนิโดนีเซยี 
CBR Development and Training Centre (CBR-DTC) และ CBR South Sulawesi Province 
 
 
เคนยา 
Association for the Physically Disabled in Kenya, Kenya National Association of the Deaf,Kenya Medical 
Training College, Kenya Society for the Blind, Kenya Union for the Blind,Leonard Cheshire Disability ‟ East 
and North African Regional Office (ENAR), Little RockECD, Ministry of Health, Sense International ‟ East 
Africa และ Voluntary Service Overseas(VSO) ‟ Kenya 
 
 
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
Handicap International Belgium ‟ country office 
 
 
เลบานอน 
Arc En Ciel, Community Based Rehabilitation Association, Diakonia, General Union ofPalestinian Women, 
Medical Aid for Palestinians, Nahda Association, Norwegian People’sAid, Save the Children ‟ Sweden และ 
The Norwegian Association of Disabled 
 
 



7 

 

มาลาว ี
Federation of Disability Organizations in Malawi (FEDOMA), Feed the Children Malawi,Malawi Council for the 
Handicapped (Secretariat of the National CBR Programme forMalawi), Ministry of Education Science and 
Technology, Ministry of Gender and ChildDevelopment, Ministry of Health และ Ministry of Labour 
 
 
เมก็ซโิก 
Pina Palmera 
 
 
มองโกเลยี 
AIFO ‟ country office, Mongolia CBR Program และNational Rehabilitation Center ofMongolia,National CBR 
Programme 
 
 
สาธารณรฐัแห่งสหภาพพมา่ 
World Vision International ‟ country office 
 
 
นิคารากวั 
Juigalpa CBR Project 
 
 
ปาเลสไตน์ 
Al-Noor Center, Al-Wafa Charitable Society, Al-Wafa Hospital, Al-Widad Society, AtflalunaSociety for Deaf 
Children, Baituna Society, Bethlehem Arab Society for Rehabilitation,Birzeit University (Institute of Community 
and Public Health), CBR Program ‟ Central WestBank, CBR Program ‟ North West Bank, CBR Program ‟ 
South West Bank, CommunityCollege, Diakonia and The Norwegian Association of Disabled, Gaza 
Community MentalHealth Program, General Union of Disabled Palestinians, International Deaf Club, 
HebronIslamic Relief, Jabalya Society, Jerusalem Rehabilitation Society, Media Institute, MedicalAid for 
Palestinians ‟ UK, Ministry of Education and Higher Education (Special EducationDepartment), Ministry of 
Health (Crisis Management Department), Ministry of LocalGovernment, Ministry of Social Affairs, Ministry of 
Youth and Sports, National Centerfor Community Rehabilitation, National Society for Rehabilitation ‟ Gaza, 
PalestinianCommission for the Rights of the Disabled, Palestinian Medical Relief Society, 
PalestinianNunchaku Union, Physicians Without Frontiers, Radio A-Iradah (The Voice of the Disabled),Red 
Crescent Society, Right to Life Society, Save the Children ‟ Palestine, Shams Centerfor Disability Care, 
Society for the Physically Handicapped, Sports Union for the Disabled,Stars of Hope Society, UNICEF, United 
Nations Relief and Works Agency (rehabilitationprogramme), WHO และ  Wifaq Society for Relief and 
Development 
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ปาปวันิวกนีี 
Callan Services for Disabled Persons 
 
 
สาธารณรฐัฟิลปิปินส ์
CBM (CBR Coordination Office), Simon of Cyrene Children’s Rehabilitation andDevelopment Foundation, 
University of the Philippines และ Philippines General Hospital(Department of Rehabilitation) 
 
 
แอฟรกิาใต ้
Cheshire Homes South Africa, JICA (Japan International Cooperation Agency) ‟ SouthAfrica Office, Leonard 
Cheshire Disability ‟ South African Regional Office (SARO) และ South African Non Government 
Organizations Network 
 
 
ไทย 
ศนูย์พฒันาและฝึกอบรมคนพกิารคนพกิารแห่งเอเชยีและแปซฟิิก  (APCD), Handicap International ประจ าประเทศ
ไทย, ส านกังานระดบัภมูภิาคองคก์รแรงงานระหวา่งประเทศประจ าประเทศไทย , มหาวทิยาลยัขอนแกน่  (คณะสหเวช
ศาสตร์ ), ศนูย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  (กระทรวงสาธารณสขุ ) และส านกังานสง่เสรมิและพฒันา
คณุภาพชวีติคนพกิารคนพกิารแห่งชาต ิ
 
 
อูกนัดา 
Action on Disability and Development ‟ Uganda, Busia District CBR Programme, CBM,CBR Africa Network, 
Community Based Rehabilitation Alliance, German Leprosy ReliefAssociation, GOAL Uganda, Kyambogo 
University, Leonard Cheshire Disability ‟ Uganda,Luzira Senior Secondary School, Mental Health Uganda, 
Ministry of Health, Minstry ofEducation and Sports, Ministry of Gender, Labour and Social Development, 
NationalAssociation of the Deafblind in Uganda, National Union of Disabled Persons of Uganda,Sense 
International, Sightsavers International ‟ Uganda, The AIDS Support Organizations, 
Uganda National Association of the Deaf, Uganda Foundation for the Blind และ UgandaSociety for Disabled 
Children 
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สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม 
CBM, Danang Rehabilitation and Sanatorium Hospital, Bach Mai Hospital (rehabilitationunit), Medical 
Committee Netherlands ‟ Viet Nam และ World Vision International‟ Viet Nam 
 
 
ซมิบบัเว 
African Rehabilitation Institute, Cheshire Foundation, Clinical Research Unit, EpilepsySupport Foundation, 
Ministry of Health, National Association of Societies for the Careof the Handicapped, National Council of 
Disabled People in Zimbabwe, University ofZimbabwe, WHO และ Zimbabwe Open University 
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ข้อมูลเก่ียวกบัคู่มือซีบีอาร ์
 
ความเป็นมาของคู่มือซีบีอาร ์
ไดม้กีารประมาณการไวว้า่ประชากรของโลกอย่างน้อย รอ้ยละ10เป็นคนพกิารคนพกิาร (1)โดยสว่นมากอยู่ในประเทศที่
ก าลงัพฒันาซึง่ตกอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของความยากจนคนพกิารคนพกิารจงึเป็นกลุ่มประชากรทีม่ศีกัยภาพน้อยทีส่ดุและ
ตกอยู่ในความเสีย่งสงูสดุกลุ่มหนึ่งของโลกและคนพกิารคนพกิารมกัรูส้กึวา่ตนเองมมีลทนิและมกัจะประสบกบัปญัหา
เรือ่งการกดีกนั ท าใหม้คีวามสามารถในการเขา้ถงึบรกิารทางดา้นสขุภาพ การศกึษาและโอกาสในการมคีวามเป็นอยู่ทีด่ี
ในระดบัทีจ่ ากดั  
 
การฟ้ืนฟูโดยมชีมุชนเป็นศนูย์ฐาน ( Community-based rehabilitation หรอื CBR) เป็นแนวทางทีอ่งคก์ารอนามยัโลก 
(WHO) รเิริม่ขึน้หลงัจากทีม่กีารประชมุ International Conference on Primary Health Care ในปี ค.ศ. 1978 และ
ปฏญิญาอลัมา-อตา (Declaration of Alma-Ata) ทีไ่ดม้กีารประกาศใชต้ามมา (2) แต่เดมินัน้ซบีอีารจ์ดัวา่เป็น
ยุทธศาสตรท์ีช่ว่ยใหบ้คุคลพกิารเฉพาะในประเทศก าลงัพฒันาใหส้ามารถเขา้ถงึบรกิารฟ้ืนฟูต่างๆ ไดด้ยีิง่ขึน้ อย่างไรก็
ตามในชว่งเวลา 30 ปีทีผ่า่นมาไดม้กีารขยายขอบเขตของซบีอีารใ์หค้รอบคลุมประเดน็ต่างๆ มากขึน้อกีพอสมควร 
 
การประชมุ International consultation to review community-based rehabilitation ทีก่รงุเฮลซงิกใินปี ค.ศ. 2003 ไดม้ี
ขอ้เสนอแนะทีส่ าคญัส าหรบัซบีอีารจ์ านวนหนึ่ง (3) อนัน าไปสูก่ารปรบัเปลีย่นดงัทีร่ะบไุวใ้นเอกสารจุดยนืรว่มกนั ในเรือ่ง
ซบีอีารร์ะหวา่งองคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) องคก์ารการศกึษา วทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ  
(UNESCO) และองคก์ารอนามยัโลก (WHO) วา่ซบีอีารเ์ป็นยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาชมุชนโดยทัว่ไปเพื่อการฟ้ืนฟู 
การกอ่ใหเ้กดิโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนั การลดความยากจนและการท าใหค้นพกิารเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม (4) และในปี ค.ศ. 
2005 การประชมุสมชัชาอนามยัโลก (World Health Assembly) ไดม้มีต ิ(58.23) (5)ในเรือ่งการป้องกนัความพกิารและ
การฟ้ืนฟูโดยเชือ้เชญิใหป้ระเทศสมาชกิ“สนบัสนุนและเสรมิความแขง็แกรง่ใหก้บัโครงการฟ้ืนฟูทีม่ชีมุชนเป็นฐาน...” 
 
ขณะนี้มปีระเทศทีใ่ชแ้นวทางปฏบิตัขิองซบีอีารอ์ยู่กวา่ 90 ประเทศ และแนวทางฉบบันี้นบัวา่เป็นการตอบสนองต่อเสยีง
เรยีกรอ้งจากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งฝ่ายต่างๆ ทัว่โลกเพื่อใหม้แีนวทางทีช่ดัเจนในการพฒันาใหโ้ปรแกรมซบีอีารก์า้วต่อไป
ขา้งหน้าดว้ยความสอดคลอ้งกบัพฒันาการต่างๆ ขา้งตน้ นอกจากนี้แนวทางฉบบันี้ยงัเป็นการรวบรวมเอาความเขา้ใจ
พื้นฐานเกีย่วกบัซบีอีารแ์ละประสบการณ์จากการปฏบิตัใิชจ้รงิกวา่ 30 ปีจากทัว่โลกมาถ่ายทอดเพื่อใหเ้กดิเป็นกรอบ
แนวทางในการปฏบิตัพิรอ้มดว้ยค าแนะน าทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้แนวทางฉบบันี้ไดร้บัอทิธพิลจากอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคิน
พกิาร (Convention on the Rights of Persons with Disabilities หรอื CRPD)ตลอดจนโปรโตคอลเสรมิของอนุสญัญา 
(6) ซึง่ออกมาในชว่งทีม่กีารจดัท าแนวทางฉบบันี้พอด ี 
 
 
วตัถปุระสงคข์องคู่มือซีบีอาร ์

• เพื่อใหแ้นวทางการพฒันาและสง่เสรมิความแขง็แกรง่ของโปรแกรมซบีอีารท์ีส่อดคลอ้งกบัเอกสารจุดยนื
รว่มกนัในเรือ่งซบีอีาร ์(CBR Joint Position Paper) และอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิาร 

• เพื่อสนบัสนุนใหม้กีารใชซ้บีอีารใ์นฐานะยุทธศาสตรก์ารพฒันาแบบครบวงจรโดยมชีมุชนเป็นฐานในการพฒันา
คนพกิารเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการพฒันาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่เพื่อการลดความยากจน  
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• เพื่อสนบัสนุนใหบ้คุลากรฝ่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ขา้ใจถงึความตอ้งการพื้นฐานและๆ ยกระดบัคณุภาพชวีติ
ของคนพกิารและครอบครวัโดยการอ านวยความสะดวกใหค้นพกิารสามารถเขา้ถงึบรกิารดา้นสขุภาพ ดา้น
การศกึษา ดา้นชวีติความเป็นอยู่และดา้นสงัคมต่างๆ ไดส้ะดวกยิง่ขึน้ 

• เพื่อสนบัสนุนใหภ้าคสว่นต่างๆ รว่มกนัเพิม่ศกัยภาพใหก้บัคนพกิารและครอบครวัดว้ยการสนบัสนุนใหค้น
เหล่านี้เป็นสว่นหนึ่งในการกระบวนการดา้นการพฒันาและการตดัสนิใจทัง้ปวง 

 
 
กลุ่มเป้าหมายของคู่มือซีบีอาร ์
กลุ่มเป้าหมายหลกัของคูม่อืซบีอีาร ์ไดแ้ก ่

• ผูจ้ดัการซบีอีาร ์
 

กลุ่มเป้าหมายรองของคูม่อืซบีอีาร ์ไดแ้ก ่

• บคุลากรซบีอีาร ์
• เจา้หน้าทีส่าธารณสขุระดบัปฐมภมู ิครรูะดบัโรงเรยีน เจา้หน้าทีส่งัคมสงเคราะห์และเจา้หน้าทีพ่ฒันาชมุชน

อื่นๆ  

• คนพกิารและสมาชกิในครอบครวั 
• องคก์รเพื่อคนพกิารและกลุ่มพึง่พาตนเองต่างๆ  
• เจา้หน้าทีข่องรฐัทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัโปรแกรมเพื่อคนพกิาร โดยเฉพาะอย่างยิง่บคุลากรของรฐัในทอ้งถิน่และ

ผูน้ าทอ้งถิน่  

• บคุลากรจากองคก์รพฒันา องคก์รพฒันาภาคเอกชนและองคก์รทีไ่มมุ่ง่หวงัผลก าไร 
• นกัวจิยัและนกัวชิาการ 

 
 
ขอบเขตของคู่มือซีบีอาร ์
จุดมุง่เน้นทีส่ าคญัของคูม่อืนี้คอืการน าเสนอภาพรวมของมโนทศัน์ส าคญัต่างๆ ระบเุป้าหมายและผลทีค่วรจะเกดิขึน้จาก
โปรแกรมซบีอีาร ์และเสนอแนะกจิกรรมต่างๆ เพื่อชว่ยในการบรรลุเป้าหมายดงักล่าว (ทัง้นี้คูม่อืนี้ไมไ่ดจ้ดัท าขึน้เพื่อ
เสนอแนะ วธิกีารทีต่ายตวั หรอืใชเ้พื่อเพื่อตอบค าถามเกีย่วกบัอาการทุพพลภาพใดๆ เฉพาะเพยีงอาการใดอาการหนึ่ง
หรอืเพื่อการแนะน ากระบวนการแกไ้ขทางดา้นการแพทย์/ทางดา้นเทคนิคหรอืเพื่อบอกวธิกีารพฒันาและน าโปรแกรมซี
บอีารไ์ปใชแ้บบเป็นข ัน้ตอนโดยละเอยีด)  
 
 
คูม่อืซบีอีารน์ี้จดัท าเป็นหนงัสอืทัง้หมดเจด็เล่มดว้ยกนั 
„ เล่มท่ี1หนงัสอืบทน าเป็นหนงัสอืทีอ่ธบิายถงึภาพรวมของความพกิาร อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิาร การพฒันาซบีี
อารแ์ละเมทรกิซ์ซบีอีาร ์มบีท “การจดัการ” ทีอ่ธบิายถงึภาพรวมของวงจรการจดัการทีส่มัพนัธ์กบัการพฒันาและการ
เสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ใหแ้กโ่ปรแกรมซบีอีาร ์
 
„ เล่มท่ี  2‟6หนงัสอืแต่ละเล่มเป็นการน าเสนอรายละเอยีดในแต่ละองคป์ระกอบส าคญัของเมทรกิซ์ซบีอีารท์ัง้ 5 
องคป์ระกอบ (สขุภาพ การศกึษา ความเป็นอยู่ทีด่ ีสงัคมและการเพิม่ศกัยภาพ)  
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„ เล่มท่ี7หนงัสอืเสรมิซึง่ครอบคลุมปญัหาทีส่ าคญั 4 เรือ่ง ไดแ้ก ่สขุภาพจติ เชือ้เอชไอวี /โรคเอดส ์โรคเรือ้นและวกิฤต
ทางดา้นมนุษยธรรมซึง่ในโปรแกรมซบีอีารเ์ดมิไดม้องขา้มประเดน็ปญัหาเหล่านี้ไป  
 
 
กระบวนการพฒันาคู่มือซีบีอาร ์
เมือ่เดอืนพฤศจกิายนค.ศ.2004 องคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ ยูเนสโกและองคก์ารอนามยัโลกไดเ้ชญิผูเ้ชีย่วชาญดา้น
ความพกิาร และนกัพฒันาการโปรแกรมซบีอีารจ์ านวน 65 ท่านใหม้ารเิริม่การจดัท าคูม่อืซบีอีารน์ี้รว่มกนั ผูเ้ชีย่วชาญ
กลุ่มดงักล่าวประกอบดว้ยบคุลากรซึง่บกุเบกิและเป็นใชง้านโปรแกรมซบีอีาร ์บคุลากรคนพกิาร ตวัแทนจากองคก์าร
สหประชาชาต ิประเทศสมาชกิ องคก์รพฒันาภาคเอกชนระดบันานาชาตชิ ัน้น า องคก์ารเพื่อคนพกิาร องคก์ารดา้น
วชิาชพี และองคก์รอื่นๆจากการประชมุในครัง้นัน้สง่ผลใหเ้กดิรา่งเมทรกิซ์ซบีอีารซ์ึง่ไดก้ าหนดขอบเขตและโครงสรา้ง
ของคูม่อืเล่มนี้ในภายหลงั  
 
หลงัจากนัน้จงึมกีารพฒันาคูม่อืนี้เพิม่เตมิโดยการน าของคณะทีป่รกึษาและกลุ่มงานหลกั กลุ่มงานหลกันี้ไดเ้ลอืก
กระบวนการเขยีนทีค่รอบคลุมกลุ่มตวัอย่างหลากหลายจากประเทศทีม่รีายไดต้ ่า สตรแีละคนพกิาร ทัง้นี้เพื่อใหเ้ชือ่ไดว้า่
คูม่อืฉบบันี้จะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึวธิกีารปฏบิตัทิีด่เีนื่องจากสรา้งขึน้จากองคค์วามรูท้ีไ่ดส้ ัง่สมมาจากประสบการณ์การใช้
โปรแกรมซบีอีารห์ลายรอ้ยโปรแกรมในระยะเวลากวา่ 30 ปีทัว่โลก ทัง้นี้แต่ละสว่นของคูม่อืนี้เขยีนโดยนกัเขยีนหลกั
อย่างน้อยสองท่านรว่มกบัผูท้รงคณุวฒุอิื่นๆ จนไดเ้ป็นเนื้อหาฉบบัรา่ง เนื้อหาทีป่รากฏในคูม่อืนี้จงึเป็นความรว่มมอืกนั
ของผูท้รงคณุวฒุริวมกวา่ 150 คนจากทัว่โลก 
 
เนื้อหาในคูม่อืนี้มาจากแหล่งขอ้มลูหลากหลายทัง้ทีม่กีารตพีมิพ์แลว้และทีย่งัไมม่กีารตพีมิพ์ซึง่อธบิายถงึวธิกีารปฏบิตัทิี่
ดทีีส่ดุในวงการพฒันาชมุชนของประเทศต่างๆ สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นบรบิทของประเทศทีม่รีายไดต้ ่าโดยตรงและ
ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัซบีอีารใ์นประเทศทีม่รีายไดต้ ่า สามารถเขา้ถงึไดโ้ดยงา่ย นอกจากนี้ยงัมกีรณีศกึษาจากความ
พยายามในการพฒันาโปรแกรมซบีอีารต์่างๆ เพื่อเป็นตวัอย่างถงึประเดน็ทีก่ล่าวถงึในเนื้อหา และตอกย ้าความส าคญั
ของประสบการณ์จรงิดว้ยเรือ่งเล่าจากบคุคลต่างๆทีย่นืยนัถงึความส าคญัและอรรถประโยชน์ของการใชแ้นวทางซบีอีาร์ 
 
เอกสารฉบบัรา่งไดผ้า่นการตรวจสอบภาคสนามใน 29 ประเทศซึง่ครอบคลุมทุกภมูภิาคขององคก์ารอนามยัโลก และ
ไดร้บัขอ้มลูป้อนกลบัจากผูเ้กีย่วขอ้งกบัซบีอีารก์วา่ 300 คนจากนัน้จงึผา่นการทบทวนอกีคร ัง้หนึ่งโดยกลุ่มงานหลกั
กอ่นทีจ่ะสง่ใหค้ณะนกัวชิาการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญดา้นซบีอีาร ์คนพกิาร หน่วยงานของสหประชาชาติ
และนกัวชิาการต่างๆ แลว้จงึมกีารทบทวนครัง้สดุทา้ยโดยกลุ่มงานหลกัเอง  
 
คูม่อืนี้ไดร้บัการอนุมตัใิหต้พีมิพ์ในวนัที ่19 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 และเป็นทีค่าดกนัวา่เนื้อหาในคูม่อืนี้จะใชไ้ดจ้นถงึปี 
ค.ศ. 2020 แลว้จงึมกีารทบทวนใหมโ่ดยแผนกป้องกนัความรนุแรง การบาดเจบ็และความพกิาร ประจ าส านกังานใหญ่
องคก์ารอนามยัโลกทีต่ ัง้อยู่ ณ กรงุเจนีวา 
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บทน า 
 
ความพิการ 
 
ววิฒันาการของแนวคดิเรือ่งความพกิาร 
 
การพจิารณาววิฒันาการของแนวคดิเรือ่งความพกิารในอดตีสามารถชว่ยใหเ้ราเขา้ใจมมุมองทีส่งัคมมตี่อความพกิารใน
ปจัจุบนัไดด้ยีิง่ข ึน้ ในประวตัศิาสตรย์ุคโบราณคนเราพยายามใชศ้าสนาหรอืเทวต านานต่างๆ เพื่อเป็นเหตุผลอธบิายถงึ
ความพกิาร เชน่ คนทีพ่กิารเป็นเพราะวา่ปีศาจหรอืวญิญาณเขา้สงิ หรอืเป็นเพราะวา่แต่กอ่นท าอะไรไมด่ไีวจ้งึตอ้งรบัผล
แห่งกรรม แนวคดิเชน่นี้ยงัคงมอียู่ในสงัคมแบบดัง้เดมิหลายแห่งในปจัจุบนันี้ 
 
ในชว่งศตวรรษที ่19 และ 20 พฒันาการดา้นวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ไดช้ว่ยสรา้งความเขา้ใจวา่ความพกิารนัน้ เป็น
สิง่ทีเ่กดิจากการเสือ่มสมรรถภาพในการท างานหรอืในดา้นลกัษณะโครงสรา้งของสว่นใดสว่นหนึ่งของรา่งกาย ซึง่
เชือ่มโยงกบัเงือ่นไขดา้นสขุภาพ ซึง่ทีจ่รงิแลว้เป็นปจัจยัดา้นชวีวทิยาซึง่สามารถใชเ้หตุผลทางการแพทย์อธบิายได ้
รปูแบบในเชงิการแพทย์นี้จงึมองความพกิารวา่เป็นปญัหาของแต่ละบคุคลและมุง่เน้นเรือ่งการรกัษาและการใหก้ารดแูล
รกัษาทางการแพทย์โดยบคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญเป็นหลกั 
 
จากนัน้ในชว่งยุคทศวรรษที ่ 1960 และ 1970 มมุมองเรือ่งความพกิารไดม้กีารเปลีย่นแปลงอกีคร ัง้โดยมแีนวทางดา้น
สงัคมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ อาท ิรปูแบบทางสงัคมวา่ดว้ยเรือ่งของความพกิาร (social model ofdisability)ซึง่เปลีย่นจุดสนใจ
จากแงม่มุดา้นการแพทย์ของความพกิารไปเป็นเรือ่งอุปสรรคทางสงัคมและการแบง่แยกอย่างทีค่นพกิารตอ้งประสบอยู่
รปูแบบนี้ใหค้ านิยามความพกิารใหมว่า่เป็นปญัหาของสงัคมมากกวา่ทีจ่ะเป็นปญัหาของบคุคล และการแกไ้ขปญัหาก็
มุง่เน้นเรือ่งการก าจดัอุปสรรคทางสงัคมและการกอ่เกดิความเปลีย่นแปลงทางสงัคมแทนทีจ่ะมุง่เน้นไปทีเ่รือ่งการรกัษา
ทางการแพทย์เหมอืนแต่กอ่น  
 
มมุมองเรือ่งความพกิารทีเ่ปลีย่นแปลงไปนี้ขบัเคลื่อนโดยกลุ่มองคก์รเพื่อคนพกิารต่างๆ ซึง่เริม่ตน้ขึน้ในชว่งปลาย
ทศวรรษที ่1960 ในทวปีอเมรกิาเหนือและยุโรปกอ่นทีจ่ะขยายออกไปทัว่โลก ค าขวญัทีคุ่น้เคยกนัดวีา่ “ Nothing about 
us without us” หรอื “ไมม่อีะไรทีเ่กีย่วกบัเราทีป่ราศจากเรา”ไดแ้สดงใหเ้หน็ชดัเจนแลว้วา่กลุ่มทีไ่ดม้กีารเคลื่อนไหวมี
อทิธพิลมากเพยีงใด องคก์ารเพื่อคนพกิารต่างๆ ไดมุ้ง่เน้นใหค้นพกิารมสีว่นรว่มในสงัคมอย่างบรบิรูณ์และไดร้บัโอกาส
ต่างๆ เท่าเทยีมกบัผูอ้ื่น องคก์ารเหล่านี้เองมบีทบาทส าคญัในการจดัท าอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิาร (1)ซึง่สนบัสนุน
การเปลีย่นมมุมองเรือ่งความพกิารมาเป็นแบบอย่างของรปูแบบในเชงิสทิธมินุษยชน 
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กรอบท่ี 1: อิหร่าน 
การเพ่ิมศกัยภาพให้ประชาชนด้วยการยกระดบัความร่วมมือ 
 

รฐับาลแห่งสาธารณรฐัอสิลามอหิรา่นไดร้เิริม่โปรแกรมซบีอีารใ์นสองพื้นทีข่องประเทศในปีค.ศ. 1992 เมือ่โปรแกรม
ดงักล่าวประสบความส าเรจ็แลว้จงึมกีารขยายโปรแกรมในปี ค.ศ. 1994 ใหค้รอบคลุมอกีหกพื้นทีใ่นหกจงัหวดั เมือ่ถงึปี 
ค.ศ. 2006 โปรแกรมนี้จงึไดค้รอบคลุมทัง้ 30 จงัหวดัของประเทศโดยมอีงคก์รสวสัดกิารสงัคม (Social Welfare 
Organization) ภายใตก้ระทรวงสวสัดกิารสงัคม (Ministry of Social Welfare) เป็นผูร้บัผดิชอบจดัการโปรแกรมซบีอีาร์
ต่างๆ ทัว่ประเทศโดยใชบ้คุลากรกวา่ 6,000คนไดแ้ก ่เจา้หน้าทีพ่ฒันาชมุชน เจา้หน้าทีซ่บีอีารร์ะดบักลาง แพทย์ 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นซบีอีารแ์ละผูจ้ดัการซบีอีารใ์นการจดักจิกรรมซบีอีารท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ภารกจิของโปรแกรมซบีอีารร์ะดบัชาต ิคอื “การเพิม่ศกัยภาพใหแ้กค่นพกิาร สมาชกิในครอบครวัและชมุชนโดยไม่
ค านึงถงึชนชัน้ สผีวิ ความเชือ่ ศาสนา เพศ อายุหรอืประเภทและสาเหตุของความพกิารดว้ยการยกระดบัความ
ตระหนกั สง่เสรมิใหค้นพกิารเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม ลดความยากจน ก าจดัความคดิวา่ความพกิารเป็นสิง่ทีน่่าประณาม 
ตอบสนองต่อความตอ้งการพื้นฐาน อ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึโอกาสทางดา้นสขุภาพ การศกึษาและความ
เป็นอยู่ทีด่”ี  
 

โปรแกรมนี้ไดก้ระจายการจดัการจากศนูย์กลางลงสูร่ะดบัชมุชนโดยทีก่จิกรรมซบีอีารส์ว่นมากจดัโดย “ศนูย์ซบีอีาร์
ประจ าเมอืง” ศนูย์เหล่านี้จะด าเนินงานอย่างใกลช้ดิกบัหน่วยงานดา้นสขุภาพหลกัต่างๆ ซึง่รวมถงึ “เรอืนสขุภาพ
หมูบ่า้น” ในชนบทและ “สถานีสขุภาพ” ในเขตเมอืง บคุลากรดา้นสขุภาพประจ าศนูย์เหล่านี้จะไดร้บัการปฐมนิเทศเรือ่ง
ยุทธศาสตรซ์บีอีารแ์ละแผนสขุภาพแห่งชาตเิป็นเวลาหนึ่งถงึสองสปัดาห์เพื่อใหม้คีวามสามารถในการคดัหาคนพกิาร
และแนะน าใหเ้ขาเหล่านัน้ไปตดิต่อศนูย์ซบีอีารป์ระจ าเมอืงทีใ่กลท้ีส่ดุ  
 

กจิกรรมหลกัของโปรแกรมซบีอีาร ์ไดแ้ก่ 

• การฝึกอบรมสมาชกิในครอบครวัและชมุชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัคนพกิารและซบีอีารโ์ดยใชคู้ม่อืการฝึกอบรมซบีอีาร์
ขององคก์ารอนามยัโลกเป็นเครือ่งแนะแนวทาง 

• การใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นการศกึษาและอ านวยความสะดวกใหค้นพกิารมสีว่นรว่มในการศกึษาผา่น
ทางการสรา้งศกัยภาพใหก้บัทัง้บคุลากรทางดา้นการศกึษาและตวันกัเรยีนเอง และผา่นทางการปรบัปรงุดา้น
กายภาพของอาคาร 

• การแนะน าใหค้นพกิารไปรบับรกิารจากผูเ้ชีย่วชาญ อาท ิการผา่ตดัและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในกรณีทีม่นีกั
กายภาพบ าบดั นกับ าบดัการพูดและนกัอาชวีบ าบดั 

• การมอบอุปกรณ์ชว่ยเหลอืต่างๆ อาท ิไมเ้ทา้ ไมค้ ้าเดนิ รถเขน็ อุปกรณ์ชว่ยฟงัและแวน่ตา 

