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ได้เรียนรู้อะไรจากการเข้าร่วมโครงการ  

ศนูย์การเรียนรู้การดแูลด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์ วิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบรีุ ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ พฒันาเยาวชน
จิตอาสาในการดแูลคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหวด้วยหวัใจความ
เป็นมนษุย์ ในระหวา่งวนัท่ี 13-14 กมุภาพนัธ์ 2559 ณ ต าบลพิกลุทอง 
จงัหวดัราชบรีุ สิ่งท่ีได้รับคือการได้เข้าใจผู้พิการมากขึน้ เข้าใจถึงความ
ยากล าบาก เข้าใจถึงการใช้ชีวิตและการปรับตวั  นบัวา่เป็นประโยชน์ใน
การท่ีน ามาเป็นข้อมลูน าเข้าส าหรับการวางแผนเพ่ือการดแูลผู้พิการให้มี
คณุภาพชีวิตท่ีดีเพิ่มมากขึน้ตอ่ไป  
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ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครัง้นี ้ผู้ รับผิดชอบโครงการได้แบง่กลุ่ม
ให้ลงไปศึกษาและท าความเข้าใจครอบครัวผู้พิการพร้อมกับเยาวชนจิต
อาสา และนกัศกึษาพยาบาลจิตอาสาของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี   ทางกลุ่มได้รับมอบหมายให้พาเยาวชนจิตอาสาไปเย่ียมบ้านผู้
พิการจ านวน 2 รายท่ีมีความพิการทางการเคล่ือนไหว ท่านหนึ่งถกูตดัขา 
ไม่สามารรถเคล่ือนไหวตวัเองได้ ในขณะท่ีอีกท่านแม้จะไม่ถกูตดัขา แต่ก็
มีความพิการทางการเคล่ือนไหวในลกัษณะท่ีช่วยเหลือตวัเองได้น้อย ไม่
สามารถลกุเดินไปท ากิจกรรมตา่งๆได้ด้วยตนเอง ประกอบกบัตาท่ีมองไม่
เห็น  ซึ่งสาเหตขุองความพิการของผู้พิการทัง้ 2 รายนีแ้ตกตา่งกนั คณุลงุท่ี
ถูกตัดขาเกิดจากประสบอุบัติ เหตุ   ส่วนคุณลุงอีกท่ าน  เกิดจาก
ภาวะแทรกซ้อนของโรคทางสมอง แม้ว่าสาเหตขุองผู้พิการทัง้ 2 รายจะ
แตกต่างกัน แต่สิ่งท่ีเหมือนกันคือ ทัง้ 2 รายต้องผ่านความทุกข์ ความ
ยากล าบากในการปรับตวั กว่าจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดลุนัน้ต้องใช้
เวลานาน ผู้ เขียนในฐานะท่ีได้มีส่วนในการลงชุมชนเพ่ือท าความเข้าใจ
ชีวิตของคุณลุงผู้ พิการทัง้ 2 ราย จึงอยากท่ีจะสรุปความทุ กข์ความ
ยากล าบากของแต่ละกรณีศึกษา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในประเด็นของ
การปรับตัวภายหลังความพิการ เพ่ือให้ผู้ อ่านได้มองเห็นและเข้าใจถึง
ความยากล าบากของผู้พิการและครอบครัวในการใช้ชีวิตและการปรับตวั
ดงัตอ่ไปนี ้ 
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ความยากล าบากของการปรับตัว 

การได้ลงไปศกึษาและท าความเข้าใจผู้พิการในครัง้นี ้ท าให้ 

เข้าใจถึงความยากล าบากของผู้พิการและครอบครัวท่ีต้องปรับตวัเพ่ือให้
สามารถดูแลตนเองได้อย่างสมดุลย์ ตัง้แต่การปรับตัวในช่วงท่ีนอนพัก
รักษาตวัในโรงพยาบาล และการปรับตวัเม่ือต้องกลบัมาอยู่ท่ีบ้าน ในช่วง
ท่ีอยู่โรงพยาบาลญาติต้องเดินทางไปเฝ้า แม้ว่าจะไม่ต้องเสียค่ารักษา
เน่ืองจากมีบตัรประกนัสขุภาพ แตก็่ต้องเสียคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆท่ีเบิกไมไ่ด้ เช่น 
คา่ผ้าอ้อมส าเร็จรูป คา่อาหารของญาติ คา่เดินทางมาเย่ียม และหลงัจาก
ท่ีกลบัจากโรงพยาบาล ในช่วงแรกๆญาติของผู้พิการเล่าให้ฟังว่า กลบัมา
บ้านใหม่ๆปรับตัวยากมาก มันไม่เหมือนเดิมอย่างท่ีเคยเป็น ผู้ ป่วย
ช่วยเหลือตวัเองไม่ได้เลย ต้องดแูลอาบน า้ เช็ดตวั ป้อนข้าว พลิกตะแคง
ตวั ท าแผลกดทบั ซึ่งเป็นความยากล าบากและเป็นอปุสรรคในการดแูล ท่ี
ส าคญัค าแนะน าท่ีได้รับมาจากทางโรงพยาบาลในบางเร่ืองไม่สามารถ
ปฏิบตัิตามได้ เน่ืองจากสภาพบ้านของผู้ ป่วยไม่เอือ้อ านวยตอ่การปฏิบตัิ
ตามค าแนะน า ญาติเองไม่สามารถเคล่ือนย้ายผู้ ป่วยไปห้องน า้ได้ เพราะ
ส่วนใหญ่ผู้ดูแลหลักก็คือภรรยาของผู้ ป่วย ซึ่งก็มีอายุท่ีค่อนข้างมาก ไม่
สามารถยกผู้ ป่วยได้ กิจกรรมการดแูลต่างๆจึงต้องปรับให้เหมาะสมและ
สมดลุมากท่ีสดุ ต้องอาบน า้ให้ผู้ ป่วยบนพืน้บ้าน โดยเลือกบริเวณท่ีมีช่อง
กระดานห่างๆ เพ่ือให้เวลาอาบน า้ให้ผู