• การสรา้งโอกาสในการประกอบอาชพีโดยการจดัการฝึกอบรม การสอนงานและการใหเ้งนิสนบัสนุนส าหรบั
กจิกรรมทีส่ามารถสรา้งรายไดไ้ด ้ 

• การใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมเพื่อสงัคมต่างๆ ตลอดจนการกฬีาและการสนัทนาการ 
• การใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิเพื่อการยกระดบัความเป็นอยู่ การศกึษาและการปรบัปรงุทีอ่ยู่อาศยั 

คนพกิารจ านวนกวา่ 229,000 คนไดร้บัความชว่ยเหลอืจากโปรแกรมซบีอีารร์ะดบัชาตนิบัตัง้แต่ปี ค.ศ. 1992 เป็นตน้
มา ปจัจุบนัโปรแกรมนี้ครอบคลุมพื้นทีช่นบท 51% ของประเทศและมเีป้าหมายในการขยายใหค้รอบคลุมหมูบ่า้นใน
ชนบททัง้ประเทศภายในปี ค.ศ. 2011 ทัง้นี้ยงัไดม้กีารจดัตัง้สภาซบีอีารข์ ึน้ดว้ยเพื่อสง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งทุก
ภาคสว่นทีท่ างานพฒันาและเพื่อท าใหซ้บีอีารใ์นประเทศอหิรา่นกา้วต่อไปขา้งหน้าไดอ้ย่างต่อเนื่อง 



17 

 

นิยามในปัจจบุนั 
ความพกิารนัน้มกีารนิยามไวแ้ตกต่างกนัตามมมุมองต่างๆ ดงัทีไ่ดก้ล่าวถงึขา้งตน้ อย่างไรกต็ามค านิยามของค าวา่
ความพกิารทีไ่ดม้กีารเสนอไวล้่าสดุมทีีม่าจากสองแหล่ง ไดแ้ก ่ 
 

• International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) ซึง่ระบวุา่ความพกิาร คอื “ค าเรยีก
รวมส าหรบัความทุพพลภาพ ขอ้จ ากดัของการท ากจิใดๆ หรอืขอ้จ ากดัในการเขา้รว่มในกจิกรรมใดๆ” (2) ซึง่
เกดิจากปฏสิมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและสภาพทางสขุภาพและปจัจยัทางสิง่แวดลอ้ม (อาท ิสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ ทศันคต)ิ และปจัจยัสว่นบคุคล (อาท ิอายุหรอืเพศ)  

• อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิารซึง่ระบวุา่ความพกิารมกีารเปลีย่นแปลงค านิยามไดต้่อเนื่องและ “เป็นผลจาก
การปฏสิมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความทุพพลภาพและอุปสรรคทางดา้นทศันตแิละสิง่แวดลอ้มทีท่ าใหต้นไม่
สามารถเขา้รว่มเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพเท่าเทยีมกบัผูอ้ื่น” (1) 

 
บคุคลทัว่ไปมปีระสบการณ์เรือ่งความพกิารทีแ่ตกต่างกนัมาก เพราะความทุพพลภาพนัน้มหีลายชนิดและคนทีม่คีวาม
ทุพพลภาพนัน้กจ็ะไดร้บัผลกระทบในรปูแบบต่างๆ กนัไป บางคนมคีวามทุพพลภาพเพยีงแบบเดยีว บางคนมหีลาย
แบบ บางคนเกดิมาโดยมสีภาพนัน้แลว้ในขณะทีบ่างคนอาจเกดิความทุพพลภาพขึน้ในภายหลงัเมือ่เตบิโตขึน้ 
ตวัอย่างเชน่เดก็คนหนึ่งอาจจะเกดิมาพรอ้มดว้ยสภาพทีส่มองบางสว่นถูกท าลายกอ่นหรอืขณะคลอด ทหารหนุ่มคนหนึ่ง
อาจจะตอ้งสญูเสยีขาขา้งหนึ่งไปเพราะเหยยีบโดนกบัระเบดิ หญงิวยักลางคนผูห้นึ่งอาจเกดิเป็นโรคเบาหวานแลว้ท าให้
ตาบอด หรอืผูส้งูอายุทีเ่กดิอาการจติเสือ่มกถ็อืวา่เป็นคนทีม่คีวามพกิารเชน่กนั โดยอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิารระบุ
ไวว้า่คนพกิาร คอื “...คนทีม่คีวามทุพพลภาพทางกาย ใจ ปญัญาหรอืประสาทรบัรูใ้นระยะยาว...”(1) 
 
 
แนวโน้มในระดบัโลก 
เมือ่พจิารณาสถานการณ์ในระดบัโลกแลว้จะเหน็ไดว้า่สาเหตุหลกัของความพกิาร ไดแ้ก ่โรคเรือ้รงั (เชน่ โรคเบาหวาน 
โรคหลอดเลอืดหวัใจและโรคมะเรง็) การบาดเจบ็ (เชน่ จากอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน ความขดัแยง้ การตกจากทีส่งูและถูก
กบัระเบดิ) ปญัหาสขุภาพจติ ความผดิปกตติัง้แต่เกดิ การไมไ่ดร้บัสารอาหารทีเ่หมาะสม เชือ้เอชไอวี /โรคเอดสแ์ละ
โรคตดิต่ออื่นๆ (3) ทัง้นี้เราไมส่ามารถประมาณจ านวนคนพกิารทัง้โลกได ้แต่จ านวนคนพกิารย่อมตอ้งเพิม่ขึน้เนื่องจาก
ปจัจยัต่างๆ อาท ิการเตบิโตของจ านวนประชากร ภาวะทางสขุภาพเรือ้รงัต่างๆ ทีเ่พิม่มากขึน้ อายุของประชากรทีเ่พิม่
มากขึน้และพฒันาการทางการแพทย์ทีส่ามารถรกัษาและท าใหช้วีติยนืยาวขึน้ได ้ (3) ประเทศทีม่รีายไดร้ะดบัต ่าและ
ระดบักลางจ านวนมากตอ้งมภีาระในสว่นนี้มากเป็นสองเท่า เพราะนอกจากจะตอ้งแกไ้ขปญัหาเดมิๆ อย่างเชน่การขาด
สารอาหารและโรคตดิเชือ้แลว้ยงัมปีญัหาใหม่ๆ  แทรกเขา้มาตวัอย่างเชน่อาการเรือ้รงัประเภทต่างๆ เป็นตน้ 
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กรอบท่ี 2 

 
สถิติเก่ียวกบัคนพิการทัว่โลก 

• ประชากรของโลกราว 10%เป็นผูม้คีวามพกิาร (4) 
• คนพกิารจดัเป็นชนกลุ่มน้อยทีม่จี านวนมากทีส่ดุในโลก (5) 
• คนพกิารประมาณ 80% อาศยัอยู่ในประเทศทีก่ าลงัพฒันา (5) 
• 15-20% ของคนทีจ่นทีส่ดุในโลกมคีวามพกิาร (6) 
• คนพกิารใน 62 ประเทศไมม่บีรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพใดๆ ใหส้ามารถเขา้ถงึได(้7) 
• คนพกิารเพยีง 5-15% ในประเทศก าลงัพฒันาสามารถเขา้ถงึอุปกรณ์ชว่ยเหลอืต่างๆ (8) 
• เดก็ทีม่คีวามพกิารมโีอกาสทีจ่ะไดเ้ขา้โรงเรยีนน้อยกวา่เดก็อื่นๆ มาก ยกตวัอย่างเชน่มาลาวแีละสาธารณรฐั

แทนซาเนียซึง่ความน่าจะเป็นทีเ่ดก็จะไมไ่ดเ้ขา้โรงเรยีนเลยจะเพิม่ขึน้เป็นสองเท่าหากเดก็นัน้มคีวามพกิาร 
(9) 

• คนพกิารมกัจะประสบปญัหาการวา่งงานมากกวา่และมรีายไดต้ ่ากวา่คนปกต(ิ10) 
 

 
 
พฒันาการ 
 
ความยากจนและความพกิาร 
ความยากจนนัน้สามารถพจิารณาไดห้ลายลกัษณะดว้ยกนัทัง้นี้เนื่องจากความยากจนไมไ่ดเ้ป็นเพยีงสถานะของการทีไ่ม่
มเีงนิหรอืขาดรายไดเ้ท่านัน้ดงันัน้ “ความยากจนจงึเป็นสิง่ทีก่ดักรอ่นหรอืท าลายสทิธใินเชงิเศรษฐ กจิและสงัคมของ
บคุคลอาทเิชน่สทิธ ิในการมสีขุภาพทีด่ ีมทีีอ่ยู่อาศยัทีเ่หมาะสม มอีาหารและน ้าดืม่ทีส่ะอาดปลอดภยัและมกีารศกึษา 
ตลอดจนสทิธแิห่งพลเรอืนและสทิธใินทางการเมอืง เชน่ สทิธใินการไดร้บัการพพิากษาคดอีย่างยุตธิรรม สทิธใินการมี
สว่นรว่มทางการเมอืงและในการทีจ่ะมคีวามมัน่คงในชวีติ...” (11) 
 

“การยกระดบัชวีติหนึง่ใหข้ ึน้มาจากความยากจนไมว่า่จะในทีแ่ห่งใดกต็าม เท่ากบัเป็นการปกป้องสทิธิ
มนุษยชนของบคุคลผูน้ัน้และเมือ่ใดกต็ามทีเ่ราลม้เหลวในภารกจินี้กเ็ท่ากบัวา่เราลม้เหลวในการธ ารงไวซ้ึง่สทิธิ
มนุษยชนดว้ย” 

†โคฟี อนันาน อดตีเลขาธกิารองคก์ารสหประชาชาต ิ
 
ความยากจนเป็นทัง้เหตุใหเ้กดิความพกิารและอาจเป็นผลจากความพกิารดว้ย (12) คนจนมคีวามเสีย่งในการทีจ่ะเกดิ
ความพกิารมากกวา่ และคนพกิารกม็คีวามเสีย่งทีจ่ะตกอยู่ในสภาพความยากจนมากกวา่ดว้ยเชน่กนั แมว้า่คนพกิารทุก
คนจะไมไ่ดเ้ป็นคนจนกต็ามแต่ในประเทศทีม่รีายไดต้ ่านัน้พบวา่คนพกิารมจี านวนและอยู่ในท่ามกลางกลุ่มทีย่ากจนทีส่ดุ 
พวกเขาเหล่านี้มกัถูกเพกิเฉย แบง่แยกและกดีกนัออกไปจากแนวทางการพฒันาสายหลกัต่างๆ เขาเหล่านี้ประสบ
อุปสรรคในการเขา้ถงึโอกาสทางดา้นสขุภาพ การศกึษา ทีอ่ยู่อาศยัและความเป็นอยู่ทีด่ ีอนัเป็นเหตุน าไปสูค่วามยากจน
ทีร่นุแรงยิง่กวา่หรอืความยากจนเรือ้รงั ความโดดเดีย่วและอาจถงึข ัน้เสยีชวีติกอ่นวยัอนัควร นอกจากนี้คา่
รกัษาพยาบาล คา่กายภาพบ าบดัและคา่อุปกรณ์ชว่ยเหลอืยงัเป็นปจัจยัทีท่ าใหค้นพกิารจ านวนมากไมส่ามารถหลุดพน้
จากวงจรแห่งความยากจนอกีดว้ยเชน่กนั  
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การแกป้ญัหาเรือ่งความพกิารเป็นข ัน้ตอนทีส่ าคญัในการลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิความยากจนในทุกๆ ประเทศใน
ขณะเดยีวกนัการแกป้ญัหาเรือ่งความยากจนกส็ามารถชว่ยลดความพกิารไดด้ว้ยเชน่กนั ดงันัน้เจงึมคีวามจ าเป็นที่
จะตอ้งก าจดัความยากจนเพื่อใหค้นพกิารมคีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ ดงันัน้หนึ่งในวตัถุประสงคห์ลกัของโปรแกรมซบีอีารใ์ดๆ 
จงึควรจะเป็นการลดความยากจนดว้ยการท าใหค้นพกิารสามารถเขา้ถงึโอกาสทางดา้นสขุภาพ การศกึษาและความ
เป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ได ้ 
 
 
กรอบท่ี 3 

 
ต่อชีวิตน้องเซลาม 
 
ตัง้แต่อายุ 8 ปี เซลามตอ้งเป็นทุกขจ์ากอาการปวดศรีษะครอบครวัของเธอไมรู่ว้า่จะท าอย่างไรกเ็ลยไดแ้ต่สง่เธอไปที่
โบสถ์หลายครัง้แลว้เพื่อรบัน ้ามนต์ แต่น ้ามนต์นัน้กห็าไดช้ว่ยอะไรเธอไมแ่ละเธอกค็อ่ยๆ เริม่สญูเสยีการมองเหน็ไป วนั
หนึ่งเซลามไปยงัศนูย์สขุภาพทีม่แีผนกจกัษุดว้ย แต่เจา้หน้าทีท่ีศ่นูย์แห่งนัน้รูส้กึวา่กรณีของเธอเกนิศกัยภาพในการ
รกัษาจงึไดส้ง่เธอไปเพื่อรบัการรกัษาต่อทีโ่รงพยาบาลใหญ่ทีเ่มอืงหลวงซึง่ลงชือ่ของเซลามไวใ้นรายชือ่ผูป้ว่ยทีร่อรบั
การผา่ตดั อย่างไรกต็าม แมเ้วลาละล่วงเลยไปกวา่ 1 ปี กย็งัไมถ่งึล าดบัทีเ่ธอจะไดร้บัการรกัษาและดว้ยความยากจน
ของครอบครวัจงึไมส่ามารถสง่เธอไปรบัการผา่ตดัทีโ่รงพยาบาลเอกชนเชน่กนั โดยในชว่งเริม่แรกทีเ่ซลามไดร้บัการ
บรรจุชือ่เพื่อรอรบัการผา่ตดันัน้เธอยงัคงมองเหน็บา้งเลก็น้อย แต่เมือ่เวลาผา่นไปเธอกส็ญูเสยีการมองเหน็เกอืบทัง้หมด  
 
เพราะความพกิารและความยากจนนี้เองท าใหเ้ธอไมส่ามารถศกึษาต่อได ้เซลามจงึเริม่รูส้กึเครยีด โดดเดีย่วอยู่กบับา้น
และไมเ่ขา้สงัคมกบัเพื่อนอกีต่อไป เธอเริม่กลายเป็นภาระของครอบครวัซึง่ไมรู่ว้า่จะด าเนินการอย่างไรกบัเธอด ีและเธอ
กป็วดศรีษะมากขึน้เรือ่ยๆ จนเริม่มอีาการอาเจยีนและเสยีการทรงตวั กระทัง่อาการไดท้รดุหนกัและเธอกจ็วนจะ
เสยีชวีติอยู่เตม็ท ี 
 
แต่แลว้บคุลากรซบีอีารก์ส็ามารถด าเนินการนดัใหเ้ซลามไดพ้บกบัศลัยแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญระบบประสาทซึง่พบวา่เธอมี
เนื้องอกชนิดไมร่า้ยแรงบรเิวณเยื่อหุม้สมองหรอืไขสนัหลงั จากนัน้เซลามจงึไดร้บัการผา่ตดัเพื่อน าเนื้องอกดงักล่าวออก 
หน่วยงานตน้สงักดัของโรงพยาบาลและกองทุนเพื่อสงัคมไดม้อบคา่ใชจ้่ายในการผา่ตดักวา่ 75% และโปรแกรมซบีอีาร์
สมทบคา่ใชจ้่ายทีเ่หลอือกี 25% โดยทางครอบครวัของเธอเป็นผูอ้อกคา่เดนิทาง คา่อาหารและคา่ทีพ่กั ปจัจุบนันี้เซลาม
ไมม่ปีญัหาสขุภาพนัน้แลว้แต่เนื่องจากความยากจน กอปรดว้ยระบบและการเขา้ชว่ยเหลอืทีล่่าชา้จงึท าใหเ้ธอเกอืบจะ
มองอะไรไมเ่หน็เลย แต่แลว้เจา้หน้าทีซ่บีอีารก์ช็ว่ยฝึกเซลามจนเธอสามารถพึง่ตนเองไดแ้ละสามารถเคลื่อนตวัไปตามที่
ต่างๆ ในชมุชนไดเ้อง นอกจากนี้เซลามยงัเริม่เรยีนอกัษรเบรลล์ดว้ยเพื่อทีเ่ธอจะไดก้ลบัไปเรยีนหนงัสอืได ้เพราะความ
ชว่ยเหลอืของโปรแกรมซบีอีารน์ี้เองทีท่ าใหค้ณุภาพชวีติของเซลามจงึดขีึน้ไดเ้ป็นอย่างมากและไมเ่ป็นภาระของ
ครอบครวัอกีต่อไป ทัง้หมดนี้เหน็ไดว้า่เป็นผลทีเ่กดิขึน้จากความรว่มมอืของเซลามและครอบครวัของเธอ การเชือ่มโยง
กบัศนูย์สง่ต่อและความชว่ยเหลอืของผูเ้ชีย่วชาญและหน่วยงานตน้สงักดัโรงพยาบาล 
 

 

 
 
เป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ 
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เมือ่เดอืนกนัยายนปี ค.ศ. 2000 ประเทศสมาชกิองคก์ารสหประชาชาตติอบรบัเป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ 
(Millennium Development Goal หรอื MDG) แปดขอ้ซึง่ครอบคลุมตัง้แต่การก าจดัความยากจนและความหวิโหยใน
ระดบัทีแ่รน้แคน้เป็นทีส่ดุไปจนถงึการท าใหเ้ดก็ทุกคนไดร้บัการศกึษาในระดบัประถมศกึษาอย่างทัว่ถงึกนั ทัง้หมดนี้
เป็นเป้าหมายทีต่อ้งการใหส้ าเรจ็ภายในปี ค.ศ. 2015 (13)เป้าหมายการพฒันาทีน่านาประเทศตกลงรว่มกนันี้ถอืเป็น
เกณฑม์าตรฐานเพื่อการพฒันานบัตัง้แต่เริม่ศตวรรษใหมน่ี้ อย่างไรกต็ามเป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษไมไ่ดร้ะบุ
ถงึความพกิารอย่างชดัแจง้แต่เป้าหมายแต่ละขอ้นัน้โดยพื้นฐานแลว้มสีว่นสมัพนัธ์กบัความพกิารและเป็นเป้าหมายทีไ่ม่
สามารถบรรลุไดโ้ดยไมค่ านึงถงึปญัหาเรือ่งความพกิารดว้ย(14) ดงันัน้ในเดอืนพฤศจกิายน ค.ศ. 2009 ทีป่ระชมุสมชัชา
ใหญ่แห่งสหประชาชาตคิร ัง้ที ่ 64 จงึไดม้มีติ Realizing the millennium development goals for persons with 
disabilities(A/RES/64/131) ในทีส่ดุ (15) 
 
กรอบท่ี 4 

 
ธนาคารโลกส่งเสริมให้มีการน าคนพิการกลบัเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม 
 
“หากเราไมน่ าเอาคนพกิารกลบัเขา้สูก่ารพฒันาสายหลกั เรากจ็ะไมส่ามารถลดความยากจนลงไดค้รึง่หนึ่งภายในปี ค.ศ.
2015 และจะไมส่ามารถท าใหเ้ดก็หญงิและชายทุกคนไดม้กีารศกึษาในระดบัประถมศกึษาภายในปีเดยีวกนันัน้ [ซึง่นัน่
ถอืเป็นหนึ่งใน] เป้าหมายทีผู่น้ าโลกกวา่ 180 คนตกลงรว่มกนัทีก่ารประชมุ UN Millennium Summit เมือ่เดอืนกนัยายน
ปี 2000” 
 
† เจมส ์วลูเฟนโซฮ์น อดตีประธานธนาคารโลก  
จาก Washington Postฉบบัวนัที3่ ธนัวาคม 2002 
 
 
การพฒันาแบบครบวงจรทีค่ านึงถงึคนพกิาร 
 
การพฒันาแบบครบวงจรคอืการพฒันาทีค่รอบคลุมและเกีย่วขอ้งกบัทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มคนทีถู่กผลกัให้
ออกไปอยู่ชายขอบของสงัคมและกลุ่มคนทีม่กัจะถูกแบง่แยกกดีกนั (16)คนพกิารและสมาชกิในครอบครวัของคนพกิาร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีอ่าศยัอยู่ในชมุชนชนบท ชมุชนทีอ่ยู่ห่างไกลหรอืชมุชนแออดัในตวัเมอืงมกัจะไมไ่ดร้บัประโยชน์
จากโครงการพฒันาต่างๆ ดงันัน้การพฒันาแบบครบวงจรทีค่ านึงถงึคนพกิารจงึเป็นเครือ่งมอืส าคญัทีจ่ะท าใหเ้ขาเหล่านี้
สามารถมสีว่นรว่มในกระบวนการและนโยบายพฒันาไดอ้ย่างมคีวามหมาย(17) 
 
การสรา้งกระแสแห่งสทิธขิองคนพกิารในวาระของการพฒันาต่างๆ เป็นเสมอืนหนทางทีจ่ะน าไปสูก่ารสรา้งความเท่า
เทยีมของคนพกิาร (18)และเราอาจจ าเป็นตอ้งใชว้ธิกีารแบบคูข่นานในการทีจ่ะท าใหค้นพกิารมสีว่นรว่มในการสรา้ง
โอกาส มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจและไดร้บัประโยชน์จากการพฒันา วธิกีารแบบคูข่นานดงักล่าวเป็นเครือ่งมอืทีท่ าให้
แน่ใจไดว้า่ (1)โครงการพฒันาสายหลกัมกีารพจิารณาถงึปญัหาเรือ่งความพกิารอย่างจรงิจงั และ (2)มกีจิกรรมทีเ่จาะจง
และตัง้เป้าส าหรบัคนพกิารตามสมควร (12)ซึง่กจิกรรมทีเ่สนอแนะส าหรบัโปรแกรมซบีอีารด์งัทีป่รากฏในคูม่อืนี้มี
พื้นฐานมาจากวธิกีารแบบคูข่นานนี้เอง  
แนวทางการพฒันาโดยชมุชน 
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นโยบายการพฒันาดา้นต่างๆ มกัเป็นสิง่ทีก่ าหนดจากเบือ้งบนลงมาโดยผูว้างนโยบาย ซึง่มสีถานะทีห่่างไกลจากชมุชน
มากโดยทีต่วัชมุชนเองกไ็มไ่ดม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบันโยบายเหล่านัน้ แต่ปจัจุบนันี้เป็นทีย่อมรบักนัแลว้วา่องคป์ระกอบ
ส าคญัของการพฒันากค็อืการท าใหช้มุชนมสีว่นรว่มทัง้ในฐานะของบคุคล กลุ่มบคุคลหรอืองคก์รหรอืการมตีวัแทนในทุก
ข ัน้ตอนของกระบวนการพฒันาซึง่รวมถงึการวางแผน การจดัตัง้และการเฝ้าสงัเกต (19)แนวทางแบบมชีมุชนเป็นฐาน
ชว่ยท าใหแ้น่ใจไดว้า่ การพฒันาต่างๆ เขา้ถงึคนจนและคนทีอ่ยู่ชายขอบของสงัคมไดจ้รงิ และสง่เสรมิใหเ้กดิแนวทาง
ต่างๆ ทีย่ ัง่ยนื สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิและเน้นการมสีว่นรว่ม หน่วยงานและองคก์รจ านวนมากสนบัสนุนแนวทางการ
พฒันาแบบมชีมุชนเป็นศนูย์กลาง อาท ิธนาคารโลกกบัโครงการซดีดีี  (Community Driven Development) (20) และ
องคก์ารอนามยัโลกกบัโครงการซบีไีอ (Community-based Initiatives) (21) 
 
 
สิทธิมนุษยชน 
 
สทิธมินุษยชนคอือะไร 
สทิธมินุษยชนคอืมาตรฐานทีน่านาชาตติกลงรว่มกนัวา่ใหใ้ชก้บัมนุษย์ทุกคนได ้ (22)กล่าวคอืมนุษย์ทุกคนมสีทิธแิห่ง
ความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทยีมกนั เชน่ สทิธใินการศกึษา สทิธใินการไดร้บัอาหารเพยีงพอ สทิธใินการมทีีอ่ยู่อาศยัและ
สทิธใินการมกีารประกนัสงัคม ทัง้นี้โดยไมต่อ้งค านึงถงึสญัชาต ิสถานทีอ่ยู่อาศยั เพศ เชือ้ชาตหิรอืถิน่ทีม่าดัง้เดมิ สผีวิ 
ศาสนาหรอืสถานะอื่นใด (23)สทิธเิหล่านี้มกีารระบไุวแ้ลว้ใน ปฏญิญาวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน (Declaration of Human 
Rights) ซึง่ประเทศสมาชกิสหประชาชาตทิุกประเทศตกลงยอมรบัในปี ค.ศ. 1948 (24) และในสนธสิญัญาระดบั
นานาชาตอิื่นๆ ทีว่า่ดว้ยสทิธมินุษยชนและเจาะจงกลุ่มหรอืประเภทของประชากรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างเชน่คนพกิาร
เป็นตน้  
 
 
อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิาร 
เมือ่วนัที ่13 ธนัวาคม ค.ศ. 2006 ทีป่ระชมุสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาตไิดม้มีตยิอมรบัอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิาร 
(Convention on theRights of Persons with Disabilities)(1) อนุสญัญานี้เป็นผลจากการรณรงคเ์พื่อคนพกิารซึง่ใช้
ระยะเวลานานหลายปี และอยู่บนพื้นฐานของกฎมาตรฐานของสหประชาชาตใินเรือ่งโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัส าหรบัคน
พกิาร (ปี ค.ศ. 1993) [UN Standard Rules on the Equalizationof Opportunities for Persons with Disabilities 
(1993)](25)และแผนปฏบิตักิารโลกวา่ดว้ยเรือ่งคนพกิาร(ปี ค.ศ. 1982)[World Programme of Action Concerning 
Disabled Persons (1982)] (26)ตลอดจนสอดรบักบักรอบแมบ่ทดา้นสทิธมินุษยชนทีม่อียู่แลว้ อนุสญัญานี้เกดิขึน้โดย
คณะกรรมการซึง่มตีวัแทนจากรฐับาลของประเทศต่างๆ สถาบนัสทิธมินุษยชนแห่งชาตอิงคก์รพฒันาภาคเอกชนและ
องคก์รเพื่อคนพกิารหลายสถาบนัและหลายองคก์ร โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ “สง่เสรมิ ปกป้องและสรา้งความมัน่ใจวา่คน
พกิารทุกคนไดร้บัสทิธมินุษยชนและอสิรภาพพื้นฐานทุกประการเท่าเทยีมกบัผูอ้ื่น และเพื่อสง่เสรมิใหส้งัคมเคารพใน
ศกัดิศ์รคีวามเป็นคนของคนพกิาร”(1 [ขอ้ 1]) 
 
 
 
 
กรอบท่ี 5 
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ยุคใหม่แห่งสิทธิส าหรบัคนพิการ 
“อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิารของสหประชาชาตเิป็นเสมอืนอรณุรุง่แห่งยุคใหมข่องคนพกิารราว 650 คนทัว่โลก”  
†โคฟี อนันาน อดตีเลขาธกิารองคก์ารสหประชาชาติ 
 
 
อนุสญัญานี้ครอบคลุมประเดน็ส าคญั อาท ิการเขา้ถงึทรพัยากรการเปลีย่นแปลงสถานภาพ การศกึษา บรกิารสขุภาพ 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการประกอบอาชพี และระบมุาตรการซึง่ประเทศทีเ่ป็นคูส่ญัญาจะตอ้งน าไปปฏบิตัใิชเ้พื่อธ ารง
ไวซ้ึง่สทิธิข์องคนพกิาร อนุสญัญานี้ไมไ่ดก้ าหนดสทิธิใ์หมใ่ดๆ ใหก้บัคนพกิาร เพราะวา่คนพกิารมสีทิธมินุษยชน
เชน่เดยีวกนักบับคุคลอื่นๆ ในชมุชนอยู่แลว้ แต่อนุสญัญานี้ท าใหส้ทิธิท์ีม่อียู่แต่เดมิแลว้นัน้ครอบคลุมและเขา้ถงึไดโ้ดย
คนพกิารนัน่เอง  
 
แนวทางการพฒันาโดยใชส้ทิธมินุษยชนเป็นฐาน 
สทิธมินุษยชนและการพฒันา มคีวามสมัพนัธ์เชือ่มโยงกนัอย่างใกลช้ดิ สทิธมินุษยชนคอืองคป์ระกอบพื้นฐานของการ
พฒันา และการพฒันากค็อืวธิกีารทีจ่ะท าใหส้ทิธมินุษยชนเกดิขึน้จรงิได ้ (27)ดงันัน้หน่วยงานและองคก์รจ านวนมากจงึ
เลอืกใชแ้นวทางการพฒันาโดยใชส้ทิธมินุษยชนเป็นฐานในโปรแกรมการพฒันาของตน และแมว้า่จะไมม่สีตูรส าเรจ็ใด
ส าหรบัแนวทางเชน่นี้แต่องคก์ารสหประชาชาตกิไ็ดบ้ญัญตัลิกัษณะส าคญั (28)ของแนวทางลกัษณะดงักล่าวไวด้งันี้  
 

• เติมเตม็สิทธิมนุษยชน วตัถุประสงคห์ลกัของโปรแกรมและนโยบายพฒันาควรจะเป็นการสง่เสรมิใหเ้กดิสทิธิ
มนุษยชนทีแ่ทจ้รงิ 

• มีความสอดคล้องกบัหลกัการและมาตรฐาน  ความรว่มมอืและโปรแกรมพฒันาในทุกภาคสว่น (เชน่ 
สขุภาพและการศกึษา) ควรจะมหีลกัการและมาตรฐานของสนธสิญัญาสทิธมินุษยชนระดบันานาชาตเิป็น
แนวทางในทุกข ัน้ตอนของโครงการ (เชน่ การวเิคราะห์สถานการณ์ การวางแผนและการออกแบบ การจดัตัง้
และการเฝ้าสงัเกต การประเมนิผล) (ดหูลกัการทัว่ไปทีค่รอบคลุมภายใตอ้นุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิารใน
กรอบที ่6) 

• มีความเก่ียวข้องกบัเจ้าของสิทธ์ิและผูมี้หน้าท่ีดแูล  เจา้ของสทิธิค์อืผูท้ีม่สีทิธิ ์เชน่ เดก็เป็นผูม้สีทิธิท์ีจ่ะ
ไดร้บัการศกึษา ผูม้หีน้าทีด่แูลคอืกลุ่มบคุคลหรอืองคก์รทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบใหเ้จา้ของสทิธิไ์ดร้บัสทิธิข์องตน 
เชน่ กระทรวงศกึษาธกิารคอืผูม้หีน้าทีด่แูลใหเ้ดก็สามารถเขา้ถงึการศกึษาได ้และผูป้กครองกถ็อืเป็นผูม้หีน้าที่
ดแูลเชน่กนัเพราะวา่จะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนใหบ้ตุรหลานของตนไปโรงเรยีนได ้ 
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การฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยชุมชน (ซีบีอาร)์ 
 
ยุคเริม่แรก 
ปฏญิญาอลัมา-อตาซึง่ประกาศใชใ้นปี ค.ศ. 1978 (29)เป็นปฏญิญาระดบันานาชาตฉิบบัแรกทีร่ณรงคเ์รือ่งการดแูล
สขุภาพระดบัปฐมภมูเิพื่อใหเ้ป็นยุทธศาสตรห์ลกัในการบรรลุเป้าหมาย “สขุภาพดถีว้นหน้า” หรอื “health for all” ของ
องคก์ารอนามยัโลก (30) การดแูลสขุภาพระดบัปฐมภมูมิเีป้าหมายในการท าใหทุ้กคนจะมฐีานะทางเศรษฐกจิระดบัใดก็
ตามสามารถเขา้ถงึบรกิารและสภาพแวดลอ้มทีจ่ าเป็นในการกอ่เกดิสขุภาพทีด่ทีีส่ดุของตน 
 
หลงัจากทีม่ปีฏญิญาอลัมา-อตาแลว้องคก์ารอนามยัโลกจงึไดแ้นะน าแนวทางซบีอีารต์ามมา ในชว่งเริม่แรกซบีอีารเ์ป็น
กระบวนการน าสง่บรกิารซึง่ไดร้บัการออกแบบมาใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรดา้น การดแูลสขุภาพระดบัปฐม
ภมูแิละทรพัยากรชมุชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพทีส่ดุ ซบีอีารม์เีป้าหมายในการน าบรกิารดแูลสขุภาพระดบัปฐมภมูแิละ
บรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพเขา้ไปใหใ้กลต้วัคนพกิารมากยิง่ขึน้โดยเฉพาะในประเทศทีม่รีายไดต้ ่า กระทรวงสาธารณสขุใน
หลายประเทศ (อาท ิสาธารณรฐัอสิลามอหิรา่น มองโกเลยี สาธารณรฐัแอฟรกิาใต ้สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม) ได้
รเิริม่โปรแกรมซบีอีารข์องตนโดยใชบ้คุลากรดา้นการดแูลสขุภาพระดบัปฐมภมูเิป็นตวัขบัเคลื่อน โปรแกรมในยุคเริม่แรก
มุง่เน้นเรือ่งการท ากายภาพบ าบดั การใชอุ้ปกรณ์ชว่ยเหลอืและกระบวนการแกไ้ขทางดา้นการแพทย์หรอืศลัยกรรม บาง
โปรแกรมมกีจิกรรมทางการศกึษาและมกีารมอบโอกาสในการมคีวามเป็นอยู่ทีด่ดีว้ยผา่นทางการฝึกทกัษะและโปรแกรม
สรา้งรายไดต้่างๆ  
 
ในปี ค.ศ. 1989 องคก์ารอนามยัโลกไดต้พีมิพ์คูม่อืชือ่ Training in the community for people with disabilities(31) เพื่อ
เป็นการชีน้ าและสนบัสนุนโปรแกรมซบีอีารแ์ละผูเ้กีย่วขอ้งต่างๆ ซึง่รวมถงึคนพกิาร สมาชกิในครอบครวั ครใูนระดบั
โรงเรยีน หวัหน้างานในระดบัทอ้งถิน่และสมาชกิสภาฟ้ืนฟูชมุชน คูม่อืดงักล่าวนี้ไดร้บัการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากกวา่ 
50 ภาษาและยงัคงเป็นเอกสารซบีอีารฉ์บบัส าคญัทีย่งัคงมกีารใชง้านกนัอยู่ในประเทศทีม่รีายไดต้ ่าหลายประเทศ 
นอกจากนี้ยงัมคีูม่อืชือ่ Disabled village children: a guide for community health workers,rehabilitation workers and 
families ซึง่มสีว่นส าคญัในการพฒันาโปรแกรมซบีอีารด์ว้ยโดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศทีม่รีายไดต้ ่า (32) 
 
ในทศวรรษที ่1990 ในขณะทีโ่ปรแกรมซบีอีารม์จี านวนเพิม่มากขึน้ วธิกีารจดัตัง้โปรแกรมซบีอีารไ์ดม้กีารเปลีย่นแปลง
ไปเชน่กนั หน่วยงานของสหประชาชาตอิื่นๆ เชน่ องคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ (ไอแอลโอ) องคก์ารการศกึษา 
วทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ(ยูเนสโก) ส านกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต(ิยูเอน็ดพี)ี และ
กองทุนเพื่อเดก็แห่งสหประชาชาต ิ(ยูนิเซฟ) เริม่เขา้มามสีว่นรว่มโดยค านึงถงึแนวทางแบบพหุภาคดว้ยอนัน าไปสูก่าร
ออกเอกสารจุดยนืรว่มฉบบัแรกโดยไอแอลโอ ยูเนสโกและองคก์ารอนามยัโลกในปี ค.ศ.1994 
 
ทบทวนซบีอีารใ์นโอกาสครบรอบ 25 ปี 
ในเดอืนพฤษภาคม 2003 องคก์ารอนามยัโลกรว่มกบัหน่วยงานของสหประชาชาตอิื่นๆ รฐับาลและหน่วยงานพฒันา
ภาคเอกชนระดบันานาชาตติลอดจนองคก์รภาควชิาชพีและองคก์รเพื่อคนพกิารไดจ้ดัการประชมุหารอืขึน้ทีก่รงุเฮลซงิก ิ
ประเทศฟินแลนดเ์พื่อท าการทบทวนซบีอีาร ์(33) รายงานทีอ่อกตามมานัน้เน้นย ้าเรือ่งความจ าเป็นทีโ่ปรแกรมซบีอีาร์
จะตอ้งมุง่เน้นประเดน็ต่างๆ ดงัต่อไปนี้  

• การลดความยากจนดว้ยค านึงวา่ความยากจนเป็นเหตุกอ่เกดิและเป็นผลอนัเนื่องมาจากความพกิาร 
• การสนบัสนุนใหช้มุชนมสีว่นรว่มและมคีวามรสูกึเป็นเจา้ของ 
• การพฒันาและเสรมิสรา้งความรว่มมอืแบบพหุภาค 
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• การดงึเอาองคก์รเพื่อคนพกิารเขา้ไปมสีว่นรว่มในโปรแกรมต่างๆ  
• การขยายขนาดโปรแกรม 

• การสนบัสนุนวธิปีฏบิตัแิบบทีม่หีลกัฐานเป็นพื้นฐานส าคญั 
 
 
เอกสารจุดยนืรว่มซบีอีาร ์
ในปี ค.ศ. 2004 ไอแอลโอ ยูเนสโกและองคก์ารอนามยัโลกไดด้ าเนินการปรบัปรงุเอกสารจุดยนืรว่มซบีอีารฉ์บบัแรก
เพื่อใหค้รอบคลุมค าแนะน าของการประชมุทีเ่ฮลซงิก ิเอกสารจุดยนืรว่มฉบบัปรบัปรงุใหมน่ี้สะทอ้นใหเ้หน็ถงึววิฒันาการ
ของแนวทางซบีอีารจ์ากการน าสง่บรกิารเป็นการพฒันาชมุชน เอกสารนี้ใหค้ านิยามซบีอีารไ์วว้า่เป็น“ยุทธศาสตรห์นึ่ง
ของการพฒันาชมุชนโดยทัว่ไปเพื่อการฟ้ืนฟู การลดความยากจน การท าใหเ้กดิโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัและการท าใหค้น
พกิารทุกคนเขา้มาเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม” และเอกสารนี้ยงัสนบัสนุนการใชโ้ปรแกรมซบีอีาร ์จาก“...ความรว่มมอืกนั
ระหวา่งตวัคนพกิารดว้ยกนัเอง ครอบครวัของคนพกิาร องคก์รและชมุชน และหน่วยงานดา้นสขุภาพ การศกึษา อาชพี 
สงัคมและบรกิารดา้นอื่นๆ ของรฐัและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง” (34) 
 
เอกสารจุดยนืรว่มฉบบันี้ชีว้า่คนพกิารควรจะสามารถเขา้ถงึบรกิารทัง้ปวงทีม่ใีหส้ าหรบัผูค้นในชมุชน อาท ิบรกิารดา้น
สขุภาพชมุชนและสขุภาพเดก็ ประกนัสงัคมและการศกึษา ทัง้ยงัเน้นย ้าเรือ่งสทิธมินุษยชนและเรยีกรอ้งใหม้กีาร
ด าเนินการเพื่อต่อสูก้บัความยากจนและใหร้ฐับาลใหก้ารสนบัสนุนและออกนโยบายในระดบัชาตอิกีดว้ย  
 
 
ซบีอีารใ์นวนันี้ 
 
เมทรกิซ์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน 
เนื่องจากซบีอีารม์กีารพฒันาจนกลายเป็นยุทธศาสตรก์ารพฒันาแบบพหุภาคจีงึมกีารก าหนดเมทรกิซ์การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยชมุชนขึน้ในปี ค.ศ. 2004 เพื่อใหเ้ป็นกรอบพื้นฐานรว่มกนัส าหรบัโปรแกรมซบีอีารต์่างๆ (ภาพที ่1) 
เมทรกิซ์นี้ประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีส่ าคญัหา้องคป์ระกอบดว้ยกนั ไดแ้ก ่สขุภาพ การศกึษา สภาพความเป็นอยู่ 
สงัคมและการสรา้งศกัยภาพ ในแต่ละองคป์ระกอบทัง้หา้นี้ประกอบไปดว้ยหา้องคป์ระกอบย่อย องคป์ระกอบย่อย สี่
องคป์ระกอบแรกนัน้สมัพนัธ์กบัภาคสว่นหลกัของการพฒันา สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเป็นพหุภาคขีองซบีอีาร ์สว่น
องคป์ระกอบ ย่อยสดุทา้ยนัน้สมัพนัธ์กบัการสรา้งศกัยภาพใหค้นพกิาร ครอบครวัของคนพกิารและชมุชนซึง่ถอืเป็น
รากฐานส าคญัของการท าใหค้นพกิารสามารถเขา้ถงึภาคสว่นของการพฒันา การยกระดบัคณุภาพชวีติของคนพกิารและ
การท าใหค้นพกิารไดร้บัสทิธมินุษยชนของตน 
 
อย่างไรกด็โีปรแกรมซบีอีารไ์มส่ามารถกอ่ใหเ้กดิทุกองคป์ระกอบของเมทรกิซ์นี้ได ้จุดประสงคข์องการมเีมทรกิซ์นี้คอื
เพื่อใหโ้ปรแกรมซบีอีารต์่างๆ เลอืกเอาองคป์ระกอบทีต่รงกบัความตอ้งการในพื้นที ่ล าดบัความส าคญัและทรพัยากรทีม่ ี
อยู่ของตนเองไปตัง้เป็นเป้าหมาย และนอกจากเหนือจากการจดัตัง้กจิกรรมต่างๆ ส าหรบัคนพกิารโดยเฉพาะแลว้
โปรแกรมซบีอีารย์งัจ าเป็นตอ้งสรา้งพนัธมติรและความรว่มมอืกบัภาคสว่นอื่นๆ ทีซ่บีอีารไ์มไ่ดค้รอบคลุมดว้ยเพื่อให้
แน่ใจไดว้า่คนพกิารและสมาชกิในครอบครวัจะสามารถเขา้ถงึประโยชน์ทีภ่าคสว่นเหล่านัน้มใีห ้ผูอ้่านสามารถศกึษา
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเมทรกิซ์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชนไดใ้นบท “การจดัการ” ของคูม่อืนี้ 
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ภาพท่ี 1: เมทริกซ์การฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยชุมชน 

 
 
หลกัการซบีอีาร ์
หลกัการซบีอีารต์ ัง้อยู่บนหลกัการของอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิาร (1)ซึง่มอีา้งองิถงึขา้งใตน้ี้ นอกจากนี้ยงัมอีกีสอง
หลกัการทีเ่พิม่เขา้มา ไดแ้ก ่การสรา้งศกัยภาพซึง่รวมถงึการรณรงคด์ว้ยตนเอง (ดอูงคป์ระกอบ “การสรา้งศกัยภาพ) 
และความยัง่ยนื (ดบูท “การจดัการ”) ทุกแงม่มุของงานซบีอีารค์วรจะมหีลกัการเหล่านี้เป็นเครือ่งน าทาง  
 
กรอบท่ี 6 

 
อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ, ข้อ 3: หลกัการทัว่ไป (1) 
หลกัการทีน่ าเสนอภายใตอ้นุสญัญานี้ ไดแ้ก่ 

ก. ความเคารพในศกัดิศ์รขีองบคุคลและความเป็นตวัของตวัเองของเขาเหล่านัน้ ตลอดจนอสิรภาพในการเลอืกสิง่
ต่างๆ ใหต้นเองและการทีต่นไมต่อ้งขึน้อยู่กบัใคร 

ข. การไมแ่บง่แยก 
ค. การมสีว่นรว่มและการเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมอย่างเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ 
ง. ความเคารพในความแตกต่างและการยอมรบัคนพกิารวา่เป็นหนึ่งในความหลากหลายของมนุษยชาติ 
จ. โอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนั 
ฉ. การเขา้ถงึบรกิารต่างๆ  
ช. ความเท่าเทยีมกนัระหวา่งชายและหญงิ 
ซ. ความเคารพในศกัยภาพทีเ่พิม่มากขึน้อยู่เสมอของเดก็พกิารและความเคารพในสทิธิข์องเดก็พกิารในการทีจ่ะ

รกัษาไวซ้ึง่อตัลกัษณ์ของตนเอง 
 

 

สขุภาพ

การสนบัสนนุและ
สง่เสริม

การป้องกนั

การดแูลทางการแพทย์

การฟื้นฟู

อปุกรณ์ช่วยเหลอื

การศกึษา

ปฐมวยั

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาและอดุม
ศึกษ

การศึกษานอกระบบ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ความเป็นอยู่

การพฒันาทกัษะ

การประกอบกิจการ
ของตนเอง

การจ้างงาน

บริการด้านการเงิน

การป้องกนัทางสงัคม

สงัคม

การช่วยเหลอืในระดบั
บคุคล

ความสมัพนัธ์ การ
สมรสและครอบครัว

วฒันธรรมและศิลปะ

การสนัทนาการ การ
พกัผ่อนและกีฬา

ความยตุธิรรม

การเสริมพลงั

การรณรงค์และการ
สือ่สาร

การปรับเปลีย่น
สถานภาพของชมุชน

การมีสว่นร่วมในทาง
การเมือง

กลุม่พึ่งพาตนเอง

องค์กรเพื่อคนพิการ
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การกา้วต่อไปขา้งหน้า 
 
คูม่อืซบีอีารเ์ป็นเครือ่งมอืใหโ้ปรแกรมซบีอีารต์่างๆ ไดแ้สดงออกใหเ้หน็ประจกัษ์วา่ซบีอีารน์ัน้เป็นยุทธศาสตรท์ีส่ามารถ
น าไปปฏบิตัใิชไ้ดจ้รงิในการด าเนินการตามอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิาร (1)และในการสนบัสนุนการพฒันาแบบครบ
วงจรโดยมชีมุชนเป็นฐาน  
 
ซบีอีารเ์ป็นยุทธศาสตรพ์หุภาคแีบบทีพ่ฒันาจากระดบัรากหญา้ขึน้เพื่อใหแ้น่ใจไดว้า่อนุสญัญานี้จะเกดิประโยชน์จรงิใน
ระดบัชมุชน ตวัอนุสญัญานี้เองมกีารก าหนดปรชัญาและนโยบายใหแ้ลว้ ซบีอีารจ์งึเป็นยุทธศาสตรส์ าคญัในการปฏบิตัใิช้
และจดัตัง้กจิกรรมต่างๆ กจิกรรมซบีอีารล์ว้นแลว้แต่ไดร้บัการออกแบบใหต้อบสนองต่อความตอ้งการพื้นฐานของคน
พกิาร ลดความยากจน เพิม่โอกาสในการเขา้ถงึบรกิารดา้นสขุภาพ การศกึษา สภาพความเป็นอยู่ทีด่แีละสงัคมซึง่
กจิกรรมทัง้หมดนี้สามารถเตมิเตม็ตามเป้าประสงคข์องอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิารทัง้สิน้  
 
โปรแกรมซบีอีารเ์ป็นสิง่ทีเ่ชือ่มโยงระหวา่งคนพกิารและนโยบายดา้นการพฒันา คูม่อืซบีอีารไ์ดร้บัการจดัท าขึน้ส าหรบั
ภาคสว่นหลกัๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาซึง่จ าเป็นตอ้งมคีวามรอบดา้นครบวงจรเพื่อทีค่นพกิารและสมาชกิในครอบครวั
ของคนพกิารจะไดม้ศีกัยภาพมากยิง่ขึน้ อนัจะเป็นการกอ่เกดิสงัคมแบบองคร์วมหรอื “สงัคมส าหรบัทุกคน” การมสีว่น
รว่มของชมุชนถอืเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการพฒันา ดงันัน้คูม่อืนี้จงึเน้นความจ าเป็นทีโ่ปรแกรมซบีอีารต์่างๆ จะได้
มุง่พยายามดงึเอาชมุชนเขา้มามสีว่นรว่มมากขึน้ดว้ย  
 
กรอบท่ี 7 
โปรแกรมซีบีอารเ์ปลี่ยนสงัคมได้จริง 
ซบีอีารส์ามารถชว่ยน าเอาผลประโยชน์ภายใตอ้นุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิารไปถงึคนพกิารในระดบัทอ้งถิน่จรงิดว้ย
วธิกีารต่างๆ ดงัต่อไปนี้  

• การสร้างความเข้าใจเรื่องอนุสญัญา -- ประชาสมัพนัธ์อนุสญัญาและชว่ยใหป้ระชาชนเกดิความเขา้ใจใน
ความหมายของอนุสญัญา 

• ร่วมมือกบัผูม้ีส่วนได้เสีย -- ประสานงานกบัองคก์รพฒันาภาคเอกชนและองคก์รเพื่อคนพกิารต่างๆ และ
หน่วยงานรฐัในระดบัทอ้งถิน่ในการปฏบิตัใิชอ้นุสญัญานี้  

• รณรงค ์ -- จดักจิกรรมรณรงคเ์พื่อพฒันาและเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ของกฎหมายป้องกนัการแบง่แยก 
ตลอดจนนโยบายระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาคสว่นต่างๆ อาท ิสขุภาพ การศกึษาและการ
วา่จา้งงาน 

• ประสานงานระหว่างระดบัท้องถ่ินและระดบัชาติ -- สนบัสนุนใหเ้กดิการสือ่สารระหวา่งหน่วยงานระดบั
ทอ้งถิน่และระดบัชาต ิเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ของกลุ่มงานในระดบัทอ้งถิน่หรอืองคก์รเพื่อคนพกิารใหม้ี
บทบาททีส่ าคญัมากยิง่ขึน้ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัชาติ 

• ด าเนินความช่วยเหลือในการสร้างและควบคมุการใช้แผนปฏิบติับติังานในระดบัท้องถ่ิน -- สนบัสนุน
การจดัท าแผนด าเนินการระดบัทอ้งถิน่ซึง่ระบถุงึข ัน้ตอนทีช่ดัเจนและทรพัยากรทีจ่ าเป็นเพื่อการน าเรือ่งความ
พกิารบรรจุเขา้เป็นสว่นหนึ่งของนโยบายสาธารณะระดบัทอ้งถิน่และเพื่อใหเ้กดิความรว่มมอืระหวา่งภาคสว่น
ต่างๆ ไดอ้ย่างแทจ้รงิ  

• กิจกรรมภายใต้โปรแกรม -- จดักจิกรรมทีช่ว่ยท าใหค้นพกิารและคนยากจนตามชนบทสามารถเขา้ถงึบรกิาร
ดา้นสขุภาพ การศกึษา ความเป็นอยู่ทีด่แีละสงัคมไดม้ากยิง่ขึน้ 
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งานวิจยัและหลกัฐาน 
 
คูม่อืชดุนี้ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็วา่ซบีอีารเ์ป็นยุทธศาสตรแ์บบพหุภาคทีีมุ่ง่เน้นเรือ่งการท าใหค้นพกิารและครอบครวัเป็นสว่น
หนึ่งของนโยบายการพฒันาต่างๆ อย่างแทจ้รงิ ความพยายามในครัง้นี้ถอืเป็นความทา้ทายส าหรบันกัวจิยั และจ านวน
ชิน้ของหลกัฐานทีส่ามารถยนืยนัถงึประสทิธภิาพและประสทิธผิลของซบีอีารย์งัคงมจี ากดัอยู่ อย่างไรกต็ามหลกัฐานใน
ลกัษณะดงักล่าวนี้ก าลงัมเีพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ ทัง้จากการศกึษาอย่างเป็นทางการ ประสบการณ์อนัหลากหลายในเรือ่ง
ความพกิารและซบีอีาร ์การประเมนิผลโปรแกรมซบีอีารแ์ละการใชว้ธิปีฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุซึง่ไดร้บัมาจากแนวทางอื่นๆ ที่
คลา้ยคลงึกนัในโครงการพฒันาภาคสนามและโครงการพฒันาระดบันานาชาตติ่างๆ  
 
งานวจิยัดา้นซบีอีารใ์นประเทศทีม่รีายไดต้ ่ามจี านวนเพิม่ขึน้และคณุภาพสงูขึน้เป็นอย่างมากในชว่งเวลาไมก่ีปี่ทีผ่า่นมา
นี้ (35)ท าใหส้ามารถสรปุขอ้คน้พบส าคญัจากการวจิยัดา้นซบีอีารท์ีม่กีารตพีมิพ์และเอกสารขอ้มลูอื่นๆ ซึง่ไมใ่ช่
การศกึษาแบบแยกรายดงัต่อไปนี้ 
 

• โปรแกรมประเภทซบีอีารม์ปีระสทิธภิาพ (36,37)และในบางกรณีมปีระสทิธภิาพสงูมาก (38) ผลลพัธ์ทีเ่กดิจาก
โปรแกรมซบีอีาร ์ไดแ้ก ่คนพกิารมคีวามเป็นอสิระมากขึน้ มคีวามสามารถในการปรบัเปลีย่นสถานภาพทาง
สงัคมและมทีกัษะดา้นการสือ่สารดขีึน้ (39)นอกจากนี้ยงัมกีารระบถุงึความคุม้ทุนของโปรแกรมซบีอีารอ์กีดว้ย
(36,37,38) 

• การทบทวนงานวจิยัทีม่ชีมุชนเป็นฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผูป้ว่ยหลงัจากไดร้บัการ
กระทบกระเทอืนทางสมองในประเทศทีม่รีายไดส้งูพบวา่แนวทางเหล่านี้มปีระสทิธภาพอย่างน้อยเทยีบเท่า
แนวทางแบบเดมิหรอืมปีระสทิธภาพสงูกวา่ มผีลในทางจติสงัคมสงูกวา่ และไดร้บัการยอมรบัจากคนพกิาร
และครอบครวัมากกวา่(40,41,42,43) 

• การเขา้ไปชว่ยแกไ้ขเรือ่งความเป็นอยู่ของโปรแกรมซบีอีารท์ าใหค้นพกิารและครอบครวัมรีายไดม้ากขึน้ 
(39)ซึง่มสีว่นสมัพนัธ์กบัความเคารพตนเองและการเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมมากยิง่ขึน้(44) 

• ในระบบการศกึษา ซบีอีารไ์ดช้ว่ยใหเ้ดก็และผูใ้หญ่ทีม่คีวามพกิารสามารถปรบัตวัไดด้ขี ึน้และมสีว่นรว่มกบั
ผูอ้ื่นมากยิง่ขึน้ (38,39,36) 

• แนวทางซบีอีารส์ามารถชว่ยฝึกอบรมเจา้หน้าทีบ่รกิารชมุชนไดอ้ย่างสรา้งสรรคใ์นการทีจ่ะน าบรกิารสง่ถงึตวั
ผูร้บับรกิาร (38) 

• งานวจิยัลกัษณะคลา้ยคลงึกนัในประเทศทีม่รีายไดส้งูไดแ้สดงใหเ้หน็แลว้วา่กจิกรรมซบีอีารก์อ่เกดิผลลพัธ์ทาง
สงัคมในเชงิบวก ชว่ยปรบัทศันคตขิองชมุชนต่อคนพกิารไปในทางทีด่ขี ึน้และท าใหค้นพกิารปรบัตวัไดด้ยีิง่ขึน้
และเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมมากยิง่ขึน้ (38,39,36) 
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การจดัการ 
 
บทน า 
เมทรกิซ์การฟ้ืนฟูโดยมชีมุชน (ซบีอีาร)์ ทีไ่ดก้ล่าวถงึไปกอ่นหน้านี้ประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีส่ าคญัหา้องคป์ระกอบ
ดว้ยกนั ไดแ้ก ่สขุภาพ การศกึษา สภาความเป็นอยู่ สงัคมและการสรา้งศกัยภาพซึง่ในแต่ละองคป์ระกอบนัน้กจ็ะมี
องคป์ระกอบย่อยลงไปอกี เมทรกิซ์นี้เป็นเหมอืนกรอบแนวทางเพื่อการพฒันาหรอืจดัตัง้โปรแกรมซบีอีารใ์หมอ่ย่างไรก็
ตามแมว้า่จะมเีมทรกิซ์ทีใ่ชร้ว่มกนัเป็นพื้นฐานเชน่นี้แลว้แต่โปรแกรมซบีอีารแ์ต่ละโปรแกรมอาจมคีณุลกัษณะทีแ่ตกต่าง
กนัไดเ้นื่องดว้ยปจัจยัอนัหลากหลาย อาท ิปจัจยัทางดา้นกายภาพ ปจัจยัทางดา้นเศรษฐศาสตรส์งัคม ปจัจยัทางดา้น
วฒันธรรมและปจัจยัทางดา้นการเมอืง เนื้อหาในบทนี้จะเป็นใหแ้นวทางแกผู่จ้ดัการโปรแกรมซบีอีารเ์พื่อใหเ้กดิความ
เขา้ใจพื้นฐานวา่จะเลอืกองคป์ระกอบและองคป์ระกอบย่อยส าหรบัโปรแกรมซบีอีารข์องตนไดอ้ย่างไร โดยการพจิารณา
วา่องคป์ระกอบใดจะเกีย่วขอ้งและเหมาะสมตามความตอ้งการ ล าดบัความส าคญัและทรพัยากรทีม่ใีนทอ้งถิน่มากทีส่ดุ  
 
ในขณะทีโ่ปรแกรมซบีอีารท์ัง้หมดมรีายละเอยีดทีแ่ตกต่างกนัแต่ล าดบัข ัน้ตอนของการจดัตัง้โปรแกรมนัน้ไมไ่ดต้่างกนั
แต่อย่างใด ซึง่สามารถเรยีกข ัน้ตอนต่างๆ นี้วา่วงจรของการจดัการซึง่ประกอบดว้ย การวเิคราะห์สถานการณ์ (ขัน้ที ่1) 
การวางแผนและการออกแบบ (ขัน้ที ่2) การจดัตัง้และการเฝ้าสงัเกต (ขัน้ที ่3) และการประเมนิผล (ขัน้ที ่4) บทนี้จะเป็น
การลงในรายละเอยีดของวงจรการจดัการเพื่อชว่ยใหผู้จ้ดัการโปรแกรมเขา้ใจถงึแงม่มุต่างๆ ทีส่ าคญัและสามารถจดัตัง้
โปรแกรมทีม่ปีระสทิธภิาพ ครอบคลุมผูม้สีว่นไดเ้สยีส าคญัทุกกลุ่มและตรงตามความตอ้งการของคนพกิารและสมาชกิใน
ครอบครวัของคนพกิารได ้ 
 
ทัง้นี้โปรดพจิารณาวา่เนื้อหาในบทนี้ไมใ่ชแ่นวทางทีเ่ฉพาะเจาะจงหรอืตายตวั เพราะวา่โปรแกรมซบีอีารม์กัเป็นการ
จดัตัง้รว่มกบัหน่วยงานอื่นๆ อยู่แลว้ อาท ิหน่วยงานของรฐับาลหรอืหน่วยงานผูใ้หเ้งนิทุนสนบัสนุนซึง่อาจจะมแีนวทาง
บงัคบัส าหรบัการจดัตัง้โปรแกรมทีต่่างออกไปบา้งและแมว้า่เนื้อหา้ในสว่นนี้จะมุง่เน้นเรือ่งการจดัตัง้โปรแกรมซบีอีารข์ ึน้
ใหมเ่ป็นส าคญัแต่ผูอ้่านกส็ามารถน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใชเ้พื่อการปรบัปรงุโปรแกรมซบีอีารท์ีม่กีารจดัตัง้ไปแลว้ดว้ยเชน่กนั  
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กรอบท่ี 8 อินเดีย 

 
ขบัเคลื่อนเพ่ือสงัคมท่ีเป็นหน่ึงเดียว 
Mobility India เป็นองคก์รพฒันาภาคเอกชนซึง่มสี านกังานใหญ่ตัง้อยู่ทีเ่มอืงบงักาลอร ์สาธารณรฐัอนิเดยี มพีนัธกจิใน
การสง่เสรมิงานซบีอีารม์าตัง้แต่ปี ค.ศ. 1999 โดยมเีป้าหมายในการสรา้งสงัคมทีเ่ป็นหนึ่งเดยีวทีซ่ึง่คนพกิารจะไดม้สีทิธิ ์
เท่าเทยีมกบัผูอ้ื่นและมคีณุภาพชวีติทีด่ดีว้ย Mobility India ด าเนินโปรแกรมซบีอีารใ์นสามพื้นทีด่ว้ยกนั ไดแ้ก ่ 1) ชมุชน
แออดัทีบ่งักาลอร ์2) พื้นทีช่านเมอืง (อเนกลั ตาลุค) ราว 35 กม. จากบงักาลอร ์และ 3) พื้นทีช่นบท (จงัหวดัชมัราชนา
การ)์ ราว 210 กม. จากบงักาลอร ์ 
 
โปรแกรมซบีอีารใ์นสามพื้นทีน่ี้มกีจิกรรมสว่นทีเ่หมอืนกนับา้ง อาท ิการสง่เสรมิการกอ่ตัง้กลุ่มพึง่พาตนเอง การอ านวย
ความสะดวกในการเขา้ถงึบรกิารดา้นสขุภาพ การศกึษา ความเป็นอยู่ทีด่แีละสงัคมหรอืแมแ้ต่การขบัเคลื่อนชมุชน แต่
ในรายละเอยีดแลว้โปรแกรมเหล่านี้กม็สีว่นทีต่่างกนัเนื่องจากบรบิทแวดลอ้ม ณ พื้นทีจ่รงินัน่เอง  
 
จากการประเมนิท าให ้Mobility India สามารถพจิารณาเหน็บทเรยีนในเรือ่งของการจดัการทีม่คีา่ต่างๆ ซึง่เกดิขึน้ตลอด
ระยะเวลาทีผ่า่นมา บทเรยีนเหล่านี้ไดแ้กเ่รือ่งความส าคญัของ... 

• การน าผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายเขา้มามสีว่นรว่มในวงจรการจดัการในทุกระดบัข ัน้ 

• การด าเนินการวเิคราะห์สถานการณ์กอ่นทีจ่ะเริม่ตน้ใชโ้ปรแกรมซบีอีารใ์ดๆ  
• การลงทุนกบัการวางแผนในชว่งเริม่แรกเพื่อใหไ้ดเ้ครือ่งชีบ้ง่ทีช่ดัเจน  
• การสรา้งสมัพนัธภาพกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีและการก าหนดบทบาทและหน้าทีท่ีช่ดัเจน ทัง้นี้มองดว้ยวา่ความ

รว่มมอืกบัหน่วยงานของรฐัในทอ้งถิน่ถอืเป็นเรือ่งทีจ่ าเป็น 

• การกอ่ตัง้กจิกรรมทีจ่ะยงัประโยชน์ต่อทัง้ชมุชนไมใ่ชเ่พยีงคนพกิารจ านวนหนึ่งเท่านัน้ 
• การรบัสมคัรเจา้หน้าทีซ่บีอีารจ์ากคนในพื้นทีแ่ละการเลอืกเอาคนพกิารเขา้มาท างานโดยเฉพาะอย่างยิง่ทีเ่ป็น

สภุาพสตร ี

• การท าใหก้ารสรา้งศกัยภาพเป็นกระบวนการทีต่่อเนื่องและครอบคลุมทุกคน อาท ิคนพกิาร สมาชกิใน
ครอบครวั สมาชกิอื่นๆ ในชมุชน ผูใ้หบ้รกิาร ผูน้ าในทอ้งถิน่และผูม้อี านาจตดัสนิใจ  

• การรว่มแบง่ปนัความส าเรจ็และความลม้เหลวรว่มกบัผูอ้ื่น 
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มโนทศัน์ส าคญั 
 
โครงการซบีอีารแ์ละโปรแกรมซบีอีารแ์ตกต่างกนัอย่างไร 
 
โครงการซบีอีารแ์ละโปรแกรมซบีอีารม์กีารด าเนินการในหลายประเทศทัว่โลก แต่อาจจะยงัมขีอ้สงสยัวา่ระหวา่ง
โครงการและโปรแกรมมคีวามเหมอืนและความแตกต่างกนัอย่างไรส าหรบัโครงการซบีอีารโ์ดยรวมแลว้มกัจะมขีนาดเลก็
และมกัจะมเีป้าหมายใหบ้รรลุผลทีป่ระสงคใ์นองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหนึ่งของเมทรกิซ์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย
ชมุชนเชน่องคป์ระกอบสขุภาพเป็นตน้ โครงการซบีอีารจ์งึมรีะยะสัน้ มจีุดเริม่ตน้และจุดสิน้สดุทีช่ดัเจน ในกรณีทีก่าร
สนบัสนุนดา้นซบีอีารจ์ากรฐับาลมจี ากดักน็ิยมจดัตัง้โครงการโดยกลุ่มชมุชนทอ้งถิน่หรอืองคก์รพฒันาภาคเอกชน
อย่างเชน่ทีส่าธารณรฐัอารเ์จนตนิา ราชอาณาจกัรภฏูาน สาธารรฐัโคลอมเบยีสาธารณรฐัสงัคมนิยมประชาธปิไตยศรี
ลงักาและสาธารณรฐัยูกนัดาซึง่หากประสบความส าเรจ็แลว้กอ็าจจะสามารถขยายขนาดต่อเนื่องใหถ้งึระดบัโปรแกรม 
เชน่โปรเจคน ารอ่งทีไ่ดก้ลายเป็นโปรแกรมระดบัชาตใินทีส่ดุทีส่าธารณรฐัประชาชนจนี สาธารณรฐัอยีปิต์และสาธารณรฐั
อสิลามอหิรา่นเป็นตน้ สว่นโปรแกรมซบีอีารน์ัน้คอืกลุ่มของโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกนัหลายๆโครงการซึง่มกีารจดัการใน
รปูลกัษณะทีส่มัพนัธ์กนั ซึง่ส าหรบัโปรแกรมนัน้มกัมลีกัษณะการด าเนินงานในระยะยาว ไมม่กี าหนดวนัสิน้สดุ และมี
ขนาดใหญ่และซบัซอ้นมากกวา่โครงการ แต่แมว้า่โครงการและโปรแกรมจะมคีณุลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัแต่ในบทนี้จะใช้
ค าวา่ “โปรแกรม” เพื่อแทนทัง้โครงการและโปรแกรม วงจรการจดัการตามแบบทีก่ล่าวถงึในบทนี้และผลลพัธ์ต่างๆ มโน
ทศัน์ส าคญัและกจิกรรมทีแ่นะน าในองคป์ระกอบอื่นๆ ของคูม่อืสามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ดก้บัทัง้โครงการและโปรแกรม
ดว้ยเชน่กนั  
 
การเตรยีมการเบือ้งตน้ 
การจดัตัง้ซบีอีารน์ัน้มกัไดร้บัการกระตุน้จากภายนอกชมุชนกอ่น เชน่ โดยกระทรวงหรอืโดยองคก์รพฒันาภาคเอกชน 
(1) แต่ไมว่า่ความสนใจทีจ่ะจดัตัง้นัน้เริม่ตน้จากภายในหรอืภายนอกชมุชนกต็ามกย็่อมถอืเป็นสิง่ส าคญัยิง่ทีผู่เ้กีย่วขอ้ง
จะไดต้รวจสอบทรพัยากรต่างๆ ทีม่เีสยีกอ่นและพจิารณาวา่ชมุชนนัน้มคีวามพรอ้มทีจ่ะพฒันาและจดัตัง้โปรแกรมซบีี
อารห์รอืไม ่(ด ู“การจดัการการมสีว่นรว่ม” ขา้งใต)้ อย่างไรกต็ามกระทรวง กรม หน่วยงานรฐัในทอ้งถิน่หรอืองคก์รที่
จดัตัง้โปรแกรมซบีอีารอ์าจไมส่ามารถจดัตัง้ทุกองคป์ระกอบของซบีอีารไ์ด ้และองคก์รซึง่ท าหน้าทีจ่ดัตัง้นี้ควรจะสรา้ง
สมัพนัธภาพกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ ทีร่บัผดิชอบแต่ละองคป์ระกอบของเมทรกิซ์นี้ในการทีจ่ะพฒันาโปรแกรมทีม่ ี
ความครอบคลุมครบวงจรได ้แต่ละภาคสว่นควรจะไดร้บัการกระตุน้ใหม้คีวามรบัผดิชอบในการท าใหโ้ปรแกรมและ
บรกิารของตนมอียู่เป็นสว่นหนึ่งของโปรแกรมเพื่อทีจ่ะไดต้อบสนองความตอ้งการของคนพกิาร ครอบครวัของคนพกิาร
และชมุชนโดยรวมได ้ยกตวัอย่างเชน่กระทรวงสาธารณสขุและ/หรอืองคก์รพฒันาภาคเอกชนทีท่ างานอยู่ในสายสขุภาพ
ควรจะรบัผดิชอบดว้ยการน าองคป์ระกอบดา้นสขุภาพไปดแูล สว่นกระทรวงศกึษาธกิารและ /หรอืองคก์รพฒันา
ภาคเอกชนทีท่ างานอยู่ในสายการศกึษาควรจะรบัผดิชอบดว้ยน าองคป์ระกอบดา้นการศกึษาไปดแูล เป็นตน้  
 
ขอบเขตทางภมูศิาสตรท์ีค่รอบคลุม 
โปรแกรมซบีอีารอ์าจจะจดัตัง้ในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัภมูภิาคและระดบัชาตกิไ็ด ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัวา่องคก์รหรอืหน่วยงานใด
จะเป็นผูจ้ดัตัง้โปรแกรม การเขา้ไปชว่ยแกไ้ขมใีนเรือ่งใดบา้ง และมทีรพัยากรอะไรทีพ่รอ้มส าหรบัการใชง้านบา้ง ทัง้นี้
จะตอ้งไมล่มืวา่คนพกิารและสมาชกิในครอบครวัต่างกต็อ้งการความชว่ยเหลอืทีอ่ยู่ใกลช้มุชนของตนโดยเฉพาะอย่างยิง่
ในพื้นทีช่นบททีห่่างไกล ทัง้นี้เนื่องจากทรพัยากรในประเทศทีม่รีายไดใ้นระดบัต ่าสว่นมากมกัมอียู่ในระดบัจ ากดั 
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และกระจุกตวัอยู่แต่ในเมอืงหลวงหรอืเมอืงใหญ่เท่านัน้ ความทา้ทายแรกทีผู่ว้างแผนจดัตัง้ซบีอีารต์อ้งประสบกค็อืการ
หาวธิกีารทีเ่หมาะสมทีส่ดุเพื่อใหเ้กดิบรกิารทีม่คีณุภาพอยู่ใกลบ้า้นเรอืนของผูป้ระสงคจ์ะรบับรกิารใหม้ากทีส่ดุโดย
ค านึงถงึสภาพความเป็นจรงิและทรพัยากรทีม่อียู่แลว้ในแต่ละสถานทีน่ัน้ๆ (ด ูข ัน้ที ่1: การวเิคราะห์สถานการณ์) 
 
โครงสรา้งการจดัการซบีอีาร ์
ผูจ้ดัการโปรแกรมซบีอีารแ์ต่ละโปรแกรมจะตอ้งตดัสนิใจเองวา่จะจดัการโปรแกรมของตนเองอย่างไรดงันัน้ในเอกสารนี้
จงึไมส่ามารถน าเสนอโครงสรา้งการจดัการเพยีงลกัษณะเดยีวเพื่อใหค้รอบคลุมทัง้หมดในสว่นนี้ อย่างไรกด็ผีูอ้่าน
สามารถดตูวัอย่างโครงสรา้งการจดัการซึง่น ามาจากโปรแกรมทีม่อียู่จรงิในทีต่่างๆ ทัว่โลกไดท้า้ยเล่มนี้ (ด ูภาคผนวก)  
 
หลายครัง้ในการจดัตัง้ซบีอีารก์ม็กีารตัง้คณะกรรมการขึน้เพื่อชว่ยบรหิารโปรแกรมดว้ยซึง่ถอืวา่เป็นสิง่ทีด่ ี
คณะกรรมการซบีอีารม์กัจะประกอบดว้ยคนพกิาร สมาชกิในครอบครวั สมาชกิในชมุชนทีใ่หค้วามสนใจและตวัแทนจาก
หน่วยงานของภาครฐั คณะกรรมการนี้สามารถดแูลเรือ่งต่างๆ ต่อไปนี้ 

• ก าหนดพนัธกจิและวสิยัทศัน์ของโปรแกรมซบีอีาร์ 
• พจิารณาใหเ้หน็ถงึความจ าเป็นและทรพัยากรทีม่ใีนทอ้งถิน่ 
• ก าหนดบทบาทและความรบัผดิชอบของบคุลากรซบีอีารแ์ละผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

• พฒันาแผนการด าเนินงาน 
• ขบัเคลื่อนทรพัยากรเพื่อการน าโปรแกรมไปใช ้
• ใหก้ารสนบัสนุนและการชีแ้นะแนวทางส าหรบัผูจ้ดัการโปรแกรมซบีอีาร์ 

 
การจดัการการเขา้มสีว่นรว่ม 
ปจัจยัส าคญัประการหนึ่งในการด าเนินการขบัเคลื่อนโปรแกรมซบีอีารท์ุกแห่งกค็อืการมสีว่นรว่ม โดยทัว่ไปแลว้ผูจ้ดัการ
โปรแกรมซบีอีารจ์ะรบัผดิชอบท าหน้าทีต่ดัสนิใจในทา้ยทีส่ดุ แต่ถอืวา่เป็นเรือ่งส าคญัยิง่ทีผู่เ้กีย่วขอ้งทัง้หมดโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ตวัของคนพกิารเองและสมาชกิในครอบครวัจะไดม้สีว่นรว่มในทุกข ัน้ตอนของวงจรการจดัการ ผูเ้กีย่วขอ้ง
สามารถชว่ยใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ไดโ้ดยการเล่าเรือ่งราวประสบการณ์ทีต่วัเองไดพ้บมา แบง่ปนัขอ้สงัเกตและ
เสนอแนะในสิง่ทีต่นเหน็สมควรเป็นตน้ การมสีว่นรว่มของผูเ้กีย่วขอ้งตลอดทัง้วงจรการจดัการนี้จะท าใหโ้ปรแกรมซบีี
อารส์ามารถตอบโจทย์ความตอ้งการของชมุชนไดด้ทีีส่ดุและท าใหช้มุชนมสีว่นชว่ยใหโ้ปรแกรมซบีอีารด์ าเนินการ
กา้วหน้าต่อไปในระยะยาวดว้ย (ด ูข ัน้ที ่1: การวเิคราะห์ผูเ้กีย่วขอ้ง) 
 
การสรา้งความยัง่ยนืใหโ้ปรแกรมซบีอีาร ์
ความตัง้ใจทีด่มีกัเป็นจุดเริม่ตน้ของการจดัตัง้โปรแกรมซบีอีาร ์แต่เพยีงความตัง้ใจอย่างเดยีวนัน้อาจยงัไมเ่พยีงพอต่อ
การด าเนินและสรา้งความยัง่ยนืใหก้บัโปรแกรมซบีอีารไ์ด ้จากประสบการณ์ของทุกฝ่ายพบวา่โปรแกรมทีน่ าโดยรฐับาล
หรอืไดร้บัการสนบัสนุนจากรฐับาลจะมทีรพัยากรมากกวา่ สามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดท้ัว่ถงึกวา่และมคีวามยัง่ยนื
กวา่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัโปรแกรมทีอ่งคก์รประชาสงัคมดแูล แต่ในทางกลบักนัโปรแกรมทีน่ าโดยองคก์รประชาสงัคมก็
กลบัสามารถมคีวามสอดคลอ้งและเกดิผลมากกวา่ในสถานการณ์ทีย่ากล าบาก ทัง้ยงัท าใหช้มุชนมสีว่นรว่มและรูส้กึเป็น
เจา้ของโปรแกรมไดด้กีวา่อกีดว้ย ดว้ยเหตุนี้โปรแกรมซบีอีารท์ีป่ระสบความส าเรจ็สงูสดุกค็อืโปรแกรมทีไ่ดร้บัการ
สนบัสนุนจากรฐับาลและมกีารค านึงถงึปจัจยัต่างๆ ในทอ้งถิน่ อาท ิวฒันธรรม การเงนิ ทรพัยากรมนุษย์และการ
สนบัสนุนจากผูม้สีว่นไดเ้สยี ตลอดจนหน่วยงานรฐัในทอ้งถิน่และองคก์รเพื่อคนพกิาร 
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ปจัจยัส าคญัทีจ่ะชว่ยท าใหโ้ปรแกรมซบีอีารม์คีวามยัง่ยนื ไดแ้ก ่ 

• การน าอย่างมีประสิทธิภาพ --การสรา้งความยัง่ยนืใหก้บัโปรแกรมซบีอีารจ์ะเป็นเรือ่งทีย่ากมากหากไมม่ี
ภาวะผูน้ าและการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ ผูจ้ดัการโปรแกรมซบีอีารม์หีน้าทีใ่นการกระตุน้ สรา้งแรงบนัดาลใจ 
ก ากบัและสนบัสนุนผูเ้กีย่วขอ้งใหบ้รรลุเป้าหมายและผลลพัธ์ของโปรแกรม ดงันัน้การเลอืกผูน้ าทีเ่ขม้แขง็ 
ทุ่มเท สือ่สารเกง่และเป็นทีเ่คารพของกลุ่มผูเ้กีย่วขอ้งและชมุชนในวงกวา้งจงึถอืเป็นเรือ่งส าคญัยิง่  

• การเป็นพนัธมิตรซ่ึงกนัและกนั --โปรแกรมซบีอีารห์ลายๆ โปรแกรมทีด่ าเนินงานแยกจากกนัโดยอสิระมี
ความเสีย่งทีจ่ะท างานแขง่หรอืซ ้าซอ้นกนัเองจนเป็นเหตุใหส้ิน้เปลอืงทรพัยากรอนัมคีา่ได ้การเป็นพนัธมติรซึง่
กนัและกนัจะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการใชท้รพัยากรใหถ้งึขดีสงูสดุและท าใหโ้ปรแกรมซบีอีารม์คีวามยัง่ยนืดว้ย
การมอบโอกาส ความรูแ้ละทกัษะ บรกิารทางดา้นการเงนิและเป็นอกีสว่นหนึ่งทีจ่ะชว่ยผลกัดนัใหม้กีารออก
กฎหมายและนโยบายของภาครฐัในเรือ่งของสทิธิข์องคนพกิาร ในหลายกรณีนัน้การจดัแจงเรือ่งต่างๆ อย่าง
เป็นทางการดว้ยการท าสญัญาการใหบ้รกิาร บนัทกึความเขา้ใจและสญัญารปูแบบอื่นๆ กส็ามารถเป็นประกนั
ถงึการมสีว่นรว่มในระยะยาวของพนัธมติรไดด้ว้ยเชน่กนั  

• ความรู้สึกเป็นเจ้าของของชุมชน --โปรแกรมซบีอีารท์ีป่ระสบความส าเรจ็มกัเป็นโปรแกรมทีป่ระชาชนใน
ชมุชนรูส้กึวา่ตนมคีวามเป็นเจา้ของโปรแกรม เหล่านัน้การท าใหช้มุชนรูส้กึเป็นเจา้ของจะเกดิขึน้ไดด้ว้ยการน า
ผูเ้กีย่วขอ้งหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีเหล่านัน้เขา้มามสีว่นรว่มในทุกข ัน้ตอนของวงจรการจดัการ(ดอูงคป์ระกอบ การ
สรา้งศกัยาพ: การขบัเคลื่อนชมุชน)  

• การใช้ทรพัยากรในท้องถ่ิน --การลดความพึง่พาทรพัยากรบคุคล ทุนทรพัย์และวสัดตุ่างๆ จากแหล่ง
ภายนอกจะชว่ยใหโ้ปรแกรมมคีวามยัง่ยนืยิง่ขึน้ ชมุชนควรไดร้บัการสนบัสนุนใหใ้ชท้รพัยากรของตนเองใน
การแกป้ญัหาทีต่นประสบ โดยจดัล าดบัใหม้กีารใชท้รพัยากรระดบัทอ้งถิน่กอ่นทีจ่ะใชท้รพัยากรระดบัชาต ิ
และใชท้รพัยากรระดบัชาตกิอ่นทีจ่ะใชท้รพัยากรจากประเทศอื่นๆ  

• การค านึงถึงปัจจยัทางด้านวฒันธรรม --วฒันธรรมนัน้เป็นสิง่ทีม่คีวามแตกต่างกนัไปและสิง่ทีเ่หมาะสมใน
เชงิวฒันธรรมส าหรบัคนกลุ่มหนึ่งกอ็าจจะไมเ่หมาะสมส าหรบัคนอกีกลุ่มหนึ่งกไ็ด ้ในการทีจ่ะท าใหโ้ปรแกรมซี
บอีารม์คีวามยัง่ยนืในบรบิทต่างๆ ไดน้ัน้จ าเป็นตอ้งพจิารณาวา่โปรแกรมซบีอีารท์ีพ่ฒันาขึน้จะไปมผีลต่อธรรม
เนียมและประเพณีในทอ้งถิน่อย่างไร โปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้อาจจะประสบแรงต่อตา้นอะไรบา้งและผูป้ฏบิตังิาน
จะสามารถจดัการแรงต่อตา้นนัน้ไดอ้ย่างไร ในสว่นนี้กเ็ป็นเรือ่งส าคญัทีเ่ราจะตอ้งหาจุดสมดลุระหวา่งการ
เปลีย่นแปลงความเชือ่และพฤตกิรรมทีผ่ดิๆ เกีย่วกบัคนพกิารและการปรบัเปลีย่นโปรแกรมและกจิกรรมให้
สอดคลอ้งกบับรบิทในทอ้งถิน่ดว้ย 

• การก่อเกิดความสามารถ --การท าใหผู้เ้กีย่วขอ้งมคีวามสามารถในการวางแผน จดัตัง้ เฝ้าสงัเกตและ
ประเมนิโปรแกรมซบีอีารจ์ะท าใหโ้ปรแกรมมคีวามยัง่ยนืยิง่กวา่เดมิ โปรแกรมซบีอีารค์วรจะมอีงคป์ระกอบใน
การสรา้งความตระหนกัและการฝึกอบรมทีแ่ขง็แกรง่เพื่อชว่ยใหก้อ่เกดิความสามารถนี้ในกลุ่มของผูเ้กีย่วขอ้ง 
ยกตวัอย่างเชน่การสรา้งความสามารถในกลุ่มคนพกิารจะท าใหเ้ขาเหล่านัน้มทีกัษะทีจ่ าเป็นในการรณรงคใ์ห้
เรือ่งความพกิารเป็นสว่นหนึ่งของแนวทางการพฒันาสายหลกัต่างๆ เป็นตน้  

• การสนับสนุนทางการเงิน --โปรแกรมซบีอีารท์ุกโปรแกรมควรจะมกีารจดัหาแหล่งเงนิทุนสนบัสนุนทีม่ ัน่คง 
แหล่งเงนิทุนประเภทต่างๆ ไดแ้ก ่เงนิทุนจากรฐับาล (เชน่ การจดัสรรงบประมาณโดยตรงหรอืการมอบเงนิ) 
เงนิทุนจากผูบ้รจิาค (เชน่ การสง่ขอ้เสนอโครงการเพื่อการพจิารณาของผูบ้รจิาคในประเทศหรอืจาก
ต่างประเทศ การบรจิาคดว้ยสิง่ของหรอืการอุปถมัภ)์ และการสรา้งรายไดด้ว้ยตนเอง (เชน่ การขายผลติภณัฑ ์
คา่ธรรมเนียม คา่บรกิารหรอืไมโครไฟแนนซ์ 
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• การสนับสนุนจากภาคการเมือง --นโยบายซบีอีารร์ะดบัประเทศ เครอืขา่ยซบีอีารแ์ละการสนบัสนุนทางดา้น
งบประมาณทีจ่ าเป็นจะท าใหผ้ลประโยชน์ภายใตอ้นุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิาร (2)และแนวทางการพฒันา
ต่างๆ ไปถงึคนพกิารทุกคนและครอบครวัไดจ้รงิ การบรรจุเรือ่งความพกิารในกฎหมายและนโยบายของรฐับาล
จะชว่ยท าใหเ้กดิผลประโยชน์ทีจ่รีงัส าหรบัคนพกิารในการทีจ่ะไดเ้ขา้ถงึบรกิารและโอกาสต่างๆ ในดา้นสขุภาพ 
การศกึษา ความเป็นอยู่ทีด่แีละสงัคม  

 
 
การขยายขนาดโปรแกรมซบีอีาร ์
การขยายขนาดโปรแกรมซบีอีารห์มายถงึการขยายวงกวา้งของผลลพัธ์ทีเ่กดิจากโปรแกรมทีป่ระสบความส าเรจ็แลว้ 
ประโยชน์ของการขยายขนาดโปรแกรมกค็อืการน าซบีอีารไ์ปสูค่นพกิารจ านวนมากขึน้ซึง่ยงัไมไ่ดร้บัการตอบสนองตาม
ความตอ้งการของตน เพิม่ความตระหนกัเรือ่งความพกิารในสงัคมและอาจจะสามารถยกระดบัการสนบัสนุนใหม้กีาร
แกไ้ขนโยบายและการจดัสรรทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพกิารดว้ย การขยายขนาดนัน้จ าเป็นตอ้งอาศยั 1)การแสดง
ใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ถงึประสทิธภิาพของโปรแกรม2)การยอมรบัของคนพกิารและสมาชกิในครอบครวัของคนพกิาร 3)การ
ยอมรบัโดยชมุชน4)ทรพัยากรทางดา้นการเงนิทีเ่พยีงพอ และ5)กฎหมายและนโยบายทีช่ดัเจน  
 
การขยายขนาดโปรแกรมซบีอีารส์ามารถท าไดห้ลายวธิดีว้ยกนั วธิหีนึ่งกค็อืการเพิม่พื้นทีท่ีโ่ปรแกรมนัน้จากเพยีงแต่
เฉพาะชมุชนหนึ่งเป็นหลายๆ ชมุชน แลว้อาจขยายต่อไปเป็นระดบัภมูภิาคและระดบัชาต ิอย่างไรกด็โีดยทัว่ไปแลว้
โปรแกรมซบีอีารค์วรจะเริม่จดัตัง้เป็นขนาดเลก็ในพื้นทีท่ีเ่ขา้ถงึไดง้า่ยและกอ่ใหเ้กดิผลจรงิกอ่นทีจ่ะมกีารขยายขนาด 
และเนื่องจากโปรแกรมซบีอีารจ์ านวนมากเน้นเรือ่งคนพกิารทีม่คีวามทุพพลภาพอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะดงันัน้การ
ขยายขนาดโปรแกรมซบีอีารก์ส็ามารถท าไดด้ว้ยวธิกีารเปิดกวา้งใหค้รอบคลุมคนพกิารทีม่คีวามทุพพลภาพรปูแบบอื่น
ดว้ยเชน่กนั  
 
วงจรการจดัการ 
ในการพฒันาและเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ของโปรแกรมซบีอีารน์ัน้เราจ าเป็นตอ้งนึกภาพกระบวนการจดัการทัง้หมดให้
เหน็เป็นวงจร (ภาพที ่2) เพื่อใหค้รอบคลุมสว่นหลกัๆ ทัง้หมดและเพื่อใหเ้หน็วา่ทุกสว่นนัน้สอดคลอ้งและเชือ่มโยงกนั
ไดเ้ป็นอย่างด ีวงจรการจดัการตามแบบฉบบัของคูม่อืนี้ประกอบดว้ยสีข่ ัน้ตอนดว้ยกนั 
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1. การวิเคราะห์สถานการณ์ ‟ ขัน้ตอนนี้เป็นการ
พจิารณาสถานการณ์ในปจัจุบนัทีค่นพกิารและครอบครวั
ประสบ และระบขุอ้ปญัหาทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการแกไ้ข 

ภาพท่ี 2: วงจรการจดัการ 
 
  
             
 
 
                             

2. การวางแผนและการออกแบบ‟ ขัน้ตอนต่อไปคอืการ
ตดัสนิใจวา่โปรแกรมซบีอีารค์วรจะท าอะไรเพื่อเป็นการ
แกไ้ขปญัหาดงักล่าวนี้ จากนัน้จงึวางแผนเพื่อการลงมอืท า
จรงิ 
3. การจดัตัง้และการเฝ้าสงัเกต‟ ณ ขัน้ตอนนี้โปรแกรม
มกีารจดัตัง้ขึน้แลว้ มกีารเฝ้าสงัเกตและทบทวนเป็นประจ า
เพื่อใหแ้น่ใจไดว้า่โปรแกรมด าเนินไปในทศิทางทีเ่หมาะสม 
4. การประเมินผล‟ ขัน้ตอนนี้เป็นการประเมนิโปรแกรม
เมือ่เทยีบกบัผลลพัธ์ทีไ่ดเ้พื่อดวูา่เป้าหมายต่างๆ มกีาร
บรรลุแลว้หรอืไมอ่ย่างไร และประเมนิผลทีเ่กดิขึน้โดยรวม
ของโปรแกรมนี้ เชน่ ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อนัเป็น
ผลสบืเนื่องจากโปรแกรมนี้ 

 

 
 

4. การประเมนิผล 

2. การวางแผน 
และการออกแบบ 

1. การวเิคราะห์  
   สถานการณ์ 
 

3. การจดัตัง้และ          
การเฝ้าสงัเกต 
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ขัน้ท่ี 1: การวิเคราะห์สถานการณ์ 
 
บทน า 
โปรแกรมซบีอีารจ์ าเป็นตอ้งตัง้อยู่บนพื้นฐานของขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้งและตรงประเดน็ส าหรบัแต่ละชมุชนเองเพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ คุม้คา่และมี
ความเป็นไปไดจ้รงิทีส่ดุ โดยมากผูท้ีว่างแผนมกัจะคดิ
กอ่นเริม่จดัตัง้โปรแกรมซบีอีารว์า่ตนมขีอ้มลูเพยีงพอวา่
สิง่ใดเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นและสิง่ใดเป็นสิง่ทีต่อ้งท า แต่ในหลาย
ต่อหลายกรณีกลบัพบวา่ขอ้มลูนัน้ไมค่รบถว้นจรงิ ดงันัน้
ข ัน้ตอนแรกของวงจรการจดัการควรจะเป็นการวเิคราะห์
สถานการณ์เสยีกอ่น 
 

  
 
          
 
 
  

   

 
การวเิคราะห์สถานการณ์มุง่ตอบค าถามวา่ “ในขณะนี้เราอยู่ทีไ่หน” เพื่อทีผู่ว้างแผนจะไดเ้กดิความเขา้ใจในสถานการณ์ 
(หรอืบรบิท) ของการอยู่อาศยัและมชีวีติอยู่ของคนพกิารและครอบครวัอนัจะน าไปสูก่ารเลอืกวธิกีารหรอืกจิกรรมที่
เหมาะสมทีส่ดุได ้การวเิคราะห์สถานการณ์ประกอบดว้ยการรวบรวมขอ้มลู การระบบุคุลกรทีเ่กีย่วขอ้งหรอืผูม้สีว่นได้
เสยีและอทิธพิลทีเ่กดิขึน้จากคนกลุ่มนี้ การระบปุญัหาหลกัและวตัถุประสงคข์องโปรแกรม และการพจิารณาวา่
ทรพัยากรทีม่ภีายในชมุชนนัน้ไดแ้กอ่ะไรบา้ง ข ัน้ตอนนี้เป็นข ัน้ตอนทีส่ าคญัในวงจรการจดัการเนื่องจากเป็นการท าให้
เกดิขอ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรบัการวางแผนและการออกแบบโปรแกรมซบีอีาร ์(ด ู“ข ัน้ที ่2: การวางแผนและการออกแบบ”)  
 
ขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้อง 
การวเิคราะห์สถานการณ์ประกอบดว้ยข ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

1. การรวบรวมขอ้เทจ็จรงิและภาพรวมของชมุชน 
2. การวเิคราะห์ผูเ้กีย่วขอ้งหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี 
3. การวเิคราะห์ปญัหา 
4. การวเิคราะห์วตัถุประสงค ์
5. การวเิคราะห์ทรพัยากร 

 
การรวบรวมขอ้เทจ็จรงิและภาพรวมของชมุชน 
การรวบรวมขอ้เทจ็จรงิและภาพรวมของชมุชนพื้นฐานชว่ยใหเ้หน็วา่มสีิง่ใดทีเ่ราทราบอยู่แลว้เกีย่วกบัตวัคนพกิารและ
สถานการณ์แวดลอ้มในการใชช้วีติของเขา ทัง้ยงัเป็นขอ้มลูเกีย่วกบัเหตุการณ์ทีเ่ป็นฐานหรอืสาเหตุบางประการซึง่
อาจจะเป็นประโยชน์ส าหรบัการประเมนิผลในอนาคตดว้ย (ด ูข ัน้ที ่4: การประเมนิผล) ขอ้เทจ็จรงิและตวัเลขดงักล่าวนี้
เกีย่วเนื่องกบัสถานการณ์ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรมและการเมอืงในระดบัชาต ิระดบัภมูภิาคและ/
หรอืระดบัทอ้งถิน่ 
 
 

 
 

4. การประเมนิผล 

2. การวางแผน 
และการออกแบบ 

1. การวเิคราะห์  
   สถานการณ์ 
 

3. การจดัตัง้และ          
การเฝ้าสงัเกต 
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ตวัอย่างของขอ้มลูทีค่วรมกีารเกบ็ ไดแ้ก ่ 

• ประชากร เชน่ จ านวนคนพกิาร อายุ เพศ ประเภทของความทุพพลภาพ 
• สภาพความเป็นอยู่ เชน่ ลกัษณะของบา้นเรอืน แหล่งน ้าและสขุอนามยั 

• สขุภาพ เชน่ อตัราการเสยีชวีติ สาเหตุของการเสยีชวีติและปว่ยเป็นโรค บรกิารดา้นสขุภาพในทอ้งถิน่ 
• การศกึษา เชน่ จ านวนเดก็พกิารทีเ่ขา้เรยีนในโรงเรยีน อตัราผูรู้ห้นงัสอืหรอืสามารถอ่านเขยีนได ้ 
• เศรษฐศาสตร ์เชน่ แหล่งทีม่าของรายได ้รายไดต้่อวนัโดยเฉลีย่ 
• รฐับาล เชน่ นโยบายและกฎหมาย ระดบัความสนใจในปญัหาเรือ่งความพกิาร สถานะการยอมรบัและปฏบิตัใิช้

อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิาร มาตรฐานและขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการเขา้ถงึต่างๆ  

• วฒันธรรม เชน่ กลุ่มวฒันธรรม ภาษา การปฏบิตัแิละทศันคตทิีม่ตี่อความพกิาร 
• ศาสนา เชน่ ความเชือ่และกลุ่มทางศาสนา 
• ภมูศิาสตรแ์ละสภาพอากาศ 

 
การรวบรวมขอ้เทจ็จรงิอาจอาศยัการพูดคยุกบัผูค้น เขา้พบหน่วยงานรฐัในทอ้งถิน่และ/หรอืศกึษาเอกสารและขอ้มลูซึง่
อาจมอียู่บนอนิเทอรเ์น็ต สิง่พมิพ์ของรฐับาล หนงัสอืและงานวจิยัต่างๆ  
 
การวเิคราะห์ผูเ้กีย่วขอ้งหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี 
เราจ าเป็นตอ้งระบวุา่ผูเ้กีย่วขอ้งหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีหลกัทัง้หมดมใีครบา้งและน าผูม้สีว่นไดเ้สยีเหล่านัน้เขา้มามสีว่นรว่ม
ตัง้แต่เริม่ตน้วงจรการจดัการเพื่อใหเ้ขามสีว่นรว่มและรูส้กึเป็นเจา้ของรว่ม การวเิคราะห์ผูม้สีว่นไดเ้สยีจะท าใหเ้ราเหน็
ถงึผูม้สีว่นไดเ้สยี (บคุคล กลุ่มบคุคลหรอืองคก์ร) ซึง่อาจจะไดร้บัประโยชน์จากโปรแกรมซบีอีาร ์อาจจะสามารถท าสิง่ใด
เพื่อโปรแกรมซบีอีารห์รอืสง่ผลโน้มน้าวในทางใดทางหนึ่งได ้เราสามารถใชเ้ครือ่งมอืต่างๆ เพื่อการพจิารณาใหเ้หน็ถงึ
ตวัผูม้สีว่นไดเ้สยี บนัทกึระดบัอทิธพิลทีม่แีละกจิกรรมต่างๆ ของผูม้สีว่นไดเ้สยีเหล่านัน้ การวเิคราะห์ SWOT กเ็ป็น
หนึ่งเครือ่งมอืทีส่ามารถใชเ้พื่อวเิคราะห์ จดุแขง็และจดุอ่อนของกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีตลอดจน โอกาสและผลกระทบท่ี
อนัตรายจากภายนอกซึง่ผูม้สีว่นไดเ้สยีอาจตอ้งประสบ 
 
บทบาทและความรบัผิดชอบของบคุลกรทีเ่กีย่วข้อง 
การวเิคราะห์ผูเ้กีย่วขอ้งหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีอาจท าใหไ้ดเ้หน็ถงึบคุคลหลายฝ่ายดว้ยกนั อาท ิคนพกิารและสมาชกิใน
ครอบครวั สมาชกิในชมุชน (รวมถงึผูน้ าชมุชน คร ูฯลฯ) องคก์รประชาสงัคม (องคก์รพฒันาภาคเอกชน องคก์รศาสนา
และกลุ่มสตร)ี องคก์รเพื่อคนพกิารและหน่วยงานภาครฐั (ภาพที ่3) นอกจากนี้ตวับคุลากรซบีอีารแ์ละผูจ้ดัการโปรแกรม
ซบีอีารเ์องกถ็อืเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีดว้ย ซึง่แต่ละฝ่ายสามารถน าทกัษะ ความรู ้ทรพัยากรและเครอืขา่ยมารว่มกนั
สรา้งสรรค ์และจะมบีทบาทและความรบัผดิชอบชดัเจนในการพฒันาและจดัตัง้โปรแกรมซบีอีาร์ 
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ภาพท่ี 3: ผูม้ีส่วนได้เสียในโปรแกรมซีบีอาร ์
 
รฐับาลระดบัชาต ิผูน้ าทางการเมอืง สือ่มวลชน 
 
รฐับาลระดบัทอ้งถิน่ องคก์รพฒันาภาคเอกชน กลุ่มคนพกิาร 
 
ผูน้ าชมุชน คร ูเจา้หน้าทีส่าธารณสขุและชมุชน 
 
ชมุชน 
 
คนพกิารและครอบครวั 
 
 
 
คนพิการและครอบครวัของคนพิการ 
คนพกิารและครอบครวัจะมบีทบาทส าคญัยิง่ในซบีอีาร ์บทบาทและความรบัผดิชอบคนพกิารและครอบครวัมรีะบไุวใ้น
คูม่อืซบีอีารแ์ลว้ซึง่พอสรปุไดด้งันี้  

• การมบีทบาทอย่างกระตอืรอืรน้ในทุกแงม่มุของการจดัการโปรแกรมซบีอีาร์ 
• การเขา้รว่มเป็นคณะกรรมการซบีอีารร์ะดบัทอ้งถิน่  
• การมสีว่นรว่มโดยการอาสาและท างานเป็นบคุลากรซบีอีาร ์

• การสรา้งความตระหนกัเกีย่วกบัความพกิารในชมุชน เชน่ การชีใ้หเ้หน็ถงึก าแพงทีข่วางกัน้อยู่และการ
เรยีกรอ้งใหส้มาชกิในชมุชนทลายก าแพงนัน้ลงเสยี  

 
 
สมาชิกในชุมชน 
ซบีอีารส์ามารถยงัประโยชน์ใหทุ้กคนในชมุชนได ้ไมเ่พยีงเฉพาะคนพกิารเท่านัน้ โปรแกรมซบีอีารค์วรจะกระตุน้ให้
สมาชกิในชมุชนรบับทบาทและความรบัผดิชอบดงัต่อไปนี้ 

• การเขา้รว่มในการฝึกอบรมเพื่อท าความเขา้ใจกบัความพกิาร 

• การเปลีย่นแปลงความเชือ่และทศันคตทิีอ่าจไปจ ากดัโอกาสของคนพกิารและครอบครวั 
• การพจิารณาใหเ้หน็ถงึอุปสรรคอื่นๆ ทีจ่ะท าใหค้นพกิารและครอบครวัไมส่ามารถรว่มใชช้วีติเป็นสว่นหนึ่งของ

ชมุชนได ้

• การเป็นตวัอย่างและการน าคนพกิารและครอบครวัใหม้าเขา้รว่มกจิกรรมดว้ย  

• การมอบทรพัยากร (เชน่ เวลา เงนิ อุปกรณ์) ใหก้บัโปรแกรมซบีอีาร ์
• การปกป้องชมุชนและการพจิารณาใหเ้หน็ถงึตน้เหตุแห่งความพกิาร 
• การใหก้ารสนบัสนุนและความชว่ยเหลอืทีจ่ าเป็นส าหรบัคนพกิารและครอบครวั  
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องคก์รประชาสงัคม 
 
บทบาทและความรบัผดิชอบขององคก์รและกลุ่มประชาสงัคมต่างๆ นัน้ขึน้อยู่กบัระดบัขององคก์ร เชน่ ระดบันานาชาต ิ
ระดบัชาต ิระดบัภมูภิาคหรอืระดบัชมุชน และยงัไดร้บัอทิธพิลจากระดบัประสบการณ์และการมสีว่นรว่มในงานดา้น
ความพกิารและซบีอีารด์ว้ย แต่เดมิองคก์รพฒันาภาคเอกชนจ านวนมากเคยเป็นศนูย์กลางในการท างานซบีอีารด์งันัน้
องคก์รในกลุ่มนี้จงึเป็นแรงขบัเคลื่อนเบือ้งหลงัโปรแกรมซบีอีารท์ีจ่ดัตัง้ใหมห่รอืมอียู่แลว้ได ้บทบาทและความรบัผดิชอบ
ขององคก์รประชาสงัคมโดยทัว่ไปมดีงันี้ 

• การพฒันาและจดัตัง้โปรแกรมซบีอีารใ์นกรณีทีม่กีารสนบัสนุนจากรฐับาลในระดบัทีจ่ ากดั 

• การใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นเทคนิค ทรพัยากรและการฝึกอบรมส าหรบัโปรแกรมซบีอีาร์ 
• การสนบัสนุนการพฒันาเครอืขา่ยการสง่ต่อระหวา่งผูม้สีว่นไดเ้สยีดว้ยกนัเอง  
• การสนบัสนุนโปรแกรมซบีอีารใ์นการกอ่เกดิความสามารถใหแ้กผู่ม้สีว่นไดเ้สยีอื่นๆ  

• การน าเรือ่งความพกิารเขา้สูโ่ปรแกรมและบรกิารสายหลกัทีม่อียู่แลว้อื่นๆ  
• การสนบัสนุนใหม้กีารประเมนิ วจิยัและพฒันาซบีอีาร ์ 

 
องคก์รเพ่ือคนพิการ 
องคก์รเพื่อคนพกิารเป็นทรพัยากรส าคญัในการเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ของโปรแกรมซบีอีารแ์ละหลายองคก์รกม็ี
บทบาทอย่างมากในโปรแกรมซบีอีารต์่างๆ ดว้ย (ดอูงคป์ระกอบ “การสรา้งศกัยภาพ : องคก์รเพื่อคนพกิาร”) บทบาท
และความรบัผดิชอบขององคก์รเพื่อคนพกิาร ไดแ้ก ่ 

• การเป็นตวัแทนพทิกัษ์ผลประโยชน์ของคนพกิาร 
• การใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัความตอ้งการของคนพกิาร 

• การใหค้วามรูค้นพกิารเกีย่วกบัสทิธขิองตน 
• การรณรงคแ์ละโน้มน้าวใหเ้กดิการลงมอืจรงิเพื่อใหร้ฐับาลและผูใ้หบ้รกิารค านึงถงึสทิธิข์องคนพกิารเชน่ การ

จดัตัง้โปรแกรมทีส่อดคลอ้งกบัอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิาร 

• การใหข้อ้มลูดา้นการบรกิารต่างๆ แกค่นพกิาร 
• การมสีว่นรว่มโดยตรงในการจดัการโปรแกรมซบีอีาร ์ 
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รฐับาล 
ปญัหาเรือ่งความพกิารนัน้มสีว่นสมัพนัธ์กบัรฐับาลทุกระดบัและทุกภาคสว่น ไมว่า่จะเป็นสขุภาพ การศกึษา การวา่จา้ง
งานและสงัคม บทบาทและความรบัผดิชอบของรฐับาลมดีงันี้  

• การเป็นองคก์รหลกัในการน าการจดัการและ/หรอืการจดัตัง้โปรแกรมซบีอีารร์ะดบัชาต ิ
• การออกกฎหมายและกรอบนโยบายทีเ่หมาะสมเพื่อการสนบัสนุนสทิธิข์องคนพกิาร 
• การพฒันานโยบายซบีอีารร์ะดบัชาต ิหรอืการท าใหซ้บีอีารเ์ป็นยุทธศาสตรห์นึ่งในนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 

นโยบายการฟ้ืนฟูหรอืการพฒันา 

• การจดัทรพัยากรบคุคล วสัดแุละเงนิทุนใหแ้กโ่ปรแกรมซบีอีาร ์ 
• การท าใหค้นพกิารและสมาชกิในครอบครวัสามารถเขา้ถงึโปรแกรม บรกิารและสิง่อ านวยความสะดวก

สาธารณะทัง้ปวง  

• การพฒันาซบีอีารใ์หเ้ป็นวธิกีารในเชงิปฏบิตัหิรอืเป็นกลไกน าสง่บรกิารฟ้ืนฟูต่างๆ ทัว่ทัง้ประเทศ  
 
ผูจ้ดัการซีบีอาร ์
บทบาทและความรบัผดิชอบของผูจ้ดัการซบีอีารน์ัน้ขึน้อยู่กบัวา่ใครเป็นผูจ้ดัตัง้โปรแกรมซบีอีารแ์ละขึน้อยู่กบัวา่
โปรแกรมนี้มกีารกระจายการจดัการออกจากศนูย์กลางมากน้อยเพยีงใด อาท ิโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมระดบัชาต ิระดบั
ภมูภิาคหรอืระดบัทอ้งถิน่เป็นตน้ แต่ในภาพรวมแลว้บทบาทและความรบัผดิชอบของผูจ้ดัการซบีอีารม์ดีงัต่อไปนี้ 

• การดแูลความเป็นไปของแต่ละข ัน้ตอนของวงจรการจดัการ 
• การดแูลใหม้นีโยบาย ระบบและกระบวนการเป็นทีเ่รยีบรอ้ยเพื่อการจดัการโปรแกรม 

• การสรา้งและการรกัษาเครอืขา่ยและพนัธมติรทัง้ภายในและภายนอกชมุชน 
• การท าใหผู้เ้กีย่วขอ้งหลกัทุกรายมสีว่นรว่มในแต่ละข ัน้ตอนของวงจรการบรหิาร และไดร้บัการแจง้ใหท้ราบถงึ

ความส าเรจ็และพฒันาการต่างๆ  

• การขบัเคลื่อนและจดัการทรพัยากร อาท ิทรพัยากรดา้นเงนิทุน บคุคลและวสัดุ 

• การกอ่เกดิความสามารถใหก้บัชมุชนและการท าใหป้ญัหาเรือ่งความพกิารเขา้เป็นวาระหนึ่งของแนวทางการ
พฒันาสายหลกั 

• การจดัการในแต่ละวนัโดยการมอบหมายงานและความรบัผดิชอบ  
• การสนบัสนุนและก ากบับคุลากรซบีอีาร ์อาท ิการท าใหบ้คุลากรซบีอีารต์ระหนกัถงึบทบาทและความ

รบัผดิชอบ ตลอดจนการพบปะกบับคุลากรซบีอีารเ์ป็นประจ าเพื่อทบทวนประสทิธภิาพและพฒันาการและเพื่อ
การจดัโปรแกรมฝึกอบรม 

• การจดัการระบบขอ้มลูเพื่อเฝ้าสงัเกตความกา้วหน้าและประสทิธภิาพ 
 
บคุลากรซีบีอาร ์
บคุลากรซบีอีารเ์ป็นแกนกลางส าคญัของการขบัเคลื่อนโปรแกรมซบีอีารแ์ละเป็นทรพัยากรส าหรบัคนพกิาร ครอบครวั
ของคนพกิารและสมาชกิในชมุชน ส าหรบัในคูม่อืนี้บทบาทและความรบัผดิชอบของบคุลากรซบีอีารจ์ะมคีวามชดัเจน
มากยิง่ขึน้เรือ่ยๆ ตามล าดบัแต่โดยทัว่ไปแลว้มดีงัต่อไปนี้ 

• การคดัหาคนพกิาร การตรวจประเมนิความสามารถเบือ้งตน้และการใหก้ารบ าบดัข ัน้พื้นฐาน 

• การใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมสมาชกิในครอบครวัใหส้นบัสนุนและชว่ยเหลอืคนพกิารได ้
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• การใหข้อ้มลูเกีย่วกบับรกิารทีม่ภีายในชมุชน และการเชือ่มโยงคนพกิารและครอบครวัเขา้กบับรกิารเหล่านี้
โดยการสง่ต่อและการตดิตามผล 

• การชว่ยคนพกิารใหร้วมตวักนัเป็นกลุ่มพึง่พาตนเองได ้

• การรณรงคเ์พื่อการปรบัปรงุการเขา้ถงึบรกิารต่างๆ และการท าใหค้นพกิารเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมโดยการ
ตดิต่อกบัศนูย์สขุภาพ โรงเรยีนและสถานทีท่ างานต่างๆ  

• การยกระดบัความตระหนกัในชมุชนเกีย่วกบัความพกิารเพื่อสนบัสนุนใหม้กีารน าคนพกิารเขา้มาเป็นสว่นหนึ่ง
ของชวีติครอบครวัและชวีติชมุชน 

 
 
ตารางท่ี 1: โปรแกรมซีบีอารร์ะดบัชาติของเวียดนาม -- บทบาทและความรบัผิดชอบของผูเ้ก่ียวข้อง 
ระดบั ผูเ้ก่ียวข้อง บทบาทและความรบัผิดชอบ 
หมูบ่า้น คนพกิารและครอบครวั 

 
การจดัตัง้ระบบการฟ้ืนฟูในบา้น การดดัแปลงสภาพแวดลอ้มของบา้น 
การรวมตวักนัเป็นสมาคม การท างานเป็นผูป้ระสานงาน (อาสาสมคัร) 

หมูบ่า้น อาสาสมคัรซบีอีาร ์ การตรวจหาหรอืระบลุกัษณะความพกิารโดยเรว็ การสง่ต่อและตดิตามผล 
การรวบรวมและรายงานขอ้มลู การยกระดบัความตระหนกั การกระตุน้ 
การรณรงคก์บัคนพกิาร ครอบครวัและชมุชน การสรา้งความเชือ่มโยงกบั
ภาคสว่นอื่นๆ  

ชมุชน 
(กลุ่ม
หมูบ่า้น) 

คณะกรรมการก าหนด
ทศิทาง เจา้หน้าทีซ่บีอีาร ์
 

การจดัการ การประสานงานและการสนบัสนุนกจิกรรมของผูป้ระสานงาน 
การรายงาน การขบัเคลื่อนและจดัสรรทรพัยากร การจดัตัง้ระบบการฟ้ืนฟู
ในบา้นและการอ านวยความสะดวกใหก้บัองคก์รเพื่อคนพกิาร 

เขต คณะกรรมการก าหนด
ทศิทาง ผูจ้ดัการซบีอีาร ์
เลขานุการซบีอีาร ์ผู้
ฝึกอบรมและผูช้ านาญการ 

การจดัการและการประสานงาน การเฝ้าสงัเกต การรายงาน การสนบัสนุน
ระบบการฟ้ืนฟูในบา้น การวนิิจฉยั การประเมนิ การฝึกอบรมและการ
จดัสรรทรพัยากร 

จงัหวดั คณะกรรมการก าหนด
ทศิทาง ผูจ้ดัการซบีอีาร ์
เลขานุการซบีอีาร ์ผู้
ฝึกอบรมและผูช้ านาญการ 

การพฒันานโยบาย การจดัสรรทรพัยากร การเขา้ไปชว่ยแกไ้ขโดยมี
สถาบนัเป็นศนูย์กลาง การประสานงานและการจดัการโดยรวม การเฝ้า
สงัเกตและการประเมนิ การสนบัสนุนระบบการฟ้ืนฟูในระดบับา้น การ
วนิิจฉยั การประเมนิและการฝึกอบรม 

ประเทศ กลุ่มผูฝึ้กอบรมระดบัสงู 
ผูเ้ชีย่วชาญ ผูอ้อกนโยบาย 

การพฒันานโยบาย การพฒันาพสัด ุการเขา้ไปชว่ยแกไ้ขโดยมสีถาบนั
เป็นศนูย์กลาง การฝึกอบรม การวจิยั  

 
 
การวเิคราะห์ปญัหา 
โปรแกรมซบีอีารไ์ดร้บัการจดัตัง้ขึน้โดยมเีป้าหมายเพื่อแกไ้ขปญัหาทีม่อียู่ในชมุชนส าหรบัคนพกิารและสมาชกิใน
ครอบครวั การวเิคราะห์ปญัหาต่างๆ จะชว่ยใหเ้จา้หน้าทีแ่ละผูเ้กีย่วขอ้งสามารถเหน็ปญัหาส าคญัได ้และทราบถงึ
สาเหตุทีม่าและผลกระทบหรอืผลพวงทีอ่าจจะตามมาของปญัหานัน้ๆ ปญัหาทีส่ าคญัทีส่ดุทีพ่บจงึควรจะเป็น
วตัถุประสงคห์ลกัของโปรแกรมซบีอีาร ์(ด ูการเตรยีมแผนโปรแกรม) ทัง้นี้วตัถุประสงคต์่างๆ ของโปรแกรมซบีอีารท์ีจ่ะ
มไีดน้ัน้ไดอ้ธบิายเน้นไวแ้ลว้ในหวัขอ้ “บทบาทของซบีอีาร”์ ในแต่ละองคป์ระกอบและองคป์ระกอบย่อยของคูม่อืซบีอีาร ์ 
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การวเิคราะห์ปญัหาควรด าเนินการรว่มกบักลุ่มผูเ้กีย่วขอ้งหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีทีส่ าคญั ทีร่ะบไุวข้า้งตน้เนื่องจากวา่หากไม่
มมีมุมองของผูเ้กีย่วขอ้งในเรือ่งของปญัหาใดๆ แลว้ ลกัษณะของปญัหาและความตอ้งการการแกไ้ขนัน้กจ็ะไมม่คีวาม
ชดัเจน การจดั ประชมุเชงิปฏบิตักิารก็ ถอืเป็นวธิกีารหนึ่งทีม่ปีระโยชน์ในการวเิคราะห์ปญัหารว่มกบัผู้ เกีย่วขอ้ง  และ
สามารถชว่ยสรา้งความเขา้ใจ ก าหนดจุดมุง่หมายและลงมอืด าเนินการรว่มกนัได ้อย่างไรกด็เีราควรจดั ประชมุเชงิ
ปฏบิตักิารกบับคุลากรหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีหลายๆ กลุ่ม เพื่อทีว่า่ผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มทีม่คีวามมัน่คงน้อยกวา่นัน้จะได้
สามารถบอกเล่าถงึความคดิเหน็ของพวกตนไดอ้ย่างเตม็ทีม่ากยิง่ขึน้ 
 
การวเิคราะห์ปญัหาสามารถท าไดโ้ดยการใชเ้ครือ่งมอืหลากหลายประเภท เครือ่งมอืหนึ่งทีใ่ชก้นัแพรห่ลายกค็อื “ตน้ไม้
ปญัหา” หรอื “problem tree” (3,4) ซึง่เป็นเทคนิคทีใ่ชก้ารวาดรายละเอยีดของสถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหาออกมาในรปูของ
ภาพตน้ไม ้โดยมผีลของปญัหาอยู่บนกิง่กา้นและมตีน้เหตุของปญัหาอยู่ทีฐ่านราก  
 
การวเิคราะห์วตัถุประสงค ์
การวเิคราะห์วตัถุประสงคเ์ป็นจุดเริม่ตน้ของการพจิารณาหาหนทางแกไ้ขทีเ่ป็นไปไดต้น้ไมว้ตัถุประสงค ์ (objectives 
tree) เป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระโยชน์ทีส่ามารถใชใ้นข ัน้ตอนนี้ตน้ไมว้ตัถุประสงคม์ลีกัษณะทีค่ลา้ยกบัตน้ไมป้ญัหาทีก่ล่าวถงึ
ไปแลว้ขา้งตน้ สิง่ทีแ่ตกต่างกนักค็อืวา่ ตน้ไมว้ตัถุประสงค์ เป็นการพจิารณา เฉพาะแต่ วตัถุประสงคแ์ทนทีจ่ะพจิารณา
ปญัหานัน่เอง (3,4) หากมกีารวาดตน้ไมป้ญัหาไวก้อ่นแลว้กส็ามารถน ามาปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นตน้ไมว้ตัถุประสงคไ์ด้
โดยงา่ยโดยการปรบัเปลีย่นตน้เหตุของปญัหา (ดา้นลบ) กลบัมาเป็นค าประกาศวตัถุประสงค์ (ดา้นบวก) วตัถุประสงคท์ี่
สามารถระบไุดใ้นข ัน้ตอนการวเิคราะห์นี้เป็นสว่นส าคญัส าหรบัการข ัน้ตอนของการวางแผนและออกแบบเพราะนี่คอื
พื้นฐานของแผนโปรแกรม เราสามารถระบปุญัหาและวตัถุประสงคไ์ดใ้นข ัน้ตอนนี้ของวงจรโปรแกรม ดงันัน้จงึถอืเป็น
เรือ่งสมควรทีจ่ะจดัล าดบัความส าคญัทีโ่ปรแกรมนี้จะมุง่เน้นตัง้แต่เวลานี้ (ด ูการวางแผนและการออกแบบ)  
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การวเิคราะห์ทรพัยากร 
ชมุชนทุกชมุชนมทีรพัยากรเป็นของตนเองแมแ้ต่ชมุชนทีย่ากจนมากกต็าม การวเิคราะห์ทรพัยากร คอืการพจิารณาให้
วา่ในเวลานี้ชมุชนมทีรพัยากรอะไรทีโ่ปรแกรมซบีอีารส์ามารถน ามาใชห้รอืพฒันาต่อยอดขึน้ไปไดบ้า้งตลอดจน พจิารณา
วา่ทรพัยากรดงักล่าวมศีกัยภาพเป็นอย่างไร (เชน่ มจีุดแขง็และจุดอ่อนอะไรบา้ง) ในการทีจ่ะตอบ สนองต่อ ความ
ตอ้งการของคนพกิาร การวเิคราะห์ทรพัยากรควรจะครอบคลุมทรพัยากรมนุษย์ ทรพัยากรพสัด ุ(เชน่ โครงสรา้งพื้นฐาน 
อาคาร การขนสง่ อุปกรณ์ แหล่งเงนิทุนและระบบสงัคมทีม่อียู่ในพื้นที่) และโครงสรา้งต่างๆ อาท ิองคก์รหรอืกลุ่มต่างๆ
และโครงสรา้งทางการเมอืง พรอ้มทัง้ระบทุีต่ ัง้ของทรพัยากรเหล่านี้ดว้ย  
 

ขัน้ท่ี 2: การวางแผนและการออกแบบ 
บทน า 

จากขัน้ที ่ 1 ผูว้างแผนซบีอีารค์วรจะมขีอ้มลูเพยีงพอแลว้
ส าหรบัการด าเนินการในข ัน้ที ่2 หรอืการวางแผนและการ
ออกแบบต่อไป ผูว้างแผนควรจะเริม่ตน้ข ัน้ตอนนี้ดว้ยภาพ
สถานการณ์ของคนพกิารทีช่ดัเจนและบรบิทในการ
ด าเนินงานของโปรแกรมซบีอีาร ์ผูว้างแผนควรจะมขีอ้มลู
เกีย่วกบัจ านวนคนพกิาร ความตอ้งการของคนพกิารและ
ครอบครวั วธิกีารแกไ้ขทีเ่ป็นไปไดแ้ละทรพัยากรทีช่มุชนม ี 

  
  

 
  
 

  

 
การวางแผนชว่ยใหผู้ด้ าเนินการโครงการซบีอีารม์องไปขา้งหน้าและเตรยีมความพรอ้มส าหรบัอนาคตได ้ทัง้ยงัเป็นการ
แนะแนวทางส าหรบัข ัน้ต่อไปของวงจรการจดัการดว้ย (ขัน้ที ่3: การจดัตัง้และการเฝ้าสงัเกต) การวางแผนจะชว่ยใหเ้กดิ
ความมัน่ใจวา่ โปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้จะมอีงคป์ระกอบครบถว้นมกีารจดัล าดบัความส าคญัของความ ตอ้งการ จ าเป็นต่างๆ 
มแีผนที ่(หรอืแผน) ทีช่ดัเจน เพื่อน า ไปสูเ่ป้าหมายทีต่อ้งการ มกีารพจิารณาถงึระบบการเฝ้าสงัเกตและประเมนิผล
ตลอดจนทรพัยากรต่างๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบัการท าใหแ้ผนโปรแกรมซบีอีารบ์รรลุเป็นผลส าเรจ็ดว้ย  
 
ขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้อง 
วางแผนรว่มกบับคุลกรผูเ้กีย่วขอ้งหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีหลกั 
การจดัการอภปิรายสาธารณะกบับคุลกรทีเ่กีย่วขอ้งหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีถอืเป็นวธิทีีด่ทีีจ่ะไดท้บทวนและหารอืเรือ่งขอ้มลู
ทีร่วบรวมไดจ้ากข ัน้ที ่1 เพื่อ น ามาก าหนดล าดบัความส าคญั การออกแบบแผนโปรแกรมและการเตรยีมงบประมาณ 
ทัง้นี้ควรจะมคีนพกิารและสมาชกิในครอบครวัเขา้รว่ม การอภปิราย ดงักล่าวนี้ดว้ยเพื่อทีเ่ขาเหล่านี้จะไดม้สีว่นรว่มใน
โปรแกรมอย่างมคีวามหมายในภายหลงั ขอ้มลูทีน่ าเสนอกค็วรจะอยู่ในรปูแบบทีค่นพกิารทีม่คีวามทุพพลภาพลกัษณะ
ต่างๆ สามารถเขา้ถงึได ้และดงัทีไ่ดก้ล่าวถงึในขัน้ที ่1 ทัง้นี้ในบางกรณี อาจมคีวาม จ าเป็นตอ้งจดั การอภปิราย แยกกนั
ส าหรบักลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีบางกลุ่ม อาท ิคนพกิารและสมาชกิในครอบครวั เพื่อให้ สมาชกิในแต่ละกลุ่ม สามารถบอก
กล่าวมมุมองของตนเองไดโ้ดยสะดวกและอสิระ  
 
 

4. การประเมนิผล 

2. การวางแผน 
และการออกแบบ 

1. การวเิคราะห์  
   สถานการณ์ 
 

3. การจดัตัง้และ          
การเฝ้าสงัเกต 
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ก าหนดล าดบัความส าคญั 
 
การด าเนินการในข ัน้ที ่1 อาจท าใหด้เูสมอืนหนึ่งวา่ผูด้ าเนินงานโปรแกรมซบีอีารจ์ะตอ้งพจิารณาความตอ้งการทุก
ประการของกลุ่มเป้าหมาย ซึง่มคีวามแตกต่างกนัดงันัน้การจดัล าดบัหรอืการก าหนดล าดบัความส าคญั แกค่วามตอ้งการ
เหล่านัน้ จงึมคีวามส าคญัมาก ในการก าหนดล าดบัความส าคญันี้ตอ้งพจิารณาวา่ความจ าเป็นใดเป็นเรือ่งที่ ส าคญัทีส่ดุ 
กล่าวคอืเป็น เรือ่งทีม่คีวามเป็นไปไดท้ี่ อาจจะกอ่ใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงมากทีส่ดุและทรพัยากรทีเ่รามอียู่นัน้ไดแ้ก่
อะไรบา้ง ผูม้สีว่นไดเ้สยีหลกัควรจะรว่มในการก าหนดล าดบัความส าคญันี้เพื่อท าใหโ้ปรแกรมนี้สอดคลอ้งและเหมาะสม
กบัความตอ้งการของตนเอง การจดัล าดบัความส าคญันัน้ตอ้งอาศยัทกัษะและความเขา้ใจในความเป็นจรงิ โดยใน
บางครัง้อาจจ าเป็นจะตอ้ง ใชผู้้กระตุน้หรอืสนบัสนุน จากภายนอก ซึง่อาจชว่ยไมใ่หเ้กดิการหลงหรอื เบีย่งเบน ออกจาก
เป้าหมายของโปรแกรมไป 
 
เตรยีมแผนโปรแกรม 
กรอบแมบ่ทหลกัคอือุปกรณ์ในการวางแผนทีเ่ราสามารถใชใ้นโปรแกรมซบีอีารไ์ด ้กรอบแมบ่ทหลกัชว่ยใหเ้ราพจิารณา
ไดค้รอบคลุมถงึทุกแงม่มุทีจ่ าเป็นต่อความส าเรจ็ของโปรแกรม และจะชว่ยตอบค าถามต่างๆดงัต่อไปนี้  

• โปรแกรมนี้ตอ้งการบรรลุสิง่ใด (เป้าหมายและวตัถุประสงค)์ 

• โปรแกรมนี้จะบรรลุเรือ่งดงักล่าวไดอ้ย่างไร (ผลลพัธ์และกจิกรรม)  
• เราจะทราบไดอ้ย่างไรวา่โปรแกรมไดบ้รรลุสิง่ดงักล่าวแลว้ (ตวับง่ชี)้ 
• เราจะยนืยนัไดอ้ย่างไรวา่โปรแกรมไดบ้รรลุเชน่นัน้แลว้จรงิ (เครือ่งมอืในการตรวจสอบและยนืยนั) 

• ปญัหาทีอ่าจจะพบในขัน้ตอนของการด าเนินงานไดแ้กอ่ะไรบา้ง (ความเสีย่ง) 
 
ตารางท่ี 2: กรอบแม่บทหลกั 

 สรปุ ตวับ่งชี้ เครื่องยืนยนั สมมติฐาน 

เป้าหมาย  
 

   

วตัถปุระสงค ์  
 

   

ผลลพัธ ์  
 

   

กิจกรรม  
 

ทรพัยากรทีจ่ าเป็น ตน้ทุน  
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ความเขา้ใจในขัน้ตอนดงัทีจ่ะตามมามคีวามส าคญัอย่างมากต่อการ เตรยีมโปรแกรมซบีอีารโ์ดยการใชก้รอบแมบ่ทหลกั
ได ้โปรดดตูารางที ่2 ซึง่แสดงถงึโครงสรา้งโดยทัว่ไปของกรอบแมบ่ทหลกั และตารางที ่3 ซึง่เป็นตวัอย่างของกรอบ
แมบ่ทหลกัทีก่รอกครบถว้นแลว้ ทัง้นี้ค าศพัท์ทีใ่ชใ้นตวัอย่างขา้งใตอ้าจเหมอืนหรอืแตกต่างจากทีอ่งคก์รหรอืหน่วยงาน
สนบัสนุนเงนิทุนอื่นๆ ใช ้
 
ก าหนดเป้าหมาย 
กอ่นทีจ่ะเริม่คดิวา่เราจะท าอะไร (กจิกรรมอะไร) สิง่ทีส่ าคญัมากกวา่คอืเราต าเป็นตอ้งเขา้ใจ ดว้ยวา่อะไรเป็น เป้าหมาย
ระยะยาวของโปรแกรมเสยีกอ่น เป้าหมายนี้เป็นการระบถุงึผลในทา้ยทีส่ดุทีโ่ปรแกรมซบีอีารม์ุง่หวงัใหเ้กดิขึน้ เชน่ 
สามารถก าจดัปญัหาไดอ้ย่างเบด็เสรจ็หรอืวา่สถานการณ์มพีฒันาการไปในทางทีด่ขี ึน้อย่างมนียัส าคญั (ด ูข ัน้ที ่1 : การ
วเิคราะห์ปญัหา) 
 
ระบวุตัถปุระสงค ์
วตัถปุระสงคข์องโปรแกรมหมายถงึความเปลีย่นแปลงที่ ผูด้ าเนินโปรแกรม ตอ้งการใหเ้กดิขึน้เพื่อน าไปสูเ่ป้าหมายใน
ภายหลงั โดยปกตวิตัถุประสงคค์วรจะมเีพยีงขอ้เดยีวเพื่อใหก้ารจดัการโปรแกรมสามารถท าไดง้า่ยแต่โปรแกรมซบีอีาร์
บางโปรแกรมอาจจะมวีตัถุประสงคม์ากกวา่หนึ่งขอ้กไ็ดเ้นื่องจากโปรแกรมเหล่านัน้ อาจตอ้งการครอบคลุมมากกวา่หนึ่ง
องคป์ระกอบ /องคป์ระกอบย่อยของเมทรกิซ์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน (เชน่ สขุภาพและการศกึษา) ใน
สถานการณ์เชน่นี้เราจ าเป็นตอ้งใชก้รอบแมบ่ทหลกัแยกกนัแต่ทัง้หมดจะตอ้งมเีป้าหมายในภาพรวมเหมอืนกนัดว้ย (ด ู
ข ัน้ที ่1: การวเิคราะห์ปญัหา)  
 
ก าหนดผลลพัธ ์
ผลลพัธ์คอืสิง่ทีโ่ปรแกรมซบีอีารต์อ้งการใหเ้กดิขึน้ ผลลพัธ์นี้จะครอบคลุมงานทัง้หมดทีจ่ะท า โดยปกตแิลว้ในกรอบ
แมบ่ทหลกัแต่ละแผน่จะมผีลลพัธ์ไมเ่กนิสามถงึหกรายการ (ด ูข ัน้ที ่1: การวเิคราะห์เป้าหมาย)  
 
การพิจารณาเพือ่ก าหนดกิจกรรม 
กิจกรรม คอืงานหรอื สิง่ทีไ่ดจ้ดักระท าเขา้ไปแกก่ลุ่มเป้าหมาย ซึง่จ าเป็นส าหรบัการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละผลลพัธ์ 
ส าหรบักรอบแมบ่ทหลกันี้เราสามารถระบกุจิกรรมหลกัเพยีงครา่วๆ ไดแ้ลว้จงึคอ่ยๆ เพิม่เตมิลงในรายละเอยีดภายหลงั 
เชน่ เมือ่มกีารพฒันาแผนงานแลว้ (ด ูข ัน้ที ่3: พฒันาแผนงานแบบลงรายละเอยีด) 
 
ตัง้ตวับ่งช้ี 
ตวับ่งชี้คอืเป้าทีแ่สดงถงึพฒันาการระหวา่งทางไปถงึผลลพัธ์ของโปรแกรมซบีอีารแ์ละเป็นเครือ่งมอืส าคญัส าหรบัการ
เฝ้าสงัเกต (ด ูข ัน้ที ่3: การจดัตัง้และการเฝ้าสงัเกต) และการประเมนิผล (ด ูข ัน้ที ่ 4: การประเมนิผล) ตวับง่ชีส้ าหรบั
โปรแกรมซบีอีารจ์ะท าการวดัสิง่ต่างๆต่อไปนี้ 

• คณุภาพของบรกิารและความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 
• กจิกรรมของโปรแกรมทีส่ามารถเขา้ถงึตวับคุคลกลุ่มเป้าหมายไดจ้รงิ 
• การยอมรบัทีม่ตี่อบรกิารและการใชบ้รกิารจรงิ 

• ตน้ทุนในการจดัตัง้โปรแกรม 
• การน าโปรแกรมไปใชเ้มือ่เทยีบกบัแผนทีว่างไว ้
• การพฒันาการโดยรวมของโปรแกรมและอุปสรรคในการพฒันา 
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มขีอ้พงึระลกึทีส่ าคญัวา่ตวับง่ชีท้ีก่ าหนดขึน้นัน้ตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัSMART ซึง่ประกอบดว้ย 

• Specific หรือมีความเฉพาะเจาะจง‟ ตวับง่ชีค้วรจะระบรุะดบัของความเปลีย่นแปลงทีมุ่ง่หวงัโดยเจาะจง ลง
ไป เชน่ จ านวน (มากน้อยเพยีงใด) ลกัษณะของการเปลีย่นแปลง เชน่ คณุภาพ (ความพงึพอใจ ความคดิเหน็ 
ความสามารถในการตดัสนิใจหรอืการเปลีย่นแปลงทศันคต)ิ และ ระยะ เวลาในการเกดิความเปลีย่นแปลง 
(เมือ่ใดหรอืบอ่ยเพยีงใด)  

• Measurable หรือสามารถวดัได้ ‟ ตวับง่ชีท้ีก่ าหนดขึน้ในความเป็นจรงิแลว้สามารถวดัไดห้รอืไม ่

• Attainable หรือสามารถท าส าเรจ็ได้ ‟ ผูด้ าเนินโปรแกรม สามารถบรรลุตามตวับง่ชีน้ี้ภายในตน้ทุน หรอื
คา่ใชจ้่ายทีส่มเหตุสมผลไดห้รอืไม ่

• Relevant หรือมีความสอดคล้อง‟ ตวับง่ชีน้ี้สอดคลอ้งกบัสิง่ทีว่ดัหรอืไม ่

• Timely หรือทนัต่อเวลา‟สามารถรวบรวมขอ้มลูส าหรบัตวับง่ชีน้ี้เมือ่ตอ้งการใชข้อ้มลูดงักล่าวหรอืไม ่
 
ก าหนดเครือ่งยืนยนั 
หลงัจากทีม่กีารก าหนดตวับง่ชีแ้ลว้จ าเป็นตอ้งตดัสนิใจต่อไปวา่ในการทีจ่ะใชต้วับง่ชีแ้ต่ละตวัในการวดันัน้เราจ าเป็นตอ้ง
มขีอ้มลูอะไรบา้งซึง่ขอ้มลูดงักล่าวย่อมไดม้าจาก เครือ่งยนืยนันัน่เอง เครือ่งยนืยนั ดงักล่าว  ไดแ้ก ่รายงาน บนัทกึการ
ประชมุ สมดุลงทะเบยีนการเขา้รว่มกจิกรรม งบการเงนิ ตวัเลขสถติจิากรฐับาล แบบส ารวจ การสมัภาษณ์ บนัทกึการ
ฝึกอบรม จดหมายโตต้อบหรอืการสนทนา กรณีศกึษา รายงานประจ าสปัดาห์ ประจ าเดอืนหรอืประจ าไตรมาสของ
โปรแกรม การประเมนิผลชว่งกลางโปรแกรมหรอืปลายโปรแกรม โดยในขณะที่ ผูด้ าเนินการโปรแกรม ก าหนดเครือ่ง
ยนืยนันี้จ าเป็นทีจ่ะตอ้งพจิารณาต่อไปดว้ยวา่จะสามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูเหล่านี้ไดจ้ากใคร ทีใ่ดและเมือ่ใด  
 
พิจารณาว่าจะต้องตัง้สมมติุฐานอะไรบ้าง 
ขอใหผู้ด้ าเนินการพจิารณาความเสีย่งและสิง่ทีอ่าจ จะผดิพลาดไดใ้นชว่งระยะเวลาของโปรแกรมเมือ่ ตอ้งจะกรอกชอ่ง
สมมตุฐิานในกรอบแมบ่ทหลกั ความเสีย่งคอืสิง่ทีโ่ปรแกรมซบีอีารท์ุกโปรแกรมตอ้งเผชญิ อย่างไรกด็หีาก ผูด้ าเนินการ
โปรแกรมสามารถเหน็ถงึความเสีย่งเหล่านัน้ไดต้ัง้แต่เนิ่นๆ กจ็ะชว่ยให้ไมท่ าใหเ้กดิความแปลกใจ ในภายหลงัเมือ่ ความ
เสีย่งไดเ้กดิขึน้จรงิ เมือ่ทราบถงึความเสีย่งนัน้แลว้ ผูด้ าเนินการโปรแกรม กจ็ะสามารถจดัการโดยการปรบัเปลีย่นแผน
โปรแกรมเพื่อลดหรอืก าจดัความเสีย่งนัน้เสยี และสามารถเปลีย่นความเสีย่งใหเ้ป็นประโยคในเชงิบวก (สมมตุฐิาน) เพื่อ
ไประบไุวใ้นกรอบแมบ่ทหลกัได ้
 
เตรยีมแผนการเฝ้าสงัเกตและประเมนิผล 
โปรแกรมทุกโปรแกรมควรจะมรีะบบการเฝ้าสงัเกตและประเมนิผลเป็นของตนเอง ผูด้ าเนินการโปรแกรม จ าเป็นตอ้ง
ค านึงถงึระบบเหล่านี้ต ัง้แต่ข ัน้ตอนของการวางแผนเนื่องจาก จะตอ้งเริม่เกบ็รวบรวมขอ้มลูทนัททีีก่ารจดัตัง้โปรแกรม
เริม่ตน้ขึน้ ตวับง่ชีแ้ละเครือ่งยนืยนัทีพ่จิารณาไดใ้นแผนโปรแกรมจะเป็นพื้นฐานส าคญัของระบบการเฝ้าสงัเกตและ
ประเมนิผล (ด ูข ัน้ที ่3: การจดัตัง้และการเฝ้าสงัเกต และ ข ัน้ที ่4: การประเมนิผล)  
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พจิารณาวา่จ าเป็นตอ้งใชท้รพัยากรอะไรบา้ง 
 
ทรพัยากรทีจ่ าเป็นส าหรบัโปรแกรมซบีอีารอ์าจไมไ่ดม้ี มาพรอ้มตัง้แต่ทีโ่ปรแกรมเริม่ตน้ขึน้ แต่ ผูด้ าเนินการโปรแกรม
ควรจะพจิารณาใหเ้หน็ถงึทรพัยากรเพื่อการจดัตัง้กจิกรรมของโปรแกรมเหล่านี้และเพื่อใหส้ามารถจดัหาทรพัยากร
ดงักล่าวได ้โปรดอย่าลมือ่านหวัขอ้การวเิคราะห์ทรพัยากรในข ัน้ที ่1 อกีคร ัง้เพื่อการพจิารณาวา่ทรพัยากรใดบา้งทีม่อียู่
แลว้ในทอ้งถิน่ (ด ูข ัน้ที ่1: การวเิคราะห์ทรพัยากร) ทรพัยากรทีค่วรจะพจิารณามดีงัต่อไปนี้  
 
ทรพัยากรมนุษย ์
ประเภทของบคุลากรทีจ่ าเป็นการน าโปรแกรมไปสูก่ารปฏบิตั ิเชน่ ผูจ้ดัการโปรแกรม บคุลากรซบีอีาร ์ผูช้ว่ยงานธุรการ
และพนกังานขบัรถ เป็นตน้ 
 
ทรพัยากรพสัด ุ
ประเภทของสถานทีแ่ละอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นส าหรบัการจดัตัง้โปรแกรม เชน่ พื้นทีส่ านกังาน เฟอรน์ิเจอร ์คอมพวิเตอร ์
โทรศพัท์เคลื่อนที ่ยานพาหนะ โสตทศันูปกรณ์และอุปกรณ์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพรา่งกาย 
 
ทรพัยากรด้านการเงิน 
ตน้ทุนมกัเป็นปญัหาใหญ่ส าหรบัโปรแกรมใหม่ๆ  ดงันัน้ จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้ง พจิารณาใหถ้ว้นถีว่า่ โปรแกรม จ าเป็นตอ้งใช้
เงนิจ านวนเท่าใด วธิกีารทีด่ทีีส่ดุในการทีจ่ะท าเชน่นี้คอืการจดัท างบประมาณซึง่เป็นสิง่ส าคญัไมว่า่โปรแกรมซบีอีาร์ ที่
จดัขึน้จะใชเ้งนิทุนทีม่อียู่แลว้หรอืจะใชเ้งนิทุนจากผูบ้รจิาคใดๆ กต็าม  
 
เตรยีมงบประมาณ 
งบประมาณคอืจ านวนเงนิทีโ่ปรแกรมวางแผนจะระดมทุนและใชจ้่ายเพื่อการจดัตัง้กจิกรรมต่างๆ ภายในระยะเวลาทีร่ะบ ุ
งบประมาณชว่ยให้ ผูป้ฎบิตังิาน สามารถการจดัการดา้นการเงนิไดอ้ย่างโปรง่ใส สามารถวางแผน (ท าใหท้ราบวา่
โปรแกรมนี้จะมตีน้ทุนทัง้หมดเท่าใด) สามารถระดมทุน (ท าใหผู้บ้รจิาคทราบวา่เงนิของตนนัน้จะ มกีารน าไปใชอ้ย่างไร) 
สามารถจดตัง้โปรแกรมและเฝ้าสงัเกตโปรแกรม (เปรยีบเทยีบตน้ทุนจรงิกบัตน้ทุนตามงบประมาณ) และสามารถ
ประเมนิผลโปรแกรมได ้ 
 
งบประมาณนี้จะตอ้งสะทอ้นถงึตน้ทุนทีส่มัพนัธ์กบัทรพัยากรทีร่ะบไุดใ้นหวัขอ้ “ พจิารณาวา่จ าเป็นตอ้งใชท้รพัยากร
อะไรบา้ง” ขา้งตน้ ส ารบัเรือ่งงบประมาณถอืเป็นเรือ่งทีจ่ะตอ้งใชค้วามระมดัระวงั เพราะหาก ผูด้ าเนินงาน มงีบประมาณ
ไมเ่พยีงพอกอ็าจไมส่ามารถด าเนินกจิกรรมบางประการของโปรแกรมได ้และหากตัง้งบประมาณ ส าหรบับางอย่าง ไวส้งู
เกนิไป ผูบ้รจิาคกอ็าจจะไมย่นิดทีีจ่ะใหเ้งนิสนบัสนุนแกโ่ปรแกรมซบีอีารข์องหน่วยงานเชน่กนั  
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ตารางท่ี 3: ตวัอย่างกรอบแม่บทหลกัส าหรบัองคป์ระกอบสขุภาพ 
 สรปุ ตวับ่งช้ี เคร่ืองยืนยนั สมมติุฐาน 
เป้าหมาย 
 

คนพกิารสามารถมสีุขภาพในระดบัมาตรฐานที่สูง
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้

อตัราการเสยีชวีติและอตัราการปว่ยเป็นโรคของคนพกิาร
ลดลง X% 

อาท ิสถติจิากศูนยส์ุขภาพในทอ้งถิน่  

วตัถปุระสงค ์
 

คนพกิารสามารถเขา้ถงึสถานบรกิารดา้นสุขภาพ
และดา้นอื่นๆเช่นเดยีวกบัสมาชกิอื่นๆในชุมชน 
 

จ านวนคนพกิารที่เขา้รบับรกิารที่ศูนยส์ุขภาพในทอ้งถิน่
เพิม่สูงขึน้ X% ภายในสิน้ปี X  
 
X% ของคนพกิารระบุว่าตนมคีวามพงึพอใจกบับรกิารดา้น
สุขภาพในทอ้งถิน่ในระดบัที่สูง  

อาท ิสถติจิากศูนยส์ุขภาพในทอ้งถิน่ 
การประเมนิผลช่วงกลางหรอืปลาย
โปรแกรม 
 
 

มบีรกิารดา้นการดูแลสุขภาพของรฐัใน
ทอ้งถิน่ 
 

ผลลพัธ ์
 

1. คนพกิารมคีวามรูเ้รื่องสุขภาพดขีึน้ และพยายาม
เสาะแสวงหาสุขภาพที่ดยีิง่ขึน้  
 

X% ของคนพกิารเขา้ร่วมกจิกรรมของกลุ่มพึ่งพาตนเองใน
ทอ้งถิน่ภายในสิน้ปี X  
 
จ านวนผูท้ี่มอีาการระดบัทุตยิภูมลิดลง X% ภายในสิน้ปี X  

อาท ิบนัทกึการเขา้ร่วมกจิกรรม การ
เฝ้าสงัเกต รายงานจากคนพกิารและ
ครอบครวั  

คนพกิารไม่ถูกกดีกนัไม่ใหไ้ดร้บับรกิารดา้น
การดูแลสุขภาพ  
 

 2. ภาคสุขภาพมคีวามตระหนกัถงึเรื่องความพกิาร
ในระดบัที่ดขีึน้  

% ของเจา้หน้าที่ดา้นการดูแลสุขภาพเขา้รบัการฝึกอบรม
เรื่องความเท่าเทยีมกนัของคนพกิารภายในสิน้ปี X 

อาท ิการเฝ้าสงัเกต รายงานจากคน
พกิารและครอบครวั 

บรกิารดา้นการดูแลสุขภาพของรฐัใน
ทอ้งถิน่มกี าลงัเพยีงพอ 

 3. สามารถลดอุปสรรคดา้นกายภาพภายในสถาน
บรกิารดา้นสุขภาพได ้ 

% ของสถานบรกิารดา้นสุขภาพมลีกัษณะทางกายภาพที่
เอือ้อ านวยต่อการเขา้ถงึภายในสิน้ปี X  

อาท ิการตรวจสอบสถานบรกิารดา้น
สุขภาพ การเฝ้าสงัเกต การประเมนิ
ช่วงปลายโปรแกรม 

 

กิจกรรม 1.1 ใหข้อ้มูลแก่คนพกิารเกี่ยวกบัที่ตัง้ของสถาน
บรกิารและบรกิารดา้นสุขภาพ 
1.2 จดัตัง้กลุ่มพึ่งพาตนเองซึ่งมุ่งเน้นเรื่องปญัหา
สุขภาพเป็นส าคญั 
2.1 ฝึกอบรมเจา้หน้าที่สถานบรกิารดา้นการดูแล
สุขภาพในทอ้งถิน่เกี่ยวกบัเรื่องความพกิาร 
3.1 ท าการตรวจสอบสถานบรกิารดา้นสุขภาพ
เพื่อใหเ้หน็ถงึอุปสรรคในทางกายภาพที่ท าใหค้น
พกิารไม่สามารถเขา้ถงึได ้
3.2 จดัการประชุมร่วมกบัหน่วยงานรฐัดา้นสุขภาพ
ในทอ้งถิน่เพื่อใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัวธิกีารก าจดั
อุปสรรคทางกายภาพดงักล่าวนัน้ 

ทรพัยากรท่ีจ าเป็นต้องใช้  
ทรพัยากรมนุษย ์
„ ผูจ้ดัการโปรแกรม 1 คน 
„ เจา้หน้าที่ซบีอีาร ์2 คน 
„ ผูฝึ้กอบรมซบีอีาร ์1 คน 
 
พสัด ุ
„ เอกสารขอ้มูล 
„ เอกสารประกอบการสอน 
„ สถานที่จดัการฝึกอบรม 
„ เครื่องมอืตรวจสอบ 
„ ยานพาหนะ 

ต้นทนุ 
ระบุตน้ทุนส าหรบัทรพัยากรทัง้หมดที่
จ าเป็นตอ้งใช ้
 

คนพกิารใชข้อ้มูลที่ไดร้บัเพื่อการเขา้ถงึ
บรกิารต่างๆ 
 
คนพกิารมคีวามกระตอืรอืรน้ที่จะเขา้ร่วม
และน ากจิกรรมของกลุ่มพึ่งพาตนเอง  
 
เจา้หน้าที่ดา้นการดูแลสุขภาพน าความรูท้ี่
ไดจ้ากการฝึกอบรมไปประยกุตใ์ช ้ 
 
กระทรวงสาธารณสุขจดัสรรทรพัยากรเพื่อ
การปรบัปรุงอาคารและส านกังาน 
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ขัน้ท่ี 3: การน าไปใช้และการควบคมุ 

 
บทน า 
ขัน้ทีส่ามคอืการน าไปใชแ้ละการควบคมุซึง่เป็นการน าเอาแผน
ทีไ่ดจ้ากข ัน้ที ่2 มาปฏบิตัใิชแ้ละด าเนินกจิกรรมทัง้ปวงตามที่
ก าหนดไวเ้พื่อใหเ้กดิผลลพัธ์ทีต่อ้งการ ในขัน้ตอนของการ
จดัตัง้นี้ ผูด้ าเนินโครงการหรอืผูจ้ดัการโปรแกรม จ าเป็นตอ้ง
ควบคมุความกา้วหน้าของโปรแกรมซบีอีารอ์ย่างต่อเนื่อง การ
การควบคมุดงักล่าว จะท าใหผู้จ้ดัการมขีอ้มลูส าหรบัการ
ตดัสนิใจและการเปลีย่นแปลงการวางแผนในระยะสัน้เพื่อให้
สามารถบรรลุผลลพัธ์ไดจ้รงิและบรรลุเป้าหมายและ
วตัถุประสงคห์ลกัในทา้ยทีส่ดุดว้ย ทัง้นี้ ควรจะวางระบบการ
ควบคมุและก าหนดตวับง่ชีแ้ละเครือ่งยนืยนัไวแ้ลว้ตัง้แต่ข ัน้ที ่
2 เมือ่มาถงึในขัน้ที ่3 นี้จงึสามารถเริม่ใชร้ะบบการ ควบคมุ
ดงักล่าวไดท้นัทเีพื่อรวบรวม บนัทกึ วเิคราะห์ รายงานและใช้
ขอ้มลูต่างๆเพื่อการจดัการโปรแกรมซบีอีารไ์ด ้

 
 
  

  
 
 
  
 

   

 
ขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้อง 
ขัน้ตอนต่างๆทีร่ะบถุงึขา้งใตน้ี้สามารถสบัเปลีย่นล าดบักนัไดต้ามความเหมาะสมของการปฏบิตัจิรงิ 
 
พฒันาแผนงานแบบลงรายละเอยีด 
ส าหรบัสว่นแรกของข ัน้ตอนการ น าโปรแกรมไปใชผู้จ้ดัการหรอืผูด้ าเนินโปรแกรม จะตอ้งน าเอาแผนโปรแกรมมาเป็น
ขอ้มลูเพื่อการพฒันาแผนงานแบบลงรายละเอยีดดว้ยความชว่ยเหลอืของทมีงานและ บคุลากรกลุ่ม อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
แผนงานแบบลงรายละเอยีดจะตอ้งมขีอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

• มงีานเฉพาะเจาะจงงานใดบา้งทีส่ามารถท าใหก้จิกรรมทีว่างแผนไวส้ าเรจ็ 
• งานแต่ละงานเหล่านัน้ควรจะเริม่ด าเนินการเมือ่ใดและจะท าเสรจ็สิน้เมือ่ใด 
• ใครเป็นผูร้บัผดิชอบในการท างานแต่ละอย่างใหเ้สรจ็สิน้ 

 
เราควรสรปุขอ้มลูทัง้หมดของแผนงานใหเ้ป็นรปูของตารางเพื่อใหเ้หน็ภาพโครงรา่งไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ ตารางแบบทีใ่ชก้นั
แพรห่ลายกค็อืตารางแกนท์ (Gantt chart) (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การประเมนิผล 

2. การวางแผน 
และการออกแบบ 

1. การวเิคราะห์  
   สถานการณ์ 
 

3. การจดัตัง้และ          
การเฝ้าสงัเกต 
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ขบัเคลื่อนและจดัการทรพัยากร 
ทรพัยากรด้านการเงิน 
การระดมทนุ : การพฒันาโปรแกรมใหมแ่ละการท าใหโ้ปรแกรมทีม่อียู่แลว้สามารถด าเนินงานต่อไดน้ัน้จ าเป็นตอ้ง
อาศยัการหาแหล่งเงนิทุน ซึง่เงนิทุนส าหรบัโปรแกรมซบีอีารส์ามารถหาไดจ้ากแหล่งต่างๆ ในกรณีทีเ่ป็นไปไดค้วรเน้น
การใชส้นบัสนุนเงนิทุนโดยชมุชนเองเนื่องจากจะท าใหโ้ปรแกรมมคีวามยัง่ยนืในระยะยาว แหล่งเงนิทุนในชมุชน ไดแ้ก ่ 

• เงนิใหห้รอืเงนิชว่ยเหลอืจากรฐับาลในทอ้งถิน่ 

• เงนิบรจิาคจากภาคธุรกจิในทอ้งถิน่และการอุปถมัภโ์ดยองคก์ร 
• องคก์รประชาสงัคม อาท ิสมาคมโรตารแีละสมาคมไลออนส ์ 
• คา่บรกิารหรอืคา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากคนพกิารซึง่มฐีานะ 

• สลากเพื่อการกศุล กจิกรรมทางสงัคม การแขง่ขนัและงานพเิศษอื่นๆ 
• กจิกรรมทีก่อ่ใหเ้กดิรายได ้ 
• การท าไมโครไฟแนนซ์หรอืกองทุนหมนุเวยีนส าหรบัชมุชน 

 
หากในชมุชนมทีรพัยากรไมเ่พยีงพอกอ็าจจ าเป็นตอ้งระดมทุนในระดบัภมูภิาค ระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตเิพื่อการ
พฒันาและจดัตัง้โปรแกรมซบีอีาร ์ 
 
การจดัการด้านการเงิน: เป็นสิง่ทีส่ าคญัอย่างยิง่ทีร่ะบบการจดัการเงนิตอ้ง มคีวามโปรง่ใสเพื่อแสดงความรบัผดิชอบ
ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีซึง่รวมถงึหน่วยงานทีส่นบัสนุนเงนิทุน สมาชกิในชมุชนและตวัคนพกิารเอง การจดัการดา้นการเงนิถอื
เป็นบทบาทส าคญัประการหนึ่งของผูจ้ดัการโปรแกรมแต่บคุลากรอื่นกอ็าจมสีว่นเกีย่วขอ้งไดเ้ชน่กนั โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในกรณีทีโ่ปรแกรมมขีนาดใหญ่และตอ้งอาศยัทุนจ านวนมากซึง่การจดัการดา้นการเงนิประกอบดว้ย 

• การมกีลไกเพื่อการตรวจสอบวา่ตน้ทุนสมัพนัธ์กบักจิกรรมทีร่ะบใุนข ัน้ตอนของการวางแผนหรอืทีต่กลงกบั
ผูจ้ดัการโปรแกรมจรงิหรอืไม ่

• การเกบ็รกัษาบนัทกึทางดา้นการเงนิอย่างเพยีงพอ 

• การปรบัตวัเลขทางดา้นการเงนิใหท้นัสมยัอยู่เสมอเพื่อใหส้ามารถใชอ้า้งองิไดท้นัท ี
• การวางระบบเพื่อการตรวจสอบและถ่วงดลุอย่างเหมาะสม 
• การแจง้ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มทราบเป็นประจ าถงึสถานะทางการเงนิของโปรแกรม 

 
ทรพัยากรมนุษย ์
การรบัคนเข้า :การด าเนินโปรแกรม ควรมกีารรบัผูจ้ดัการโปรแกรมและบคุลากรซบีอีารจ์ากชมุชนเองหาก เป็นไปได้  
เพราะเขาเหล่านี้มคีวามเขา้ใจในวฒันธรรมและภาษาถิน่ดกีวา่ และสามารถเขา้ถงึสมาชกิในชมุชนไดง้า่ยกวา่ดว้ย 
โปรแกรมซบีอีารค์วรจะมคีวามมุง่ม ัน่ในการรบัคนพกิารหรอืสมาชกิในครอบครวัของคนพกิารเขา้ท างาน เพราะจะ เป็น
การแสดงใหเ้หน็ถงึความมุง่ม ัน่ทีโ่ปรแกรมมตี่อหลกัการซบีอีารเ์อง (ด ูบทน า : ซบีอีารใ์นวนันี้) และยงัจะชว่ยสรา้ง
ศกัยภาพใหแ้กค่นพกิารและครอบครวัในอกีทางหนึ่งดว้ย แต่ไมว่า่ในกรณีใดๆ การรบัคนเขา้ มาท างานในโปรแกรม
จะตอ้งอยู่บนพื้นฐานของความรู ้ทกัษะและความสามารถในการท าหน้าที ่ผูด้ าเนินการควรมกีารเตรยีมค าอธบิายหน้าที่
งานไวก้อ่นทีจ่ะเริม่กระบวนการรบับคุคลากรใหม ่เอกสารค าอธบิายนี้จะระบถุงึบทบาทและความรบัผดิชอบของผูท้ีจ่ะ
มาท างานในต าแหน่งดงักล่าวและประสบการณ์ทีบ่คุคลนัน้พงึม ี
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โปรแกรมซบีอีารบ์างโปรแกรมอาจมคีวามจ าเป็นตอ้งพจิารณารบัอาสาสมคัร โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีทีท่รพัยากรมี
จ านวนจ ากดั อาสาสมคัรอาจจะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนแต่มกัจะไดร้บัสิง่จูงใจและทรพัยากรเพื่อชว่ยใหส้ามารถท างานของ
ตนได ้สมาชกิในชมุชนบางคนอาจจะยนิดที างานใหก้บัโปรแกรมซบีอีารใ์นลกัษณะอาสาสมคัร อาท ิคนพกิาร สมาชกิ
ในครอบครวัของคนพกิาร นกัเรยีนนกัศกึษา และบคุลากรทีป่ระกอบวชิาชพีต่างๆ ดว้ยเหตุนี้ ผูด้ าเนินโปรแกรม
จ าเป็นตอ้งพจิารณาใหเ้หน็ถงึทัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีของการใชอ้าสาสมคัร กล่าวคอืในขณะที่ อาสาสมคัรมคีวามรูเ้กีย่วกบั
ทอ้งถิน่ดแีละเป็นการประหยดังบประมาณ แต่กเ็ป็นไปไดว้า่อาสาสมคัร ผูน้ัน้อาจ กก็มเีวลาจ ากดัและ สง่ผลให้ อตัราการ
เลกิท างานสงูดว้ยเชน่กนั  
 
การฝึกอบรม:ผูจ้ดัการโปรแกรมซบีอีารแ์ละบคุลากรซบีอีารจ์ าเป็นตอ้งมคีวามรูแ้ละทกัษะทีห่ลากหลายเพื่อใหส้ามารถ
ท างานตามบทบาทและความรบัผดิชอบของตนได ้(ด ูข ัน้ที ่1: การวเิคราะห์ผูม้สีว่นไดเ้สยี) และจากการทีม่กีารก าหนด
เมทรกิซ์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน(ด ูบทน า: ซบีอีารใ์นวนันี้) และคูม่อืซบีอีารน์ี้ข ึน้กจ็ะท าให้ ผูเ้กีย่วขอ้ง ตอ้งไดร้บั
การฝึกอบรมเพิม่เตมิในอนาคต ดงันัน้โปรแกรมซบีอีารจ์ าเป็นตอ้งปรบัปรงุและสรา้งหลกัสตูรการฝึกอบรมของตนอยู่
เสมอหรอืพฒันากจิกรรมการฝึกอบรมใหม่ๆ  ตามทีจ่ าเป็น  
 
หลกัสตูรฝึกอบรมซบีอีารส์ าหรบัผูจ้ดัการโปรแกรมและบคุลากรซบีอีารม์กีระจายอยู่ตามประเทศต่างๆทัว่โลก หลกัสตูร
เหล่านี้มรีะยะเวลาและเนื้อหาสาระทีพ่ฒันาแตกต่างกนัไปและจดัโดยหน่วยงานประเภทต่างๆ ยกตวัอย่างเชน่ในบาง
ประเทศมสีถาบนัระดบัตตยิภมูิ ทีม่ ีหลกัสตูรระดบัอนุปรญิญาส าหรบับคุลากรซบีอีาร ์ในขณะทีบ่างประเทศอาจจะมี
หลกัสตูรชนิดทีไ่มไ่ดร้บัวฒุบิตัรและอาจจะใชเ้วลาอบรมเพยีงไมก่ีส่ปัดาห์หรอืไมก่ีเ่ดอืนเท่านัน้  
 
การฝึกอบรมเจา้หน้าทีซ่บีอีารม์จีุดมุง่หมายในการยกระดบัความสามารถในการน าบรกิารทีม่คีณุภาพสงู สง่ไปใหถ้งึคน
พกิารและสมาชกิในครอบครวั การฝึกอบรมอาจครอบคลุมเรือ่งต่างๆ อาท ิสทิธขิองคนพกิาร การพฒันาชมุชนและการ
ปฏบิตัแิบบครบวงจร การสือ่สาร ทกัษะการฟ้ืนฟูสมรรถภาพรา่งกายขัน้พื้นฐาน (เชน่ การระบปุระเภทของความทุพพล
ภาพ การคดักรองและการประเมนิเบือ้งตน้ และกจิกรรมบ าบดัข ัน้พื้นฐาน) และกระบวนการกลุ่ม (เชน่ การจดัตัง้กลุ่ม
พึง่พาตนเอง)  
 
ในการพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมส าหรบับคุลากรซบีอีารน์ัน้เราจ าเป็นตอ้งพจิารณาอย่างถีถ่ว้นวา่เนื้อหาประเภทใดที่
มคีวามเหมาะสม เพราะหลกัสตูรการฝึกอบรมมกัองิพื้นฐานมาจากหลกัสตูรทีอ่อกแบบมาส าหรบัผูป้ระกอบวชิาชพีดา้น
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพรา่งกายอย่างเชน่นกักายภาพบ าบดัหรอืนกัอาชวีบ าบดั ดงันัน้หลกัสตูรเชน่นี้จงึไมเ่หมาะสมและ
ไมส่ามารถปฏบิตัไิด้จรงิเนื่องจากมุง่เน้นการพฒันาทกัษะทางคลนิิกและเทคนิคในระดบัทีส่งูเกนิกวา่ทีจ่ าเป็นส าหรบั
งานพฒันาชมุชน  
 
การฝึกอบรมผูจ้ดัการโปรแกรมซบีอีารม์จีุดมุง่หมาย เพื่อเพิม่ความสามารถในการจดัการกจิกรรมของโปรแกรม ให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ผูจ้ดัการโปรแกรม จงึจ าเป็นตอ้งมคีวามคุน้เคยกบัข ัน้ตอนทัง้สีข่องวงจรการจดัการซึง่
จ าเป็นต่อความส าเรจ็ของโปรแกรมเป็นอย่างมาก ทัง้นี้ผูจ้ดัการยงัตอ้งมคีวามเขา้ใจในเรือ่งความพกิารและยุทธศาสตร์
ซบีอีารอ์ย่างดอีกีดว้ย  
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กรอบท่ี 9 หมู่เกาะโซโลมอน 
การศึกษาในระดบัวิชาชีพเพ่ือความสามารถในการให้บริการด้านการดแูลสุขภาพท่ีดีย่ิงกว่า 
Solomon Islands College of Higher Education เริม่จดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรระดบัประกาศนียบตัรสาขาการ
ฟ้ืนฟูโดยมชีมุชนซึง่มพีื้นฐานมาจากยุทธศาสตรซ์บีอีารเ์ป็นครัง้แรกในปี ค.ศ. 2010 เป้าหมายของหลกัสตูรนี้คอืการ
พฒันาบณัฑติใหม้ทีกัษะและความรูใ้นการปฏบิตัใิชยุ้ทธศาสตรซ์บีอีารใ์นระดบัจงัหวดั โดยหลกัสตูรระยะเวลาสองปี
ดงักล่าวครอบคลุมองคค์วามรูต้่างๆดงัต่อไปนี้  
 
ทกัษะการขยายผลการบ าบดั‟ เรยีนรูเ้กีย่วกบัประเภทของความพกิารและทกัษะการท ากายภาพบ าบดั อาชวีบ าบดั
และการบ าบดัดว้ยการสนทนาในขัน้พื้นฐาน 
 
ทกัษะการฟ้ืนฟชูุมชน‟ ทกัษะในการท างานรว่มกบัชมุชน ตลอดจนการชว่ยเหลอืชมุชนใหเ้ขา้ใจในเรือ่งความพกิาร 
และการใหโ้อกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัแกค่นพกิาร 
 
ทกัษะการพฒันาชุมชน ‟ ทกัษะในการรเิริม่โครงการหรอืกลุ่มระดบัชมุชนทีช่ว่ยสง่เสรมิคนพกิารในชมุชน 
 
ทกัษะและความสามารถในการลงพืน้ท่ีจริงในงานซีบีอาร‟์ ฝึกปฏบิตัทิุกสิง่ทีไ่ดเ้รยีนไปกบัผูค้นจรงิๆในชมุชน 
 
หลงัจากทีส่ าเรจ็การศกึษาแลว้เป็นทีค่าดวา่บณัฑติตามหลกัสตูรดงักล่าวจะมทีกัษะและความรูท้ีเ่หมาะสมส าหรบัการ
ท างานในหน่วยซบีอีาร ์(ภายใตก้ระทรวงสาธารณสขุและบรกิารดา้นการแพทย์) ในฐานะเจา้หน้าทีภ่าคสนามในจงัหวดั
ต่างๆหรอืในฐานะผูช้ว่ยงานบ าบดัประจ าโรงพยาบาล หรอืหากออกไปนอกภาคสว่นของการดแูลรกัษาสขุภาพกย็งั
สามารถท างานในระบบการศกึษาและองคก์รพฒันาภาคเอกชนไดด้ว้ยเชน่กนั 
 
การพฒันา การสนับสนุนและก ากบัดแูลเจ้าหน้าท่ี: การพฒันาเจา้หน้าที ่(อาท ิการฝึกอบรมแบบต่อเนื่อง) เป็นสิง่
ส าคญัในการทีจ่ะท าใหผู้จ้ดัการโปรแกรมซบีอีารแ์ละผูเ้กีย่วขอ้งไดท้บทวนทกัษะทีต่นมอียู่แลว้และพฒันาทกัษะใหมท่ี่
ควรมตีามความจ าเป็น โดยมากแลว้เราสามารถใชท้รพัยากรทีม่อียู่ในชมุชนเพื่อการฝึกอบรมแบบต่อเนื่อง อาท ิ
หลกัสตูรการฝึกอบรมทีม่อียู่แลว้ เอกสารการฝึกอบรมจากองคก์รอื่นและผูเ้ชีย่วชาญในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
โปรแกรมซบีอีารบ์างโปรแกรมอาจไมป่ระสบความส าเรจ็เพราะวา่ไมไ่ดใ้หก้ารสนบัสนุนและการก ากบัดแูลเจา้หน้าที่
อย่างเพยีงพอ บคุลากรซบีอีารจ์งึเป็นเสมอืนกระดกูสนัหลงัส าคญัของโปรแกรมซบีอีาร ์ดงันัน้ผูจ้ดัการจงึจ าเป็นตอ้งท า
ใหบ้คุลากรเกดิความเชือ่ม ัน่วา่เสยีงของพวกเขามผีูร้บัฟงัและมผีูค้อยใหก้ารสนบัสนุนบทบาททีพ่วกเขาแสดงอยู่การ
สนบัสนุนและการก ากบัดแูลประกอบดว้ย การก าหนดสายการก ากบัดแูลและรายงานทีช่ดัเจน การท าใหบ้คุลากรทราบ
ถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของตน และการพจิารณาประสทิธภิาพในการท างานอยู่เป็นประจ า ผูจ้ดัการโปรแกรม
จ าเป็นตอ้งเฝ้าระวงัอาการ “หมดไฟ” ซึง่อาจเกดิขึน้ไดก้บับคุลากรซบีอีารท์ีร่บังานมามากเกนิไป หนกัเกนิไปหรอืตอ้ง
ปฎบิตังิานนานเกนิไป 
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กรอบท่ี 10 ปาปัวนิวกินี 
ยกระดบัความน่าเช่ือถือและสถานะของบคุลากรซีบีอาร ์ 
หลงัจากทีส่ าเรจ็หลกัสตูรการฝึกอบรมระยะสัน้แลว้บคุลากรซบีอีารท์ีป่าปวักนิีจะสามารถคดักรองหาโรคเทา้ปกุในเดก็
และโรคตอ้กระจกในผูใ้หญ่ไดแ้ละสง่ผูป้ว่ยเหล่านี้ต่อไปเพื่อรบัการเขา้ไปแกไ้ขชว่ยเหลอืทางการแพทย์ทีจ่ าเป็น การ
เขา้ไปแกไ้ขชว่ยเชน่นี้มปีระสทิธภิาพเป็นอย่างยิง่ส าหรบัคนทีม่อีาการทุพพลภาพดงักล่าวและสมาชกิในครอบครวั ทัง้
ยงัเป็นการยกระดบัความน่าเชือ่ถอืและสถานะของบคุลากรซบีอีารใ์นชมุชนของตนอกีทางหนึ่งดว้ย  
 
 
ด าเนินกจิกรรมตามทีว่างแผนไว ้
ผูจ้ดัการโปรแกรมควรจะมคีวามเขา้ใจกบัแผนงานเป็นอย่างดแีละสามารถตระเตรยีมงานเพื่อใหเ้กดิความพรอ้มในดา้น
ต่างๆซึง่จะสง่ผลใหส้ามารถด าเนินกจิกรรมไดต้ามทีว่างแผนไว ้คูม่อืฉบบันี้จะไมอ่ธบิายลงในรายละเอยีดของกจิกรรมซี
บอีารเ์นื่องจากขอ้มลูในสว่นนัน้จะไดก้ล่าวถงึต่อไปในองคป์ระกอบต่างๆ (ด ูคูม่อืเล่ม 2-6) และคูม่อืเล่มเสรมิ (ด ูคูม่อื
เล่ม 7)ส าหรบักจิกรรมสว่นมากจะจดัไดเ้ป็นประเภทหลกัต่างๆดงันี้ 
 
การยกระดบัความตระหนัก 
กจิกรรมการยกระดบความตระหนกัทีใ่ชใ้นงานซบีอีารม์ุง่เน้นไปทีก่ลุ่มบคุลากรผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งหลกัๆเพื่อใหข้อ้มลูและ
ความรูเ้กีย่วกบัความพกิาร เพื่อใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงในดา้นทศันคตแิละพฤตกิรรม และกอ่เกดิกระแสสนบัสนุน
ยุทธศาสตรแ์ละโปรแกรมซบีอีาร ์และเพื่อกระตุน้ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีไดม้สีว่นรว่มในโปรแกรมดว้ยตนเอง  
 
การประสานงานและการสร้างเครือข่าย 
กจิกรรมประสานงานและสรา้งเครอืขา่ยเป็นสิง่จ าเป็นในการสรา้งความสมัพนัธ์และการเป็นพนัธมติรทีด่กีบัผูเ้กีย่วขอ้ง
ของโปรแกรมซบีอีาร ์กจิกรรมเชน่นี้ถอืวา่มคีวามส าคญัต่อการแบง่ปนัความรูแ้ละทรพัยากร ลดการด าเนินงานซ ้าซอ้น
และชว่ยในการขบัเคลื่อนความรว่มมอืรว่มใจของชมุชน 
 
การน าคนพิการเข้าสู่กระแสหลกั 
กจิกรรมการน าคนพกิารเขา้สูก่ระแสหลกัของการพฒันาในดา้นต่างๆท าใหค้นพกิารสามารถมสีว่นรว่มไดอ้ย่างเตม็ที่
และไดร้บัการสนบัสนุนใหม้สีว่นรว่มในภาคสว่นต่างๆของการพฒันา อาท ิภาคสขุภาพ ภาคการศกึษา ภาคความ
เป็นอยู่ทีด่แีละภาคสงัคม กจิกรรมเหล่านี้จะตอ้งมมีาตรการเฉพาะประกอบดว้ย เชน่ การอ านวยความสะดวกตาม
สมควรเพื่อใหค้นพกิารสามารถเขา้ถงึโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัได ้ 
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การให้บริการ 
โปรแกรมซบีอีารแ์ต่ละโปรแกรมจะใหบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนัโดยขึน้อยู่กบัวา่โปรแกรมนัน้มุง่เน้นไปทีส่ว่นใดของเมทรกิซ์
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชมุชน กจิกรรมหลายกจิกรรมทีส่มัพนัธ์กบัการใหบ้รกิารนัน้จะตอ้งด าเนินการโดยบคุลากรซบีี
อาร ์ซึง่กจิกรรมดงักล่าวอาจเป็นไปไดต้ัง้แต่การคดักรองคนพกิารและการสง่ต่อไปยงับรกิารสายหลกัการใหบ้รกิาร
เฉพาะทางเพื่อใหไ้ดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพรา่งกายขัน้พื้นฐานและอุปกรณ์ชว่ยเหลอืข ัน้พื้นฐานต่างๆ เป็นตน้ 
 
การรณรงค ์
ในการด าเนินการแต่เดมิของโปรแกรมซบีอีาร ์มไิดค้ านึงถงึการรณรงค ์เพราะมุง่เน้นทีจ่ะใหก้ารบรกิารแกค่นพกิาร
เพยีงอย่างเดยีว กจิกรรมรณรงคม์หีลายประเภทดว้ยกนัและสามารถใชเ้พื่อใหค้นพกิารไดร้บัโอกาสและสทิธิเ์ท่าเทยีม
ผูอ้ื่นในดา้นสขุภาพ การศกึษา สภาพความเป็นอยู่ทีด่แีละสงัคม ตลอดจนในแงม่มุอื่นๆของชวีติชมุชนดว้ย  
 
การสร้างความสามารถหรือศกัยภาพ 
การเสรมิสรา้งความสามารถหรอืศกัยภาพในการท างานใหแ้กผู่เ้กีย่วขอ้งของโปรแกรมซบีอีาร ์จะชว่ยใหเ้กดิความมัน่ใจ
วา่ บคุลากรเหล่านัน้มคีวามรูแ้ละทกัษะเพยีงพอทีจ่ะท าหน้าทีต่ามบทบาทและความรบัผดิชอบของตน (ด ูข ัน้ที ่ 1: การ
วเิคราะห์ผูเ้กีย่วขอ้ง) การฝึกอบรมเป็นวธิกีารหนึ่งทีจ่ะพฒันาความสามารถของบคุลากร และมกีารระบใุหเ้ป็นกจิกรรม
แนะน าอยู่เสมอในชดุคูม่อืนี้ อย่างไรกต็าม บคุลากรผูเ้กีย่วขอ้งหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกคนหรอืทุกกลุ่มไมจ่ าเป็นตอ้งไดร้บั
การฝึกอบรมประเภทหรอืระดบัเดยีวกนัเสมอไป แต่การฝึกอบรมควรจะอยู่บนพื้นฐานของบทบาทและความรบัผดิชอบ
ทีค่าดหวงั และความจ าเป็นทีเ่กดิขึน้จากบทบาทและความรบัผดิชอบดงักล่าวนัน้ ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งบางรายอาจตอ้งการ
เพยีงเขา้รบัการอบรมเชงิปฏบิตักิารในระยะสัน้ๆ เชน่ การสมัมนาหรอืการฟงับรรยายเพื่อท าใหต้นเขา้ใจในปญัหาเรือ่ง
ความพกิารและยุทธศาสตรซ์บีอีาร ์แต่ผูเ้กีย่วขอ้งบางรายอาจถงึข ัน้ตอ้งการหลกัสตูรการฝึกอบรมในลกัษณะทีเ่ป็น
ทางการเลยกเ็ป็นได ้ 
 
โปรแกรมซบีอีารจ์ าเป็นตอ้งพจิารณาใหเ้หน็ถงึหลกัสตูรฝึกอบรมทีม่อียู่แลว้ในชมุชนกอ่นเพื่อประหยดัทรพัยากรและใช้
ทรพัยากรใหเ้กดิประโยชน์ทีส่ดุ ทรพัยากรในการฝึกอบรมอาจหมายรวมถงึหน่วยงานรฐั องคก์รพฒันาสายหลกัและ
องคก์รพฒันาภาคเอกชนทีเ่ชีย่วชาญเรือ่งความพกิาร การฝึกใหผู้อ้ื่นมคีวามสามารถในการฝึกอบรมผูอ้ื่นอกีทอดหนึ่ง
ในเรือ่งซบีอีารก์เ็ป็นสิง่ส าคญัเชน่กนัเพื่อทีจ่ะท าใหแ้น่ใจไดว้า่ในระดบัทอ้งถิน่มคีนทีม่คีวามรูเ้รือ่งซบีอีารเ์ป็นอย่างดแีละ
มทีกัษะในการสอนเพื่อพฒันาความสามารถใหบ้คุลากรคนอื่นๆ 
 
การควบคมุและการเฝ้าสงัเกต 
การควบคมุและการเฝ้าสงัเกตคืออะไร 
การควบคมุคอืการตดิตามการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ของโปรแกรม ในการควบคมุนี้ ผูร้บัผดิชอบอาจตอ้งเฝ้าสงัเกตและ
เกบ็รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มลูเป็นประจ าตลอดทัง้ชว่งเวลาของข ัน้ตอนการเฝ้าสงัเกต การควบคมุในลกัษณะเชน่นี้
จดัเป็นงานภายในของโปรแกรม (ด าเนินการโดยผูจ้ดัการโปรแกรมซบีอีารแ์ละบคุลากรซบีอีาร)์ เพื่อชว่ยใหท้มีสามารถ
พจิารณาไดว้า่กจิกรรมใดด าเนินไปไดด้ว้ยดแีละกจิกรรมใดด าเนินไปไดไ้มด่นีกัผลจากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจะน ามาใช้
ปรบัปรงุหรอืแกไ้ขปญัหาต่างๆตามความเหมาะสม หากโปรแกรมใดมรีะบบการควบคมุและเฝ้าสงัเกตทีม่ปีระสทิธภิาพ
กจ็ะท าใหก้ารประเมนิผลโปรแกรมท าไดง้า่ยขึน้เป็นอย่างมาก (ด ูข ัน้ที ่4: การประเมนิผล) 
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ขัน้ตอนของการควบคมุและการเฝ้าสงัเกต 
 
ตัง้ตวับ่งชี้: การตัง้ตวับง่ชีค้วรตัง้ตัง้แต่ข ัน้ที ่2 หรอืข ัน้ของการวางแผนและออกแบบ 
 
ตดัสินใจว่าจะเกบ็รวบรวมข้อมลูอย่างไร : การตดัสนิใจวา่จะเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อการเฝ้าสงัเกตอย่างไร (เครือ่ง
ยนืยนั) ควรจะท าตัง้แต่ข ัน้ที ่2 เชน่กนั  
 
เกบ็รวบรวมและบนัทึกข้อมลู: โปรแกรมควรจะมรีะบบเพื่อการเกบ็รวบรวมและบนัทกึขอ้มลูอย่างเป็นทางการ ระบบ
ทีว่า่นี้ควรจะมลีกัษณะและวธิกีารทีเ่รยีบงา่ยทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปไดแ้ละเกบ็รวบรวมเฉพาะขอ้มลูทีต่อ้งการจรงิๆเท่านัน้ 
เจา้หน้าทีทุ่กคนควรจะไดร้บัการฝึกอบรมใหส้ามารถปฏบิตัติามและใชร้ะบบนี้ได ้เชน่ ควรจะสามารถใชแ้บบฟอรม์เกบ็
รวบรวมขอ้มลูไดอ้ย่างถูกตอ้งเป็นตน้ นอกจากนี้ระบบแบบทีไ่มเ่ป็นทางการกอ็าจจะมปีระโยชน์เชน่กนั เชน่ ทาง
โปรแกรมอาจขอใหบ้คุลากรซบีอีารบ์นัทกึขอ้มลูเกีย่วกบักจิกรรมของตนลงในสมดุบนัทกึประจ าวนั และจดัใหม้ตีาราง
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นประจ า เชน่ ทุกวนั ทุกสปัดาห์ ทุกเดอืนและ /หรอืทุกไตรมาส ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความจ าเป็นใน
การรายงานผลของโปรแกรม  
 
วิเคราะห์ข้อมลู: การเกบ็รวบรวมและบนัทกึขอ้มลูอย่างสม ่าเสมอมกัจะท าไดง้า่ยกวา่การวเิคราะห์ขอ้มลูนัน้ อย่างไรก็
ดหีากผูจ้ดัการโปรแกรมซบีอีารไ์มพ่จิารณาขอ้มลูทีไ่ดใ้หถ้ว้นถีก่จ็ะไมส่ามารถเลง็เหน็ถงึความกา้วหน้าของกจิกรรม
ภายใตโ้ปรแกรมและปญัหาต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้ได ้หลงัจากทีว่เิคราะห์ขอ้มลูแลว้กอ็าจจ าเป็นทีจ่ะตอ้งศกึษาหรอืสบืสอบ
เพิม่เตมิต่อไป เพื่อใหเ้กดิความกระจ่างวา่ปญัหาทีพ่บนัน้แทจ้รงิแลว้คอือะไรกนัแน่ 
 
รายงานและแบ่งปันข้อมลู: การรายงานและการแบง่ปนัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเฝ้าสงัเกตกบัผูเ้กีย่วขอ้งหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี
หลกัจะท าใหโ้ปรแกรมมคีวามโปรง่ใสและแสดงใหเ้หน็ถงึความรบัผดิชอบ รายงานการเฝ้าสงัเกตควรจะมขีอ้มลูต่างๆ 
อาท ิกจิกรรมหรอืงานทีร่ายงาน งานทีว่างแผนไวส้ าหรบัระยะเวลาของการรายงานนัน้และงานทีท่ าส าเรจ็จรงิ 
พฒันาการไปสูผ่ลลพัธ์ทีป่ระสงคข์องโปรแกรม คา่ใชจ้่ายตามงบประมาณเปรยีบเทยีบกบัคา่ใชจ้่ายจรงิ ความส าเรจ็ 
ขอ้จ ากดั/ปญัหาทีพ่บ การแกไ้ขทีไ่ดด้ าเนินการไปหรอืทีแ่นะน า และบทเรยีนทีไ่ดร้บั เกณฑใ์นการรายงานอาจแตกต่าง
กนัตามโครงสรา้งการจดัการของโปรแกรมซบีอีารน์ัน้ๆ ยกตวัอย่างเชน่ในระดบัทอ้งถิน่นัน้บคุลากรซบีอีารอ์าจจะตอ้ง
รายงานต่อผูจ้ดัการโปรแกรมทุกสปัดาห์ ผูจ้ดัการโปรแกรมอาจตอ้งรายงานขึน้ไปในระดบัทีส่งูขึน้ทุกเดอืน เป็นตน้  
 
จดัการข้อมลู: ในการด าเนินโปรแกรมซบีอีารโ์ดยปกตแิลว้จะมกีารน าเสนอขอ้มลูต่างๆออกมาเป็นจ านวนมาก อาท ิ
เอกสาร รายงาน จดหมายโตต้อบและบญัชตี่างๆ การจดัการขอ้มลูทีด่จีงึจ าเป็นตอ้งอาศยัระบบการจดัเกบ็แฟ้มขอ้มลูที่
มปีระสทิธภิาพซึง่จะชว่ยประหยดัเวลาและป้องกนัความผดิพลาดในขัน้ตอนของการเฝ้าสงัเกตไดม้าก และหากมกีาร
เกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัดว้ยกจ็ าเป็นตอ้งดแูลใหม้กีารรกัษาขอ้มลูนัน้ไวใ้นทีท่ีป่ลอดภยัเท่านัน้ 
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ขัน้ท่ี 4: การประเมินผล 
 
บทน า 
การประเมนิผลเป็นข ัน้ตอนสดุทา้ยของวงจรการจดัการ 
การประเมนิผลดงักล่าวนี้คอืการประเมนิโปรแกรมซบีอีารท์ี่
ก าลงัด าเนินอยู่หรอืทีเ่สรจ็สมบรูณ์ไปแลว้เพื่อพจิารณาวา่
ผลลพัธ์ทีร่ะบใุนแผนโปรแกรม (ด ูข ัน้ที ่ 2: การวางแผน
และการออกแบบ) บรรลุแลว้หรอืไมแ่ละสถานการณ์
พื้นฐาน (ด ูข ัน้ที ่ 1: การวเิคราะห์สถานการณ์) มกีาร
เปลีย่นแปลงไปหรอืไม ่การประเมนิผลจะท าใหส้ามารถ
ตดัสนิใจไดว้า่จะด าเนินการโปรแกรมต่อ เปลีย่นแปลง
โปรแกรมหรอืยุตโิปรแกรม และยงัสามารถเป็นหลกัฐานชิน้
ส าคญัอกีดว้ยวา่ซบีอีารเ์ป็นยุทธศาสตรท์ีด่สี าหรบัการสรา้ง
โอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนั การลดความยากจนและการท าใหค้น
พกิารเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม 

  
 
                                                
 
 
 
  
                                                      

 
ผูจ้ดัการโปรแกรมซบีอีารส์ว่นหนึ่งอาจเป็นกงัวลวา่ผลการประเมนิอาจแสดงใหเ้หน็ถงึความผดิพลาดหรอืจุดอ่อนของ
ตนเดน่ชดัขึน้ ในเรือ่งนี้จงึตอ้งท าความเขา้ใจเสยีกอ่นวา่ไมม่โีปรแกรมใดทีจ่ะด าเนินการไปไดอ้ย่างราบรืน่โดยสมบรูณ์
อยู่แลว้ และแมแ้ต่โปรแกรมทีป่ระสบความส าเรจ็สงูกย็งัประสบปญัหาบา้งระหวา่งการด าเนินโปรแกรมอยู่ด ีโปรแกรมซี
บอีารท์ีป่ระสบความส าเรจ็จงึควรจะตอ้งสะทอ้นใหเ้หน็ถงึปญัหาทีป่ระสบเรยีนรูจ้ากปญัหาเหล่านัน้และใชผ้สทีไ่ดจ้าก
การเรยีนรูป้ญัหาเพื่อการวางแผนทีด่ใีนอนาคต 
 
คนจ านวนมากคดิวา่การประเมนิผลเป็นเรือ่งทีย่ากล าบากเพราะคูม่อื สว่นใหญ่ มกับรรยายถงึกระบวนการและวธิกีาร
ต่างๆในรปูแบบทีซ่บัซอ้น เป็นเหตุใหเ้จา้หน้าทีโ่ปรแกรมซบีอีารจ์ านวนมากรูส้กึวา่ตนจะตอ้งเป็นผูเ้ชีย่วชาญเท่านัน้ถงึ
จะท าการประเมนิได ้อย่างไรกต็ามหากมกีารวางแผนและเตรยีมการอย่างเหมาะสมดแีลว้ผูป้ระเมนิโปรแกรมซบีอีารก์็
จะสามารถท าการประเมนิผลอย่างงา่ยไดเ้พื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันา 
 

4. การประเมนิผล 

2. การวางแผน 
และการออกแบบ 

1. การวเิคราะห์  
   สถานการณ์ 
 

3. การจดัตัง้และ          
การเฝ้าสงัเกต 
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การประเมินผล 

 
การประเมนิผลคอือะไร 
การประเมนิผลคอืการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการพฒันาในดา้นต่างๆ ของโปรแกรม กล่าวคอื เป็นการประเมนิ
ความสอดคลอ้ง ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ผลกระทบและความยัง่ยนืของโปรแกรมซึง่ลว้นแลว้แต่เป็นปจัจยัส าคญั
ทัง้สิน้ เมือ่ท าการประเมนิผลแลว้ผูจ้ดัการโปรแกรมซบีอีารจ์ะสามารถเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของโปรแกรมเองและใช้
บทเรยีนทีไ่ดน้ัน้ในการปรบัปรงุกจิกรรมทีด่ าเนินอยู่ในปจัจุบนัและสง่เสรมิใหเ้กดิการวางแผนทีด่ยีิง่ข ึน้โดยการเลอืก
วธิกีารอื่นๆส าหรบัการด าเนินงานในอนาคต 
 
ใครเป็นผูท้ าการประเมนิ 
ผูป้ระเมนิโปรแกรมซบีอีาร ์อาจเป็นเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมซบีอีารท์ีป่ระเมนิงานของตนเองเป็นการภายใน 
(การประเมนิผลตนเอง) หรอือาจเป็นบคุคลหรอืหน่วยงานอสิระจากภายนอกทีเ่ขา้มาตรวจสอบการด าเนินกจิกรรม 
(การประเมนิผลจากภายนอก) การประเมนิผลทัง้สองรปูแบบมขีอ้ดแีละขอ้ดอ้ยของตนเอง ดงันัน้การประเมนิผลของแต่
ละโปรแกรมจะมคีวามแตกต่างกนัไป แต่หากจะใหด้แีลว้ควรเป็นการประเมนิผลดว้ยการผสมระหวา่งทัง้สองแนวทางที่
ไดก้ล่าวถงึนี้  
 
การประเมนิผลจะมขีึน้เมือ่ใด 
การประเมนิผลแตกต่างจากการควบคมุหรอืเฝ้าสงัเกตเพราะวา่การประเมนิผลไมไ่ดเ้กดิขึน้อย่างต่อเนื่อง การ
ประเมนิผลเกดิขึน้ ณ ชว่งเวลาบางชว่งของวงจรโครงการเท่านัน้ โดยอาจมขีึน้เมือ่ถงึครึง่ทางของการจดัตัง้โปรแกรม 
ทนัทหีลงัจากทีโ่ปรแกรมเสรจ็สมบรูณ์หรอืหลงัจากนัน้ (เชน่ การประเมนิในรอบ 2ปี)  
 
ขัน้ตอนของการประเมนิผล 
การประเมนิผลโปรแกรมซบีอีารจ์ะขึน้อยู่กบัสิง่ทีท่ าการประเมนิ ผูท้ีข่อใหม้กีารประเมนิและผูท้ีจ่ะท าการประเมนิ โดย
ปกตแิลว้การประเมนิผลจะมขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้  
 
จดุมุ่งเน้นในการประเมิน 
ขัน้ตอนแรกของการประเมนิผลคอืการพจิารณาวา่จุดมุง่เน้นของการประเมนิผลคอือะไร หรอืกล่าวคอืการพจิารณาวา่
เหตุใดจงึมกีารประเมนิผลเกดิขึน้ (วตัถุประสงค)์ และพจิารณาวา่การประเมนิผลในครัง้นี้น าไปสูข่อ้มลูทีเ่ป็นค าตอบใด  
 
เนื่องจากเราไมส่ามารถท าการประเมนิผลเพยีงคร ัง้เดยีวเพื่อใหค้รอบคลุมทุกแงม่มุของโปรแกรมได ้ดงันัน้เราจงึ
จ าเป็นตอ้งพจิารณาอย่างถีถ่ว้นวา่วตัถุประสงคข์องการประเมนิผลนัน้คอือะไร วตัถุประสงคข์องการประเมนิผล ไดแ้ก ่ 

• ประเมนิวา่บคุลากรซบีอีารส์ามารถท าหน้าทีต่ามบทบาทและความรบัผดิชอบของตนเองไดอ้ย่างเตม็
ความสามารถหรอืไมเ่พื่อทีจ่ะไดพ้จิารณาต่อไปวา่บคุลากรเหล่านี้ควรตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมเพิม่เตมิหรอืไม่ 

• ประเมนิวา่กจิกรรมใดเกดิผลดทีีส่ดุ พจิารณากจิกรรมสว่นใดของโปรแกรมทีค่วรจะมกีารด าเนินการต่อและกจิ
กจิกรรมสว่นใดทีค่วรจะลม้เลกิไป 

• ประเมนิวา่โปรแกรมเกดิผลตามทีว่างไวห้รอืไม ่เพื่อพจิารณาวา่จะน ายุทธศาสตรน์ี้ไปใชซ้ ้าทีอ่ื่นหรอืไม ่ 
• ประเมนิวา่ทรพัยากรถูกใชอ้ย่างเหมาะสมหรอืไม ่ผลลพัธ์ทีไ่ดร้บัและกระบวนการทีต่ามมา เพื่อชว่ยในการ

ตดัสนิใจเกีย่วกบัอนาคตของโปรแกรม  
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เมือ่ทราบถงึวตัถุประสงคข์องการประเมนิผลแลว้จงึสามารถก าหนดขอ้ค าถามทีก่ารประเมนิผลนัน้จะตอ้งตอบใหไ้ด ้
ค าถามไมค่วรเป็นค าถามพื้นฐานเพยีงเพื่อใหไ้ดค้ าตอบวา่ “ใช”่ หรอื “ไมใ่ช”่ เท่านัน้แต่ควรจะเป็นค าถามทีจ่ะท าให้
ทราบถงึความสอดคลอ้ง ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ผลกระทบและความยัง่ยนืของโปรแกรม (ด ูตารางที ่ 4: 
องคป์ระกอบของการประเมนิผล)  
 

ตารางท่ี 4: องคป์ระกอบของการประเมินผล 

ความสอดคล้อง โปรแกรมนี้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของคนพกิาร ครอบครวัของคนพกิารและชมุชน
หรอืไม ่ 

ประสิทธิภาพ โปรแกรมไดม้กีารน าทรพัยากร (มนุษย์ การเงนิและพสัด)ุ ไปใชใ้นวธิกีารทีเ่หมาะสมหรอืดทีีส่ดุ
หรอืไม ่

ประสิทธิผล โปรแกรมสามารถบรรลุผลลพัธ์ในเชงิคณุภาพ ปรมิาณและเวลาหรอืไม่ 

ผลกระทบ โปรแกรมสามารถบรรลุเป้าหมายในวงกวา้งแลว้หรอืไม ่โปรแกรมนี้ไดเ้ปลีย่นแปลงชวีติของคนพกิาร
และครอบครวัอย่างไร โปรแกรมนี้มผีลต่อชมุชนในดา้นทศันคตแิละพฤตกิรรมทีม่ตี่อคนพกิารอย่างไร  

ความยัง่ยืน โปรแกรมนี้จะสามารถด าเนินต่อไปไดห้รอืไมเ่มือ่การสนบัสนุนจากภายนอกถูกลดลงหรอืถอดถอนไป 

 
เกบ็รวบรวมข้อมลู 
ขัน้ตอนทีส่องคอืการตดัสนิใจวา่จะตอบค าถามของการประเมนิผลอย่างไรโดยการพจิารณาถงึประเดน็ต่อไปนี้ 
 

• ใครสามารถให้ข้อมลูได้ ‟ ผูเ้กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมซบีอีารท์ุกฝ่าย คอืแหล่งขอ้มลูทีด่ซีึง่ผูป้ระเมนิสามารถ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากคนพกิารและครอบครวั โปรแกรมเพื่อชมุชนอื่นๆ หน่วยงานรฐัในทอ้งถิน่ (อาท ิ
ส านกังานสถติแิห่งชาต)ิ ฯลฯ บคุลากรซบีอีารแ์ละบคุลากรในวชิาชพีอื่นๆกส็ามารถเป็นแหล่งขอ้มลูทีด่ไีด้
เชน่กนัเนื่องจากบคุลากรเหล่านี้มกีารบนัทกึกจิกรรมและการเขา้ไปชว่ยแกไ้ขทีต่นไดด้ าเนินการไปตลอดจน
ผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้  

• การเกบ็รวบรวมข้อมลูจะท าได้อย่างไร‟ การเกบ็รวบรวมขอ้มลูสามารถท าไดห้ลายทางดว้ยกนั แต่ละทาง
กม็ขีอ้ดแีละขอ้เสยีในตวัเอง แต่โดยปกตแิลว้การประเมนิผลจะใชว้ธิกีารรวบรวมขอ้มลูมากกวา่หนึ่งวธิ ี(ด ู
ตารางที ่5: วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู) 

• จะเกบ็รวบรวมข้อมลูเมื่อใด ‟ เราสามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดใ้นชว่งของข ัน้ตอนต่างๆ ในการด าเนิน
โปรแกรมการเกบ็รวบรวมขอ้มลูกอ่นโปรแกรมเริม่ตน้ขึน้จะท าใหเ้รามขีอ้มลูเบสไลน์ (ด ูข ัน้ที ่1: การวเิคราะห์
สถานการณ์) ขอ้มลูเบสไลน์เป็นสิง่ส าคญัทีค่วรจะตอ้งมเีวลาทีต่อ้งการวดัผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากโปรแกรมซบีี
อาร ์หากเราไมท่ราบสถานการณ์กอ่นทีโ่ปรแกรมจะเริม่ขึน้เรากจ็ะประเมนิไดย้ากวา่โปรแกรมนี้มผีลกระทบ
ใดๆบา้ง นอกจากนี้เรายงัสามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูขณะทีโ่ปรแกรมก าลงัด าเนินไป (ด ูข ัน้ที ่ 3: การควบคมุ
และการเฝ้าสงัเกต) หรอืเมือ่ถงึจุดสิน้สดุของโปรแกรมดว้ยเชน่กนั  
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    ตารางท่ี 5: วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

วิธีการ เชิงคณุภาพ เชิงปริมาณ วตัถปุระสงคโ์ดยรวม 

แบบสอบถาม X X 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเกีย่วกบัจ านวนของปญัหาทีเ่จาะจงและ
ชดัเจนจากคนพกิาร ผูป้กครองหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีหลกั
อื่น  

แบบประเมนิ
รายบคุคล 

X X 
เพื่อประเมนิสถานการณ์ปจัจุบนัในดา้นความเป็นอยู่ 
สขุภาพ กจิกรรมประจ าวนั ฯลฯ ผลลพัธ์ทีไ่ดส้ามารถ
น าไปเปรยีบเทยีบกบัรายงานกรณีศกึษาเริม่แรกได ้ 

แบบส ารวจ 
 

 X 
เพื่อประเมนิความเปลีย่นแปลงของทศันคตแิละ
คณุภาพชวีติ (หากจะใหด้ตีอ้งเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลู
เบสไลน์) ผา่นทางการใชแ้บบส ารวจ 

การพจิารณา
เอกสาร 

X X 

เพื่อท าความเขา้ใจนโยบายพื้นฐานของโปรแกรมและ
วธิกีารด าเนินงานของโปรแกรม (การทบทวนนโยบาย 
ขอ้บงัคบั กระบวนการ การจดัการดา้นการเงนิและ
ธุรการ)  

การพจิารณา
บนัทกึขอ้มลู 
 

 X 

เพื่อใหไ้ดภ้าพรวมของจ านวนและลกัษณะของคน
พกิารทีม่ารบับรกิาร พฒันาการทีเ่กดิขึน้ การเขา้ไป
ชว่ยแกไ้ขทีไ่ดด้ าเนินการไป ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ขอ้มลูป้อนเขา้และผลลพัธ์ อตัราภาระงานของ
เจา้หน้าทีฟ้ื่นฟูสมรรถภาพรา่งกาย ฯลฯ 

การสมัภาษณ์ 
 

X  
เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในมมุมอง ความรูส้กึหรอื
ประสบการณ์ของผูใ้หส้มัภาษณ์หรอืเพื่อใหเ้กดิความ
เขา้ใจเพิม่ขึน้วา่เหตุใดเขาจงึตอบแบบสอบถามเชน่นัน้  

การสงัเกต 
 

X X 

เพื่อรวบรวมขอ้มลูทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัการด าเนินงานที่
แทจ้รงิของโปรแกรม โดยเฉพาะอย่างยิง่เกีย่วกบั
กระบวนการและการมปีฏสิมัพนัธ์กบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ต่างๆ  

การประชมุหรอืการ
สนทนากลุ่ม 
 

X  

เพื่อท าความเขา้ใจกบัเรือ่งใดๆในระดบัทีล่กึลงไปอกี
ดว้ยการสนทนากลุ่ม เชน่ เพื่อใหท้ราบวา่ผูใ้หข้อ้มลู
เหล่านัน้มปีฏกิริยิาต่อประสบการณ์หรอืค าแนะน า
อย่างไร หรอืเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในปญัหาต่างๆ
รว่มกนั ฯลฯ 
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วิเคราะห์ข้อมลูและหาข้อสรปุ 
หลงัจากทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูแลว้ผูป้ระเมนิจะตอ้งท าความเขา้ใจกบัขอ้มลูนัน้ต่อไป การวเิคราะห์ขอ้มลูจะท าใหเ้หน็ถงึ
รปูแบบ แนวโน้มหรอืขอ้คน้พบทีค่าดไมถ่งึจากนัน้จงึพจิารณาวา่ขอ้มลูนัน้สามารถตอบขอ้ค าถามของการประเมนิผล
หรอืไม ่และหากตอบไดแ้ลว้สามารถตอบไดด้เีพยีงใด ขอ้มลูต่างประเภทกนักจ็ าเป็นตอ้งมกีารวเิคราะห์ต่างกนั 
ยกตวัอย่างเชน่ขอ้มลูในเชงิปรมิาณจากแบบสอบถาม การทดสอบหรอืบนัทกึกม็กัจะใชว้ธิกีารและโปรแกรมทางสถติ ิ
ขอ้มลูเชงิคณุภาพจากการสมัภาษณ์หรอืการประชมุสนทนากลุ่มกม็กัจะวเิคราะห์โดยการจดัโครงสรา้งตามหวัขอ้หลกัที่
ก าหนดไว ้และเมือ่ไดท้ าการวเิคราะห์ขอ้มลูแลว้จงึจะสามารถหาขอ้สรปุและเสนอค าแนะน าเกีย่วกบัโปรแกรมนี้ได ้ 
 
แบ่งปันข้อค้นพบและน าไปด าเนินการ 
การประเมนิผลจะไมม่ปีระโยชน์แต่อย่างใดเลยหากมไิดม้กีารน าขอ้สรปุและค าแนะน าทีไ่ดไ้ปด าเนินการต่อ ดงันัน้จงึถอื
เป็นเรือ่งส าคญัทีจ่ะไดม้กีารรายงานและแบง่ปนัขอ้คน้พบทีไ่ดก้ารรายงานและแบง่ปนัขอ้คน้พบสามารถท าไดห้ลายวธิี
ดว้ยกนั เชน่ การน าเสนอรายงานการประเมนิผลอย่างเป็นทางการในลกัษณะของลายลกัษณ์อกัษร การน าเสนอผลการ
ประเมนิในทีป่ระชมุรว่มกบัสมาชกิในชมุชน การเขยีนบทความเพื่อตพีมิพ์ในหนงัสอืพมิพ์ทอ้งถิน่ การเขยีนกรณีศกึษา
เพื่อตพีมิพ์ในจดหมายขา่วทีจ่ะสง่เวยีนไปยงัหน่วยงานอื่นๆ การเขยีนบทความเพื่อตพีมิพ์ในวารสารหรอืการน าเสนอ
รายงานในทีป่ระชมุใหญ่ หลงัจากทีม่กีารประเมนิผลแลว้กจ็ าเป็นทีจ่ะตอ้งไตรต่รองและเรยีนรูด้ว้ยวา่สิง่ใดเกดิผลและสิง่
ใดไมเ่กดิผล สิง่ใดทีท่่านท าถูกแลว้และสิง่ใดทีท่่านท าผดิไป ผลของการประเมนิควรจะมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
เกีย่วกบักจิกรรมหรอืสว่นต่างๆของโปรแกรมวา่ควรจะมกีารด าเนินการต่อไปปรบัปรงุแกไ้ขหรอืยกเลกิการปฏบิตัทิี่
ประสบความส าเรจ็ใดทีค่วรจะน าไปขยายผลการด าเนินงานและปญัหาหรอืสิง่ส าคญัอะไรบา้งทีช่มุชนจะตอ้งดแูลแกไ้ข
กนัต่อไป 
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  ภาคผนวก: ตวัอย่างโครงสร้างการจดัการโปรแกรมซีบีอาร ์
 
  โปรแกรมซีบีอารใ์นระดบัท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

คณะกรรมการซบีอีาร ์

โรงเรยีน
ประถมศกึษา / 
มธัยมศกึษา 

 

หน่วยงานควบคุม
โรงเรยีน 

ผูจ้ดัการซบีอีาร ์

ผูจ้ดัการซบีอีาร์
ระดบักลาง 

หน่วยงานรฐัใน
ทอ้งถิน่ 

 

เจา้หน้าทีซ่บีอีาร ์

ผูส้ง่เสรมิหรอือ านวย
ความสะดวกใน

ชมุชนหรอือาสามคัร 
/ ผูน้ ากลุ่มพึง่พา

ตนเอง  
 

ศนูย์สขุภาพ / หน่วยงาน
ดา้นการดแูลสขุภาพ
ระดบัปฐมภมู ิ/ 
โรงพยาบาล 

ศนูย์สขุภาพชมุชน / 
เจา้หน้าทีข่ยายผล 
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โปรแกรมซีบีอารใ์นระดบัต าบล/หมู่บ้านโดยรฐับาลหรือองคก์รพฒันาภาคเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูอ้ านวยการ 
หรอืหวัหน้าสถาบนั 

ผูจ้ดัการซบีอีาร ์

ผูป้ระสานงานดา้นสขุภาพ 

ผูป้ระสานงานดา้นสภาพ
ความเป็นอยู่ 

ผูป้ระสานงานดา้นการศกึษา  

ผูป้ระสานงานดา้นสงัคม 

ผูจ้ดัการซบีอีารร์ะดบักลาง 

เจา้หน้าทีซ่บีอีาร์ 

ผูส้ง่เสรมิหรอือ านวยความ
สะดวกในชมุชนหรอื

อาสามคัร 

ก
าร
เส
รมิ
พ
ล
ัง 
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       โปรแกรมซีบีอารร์่วมระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอ้ านวยการหรอื 
หวัหน้าสถาบนั 

ผูจ้ดัการซบีอีาร ์

ผูป้ระสานงานดา้นสขุภาพ 

ผูป้ระสานงานดา้นสภาพ
ความเป็นอยู่ 

ผูป้ระสานงานดา้นการศกึษา  

ผูป้ระสานงานดา้นสงัคม 

ผูจ้ดัการซบีอีาร์
ระดบักลาง 

เจา้หน้าทีซ่บีอีาร ์

ผูส้ง่เสรมิหรอือ านวยความ
สะดวกในชมุชนหรอื

อาสามคัร 

รัฐ
บ
า
ล
 

อง
คก์

รพ
ฒัน

าภ
าค
เอ
กช

น 
/  

ส า
นกั

งา
นโ
คร
งก
าร
พฒั

นา
ขอ

งร
ฐับ

าล
 

กา
รเส

รมิ
พล

งั 
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โปรแกรมซีบีอารโ์ดยกระทรวงสาธารณสขุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการซบีอีาร ์

หน่วยงานควบคุม
โรงเรยีน 

ศนูยส์ุขภาพระดบัเขต/
จงัหวดั 

 

หน่วยงานดา้นการดแูล
สขุภาพ ระดบัปฐมภมูแิละ

ผูจ้ดัการซบีอีาร์ 

โรงเรยีนประถมศกึษา / 
มธัยมศกึษา 

 

ศนูย์สขุภาพทีม่ ี
บคุลากรดา้นสขุภาพ
และเจา้หน้าทีซ่บีอีาร ์

 

โครงการสง่เสรมิ
สภาพความเป็นอยู่ / 
โครงการเกีย่วกบั

อาชพี /  
โครงการฝึกอบรม

อาชพี 
และสรา้งรายได ้

หน่วยงานดา้น
สภาพความ
เป็นอยู ่

 

ศนูยส์่งต่อ 
 

ผูส้ง่เสรมิหรอื
อ านวยความ

สะดวกในชมุชน
หรอือาสามคัร / 
ผูน้ ากลุ่มพึง่พา

ตนเอง 
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ก าหนดการ 
“การแนะน า CBR Guidelines ขององคก์ารอนามยัโลก” 

ฉบบัภาษาไทย 
ในวนัจนัทร ์ท่ี  3  มิถนุายน 2556 

ณ ห้องกมลทิพย ์1 โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรงุเทพฯ  
************************************** 

เวลา 08.00 ‟ 09.00 น.          ลงทะเบยีนรบัเอกสาร   
เวลา 09.00 ‟ 09.30 น.            พธิเีปิด  
               โดย ผูแ้ทนองคก์ารอนามยัโลก    
เวลา 09.30 ‟ 10.00 น.          ความเป็นมาและการผลกัดนัแนวทาง  CBR Guidelines ของประเทศที ่  
                                            ประสบความส าเรจ็ 
            โดย  „ Ms.Karen Heinicke ‟ Motsch : ผูอ้ านวยการองคก์าร CBM    
                                                   ประจ าภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกตอนกลาง     
เวลา 10.00 ‟ 10.15 น.       พกัรบัประทานอาหารวา่ง 
เวลา 10.15 ‟ 10.35 น.      การบรรยาย “ประสบการณ์การด าเนินงานตามแนวทาง  CBR Guidelines     
       ของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์” 
         โดย  „ นางมยุร ีผวิสวุรรณ 
       ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร  
                     ประธานเครอืขา่ยคณะท างาน CBR ประเทศไทย 
เวลา 10.35 ‟ 10.50 น.   การบรรยาย “ประสบการณ์การด าเนินงานตามแนวทาง CBR Guidelines    
                                                   ของกระทรวงสาธารณสขุ” 
        โดย  „ แพทย์หญงิดารณี สวุพนัธ์     

                               ศนูย์สรินิธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาต ิ
เวลา 10.50 ‟ 11.10 น.    การบรรยาย“แนวทาง CBR กบัความเชือ่มโยง UNCRPD  
       ในมมุมองของคนพกิาร” 
        โดย  „ นายมณเฑยีร  บญุตนั 
      สมาชกิวฒุสิภา 
      คณะกรรมการวา่ดว้ยสทิธคินพกิารของสหประชาชาต ิ  
เวลา 11.10 ‟ 11.30 น.           การบรรยาย”บทบาทและหน้าทีใ่นภารกจิงานดา้นคนพกิาร  
                                                  ของกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

        โดย  „ นายราม  จนิตมาศ 
      หวัหน้าฝ่ายสง่เสรมิการมสีว่นรว่มและการพฒันาชมุชน  
                           ส านกัสง่เสรมิการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคมและการมสีว่นรว่ม  

   กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่    
เวลา 11.30 ‟ 12.00 น.           มมุมองการบรูณาการ  CBR  Guidelines  ในพื้นทีย่ากล าบาก  
                                                   โดย „ นางสาวศษุรีา ชนเหน็ชอบ 
                                                           นกัวจิยัสถานการณ์ทุ่นระเบดิในประเทศไทย 
เวลา 12.00 - 12.30 น.            ขอ้เสนอแนะ / แลกเปลีย่น     

********************************* 
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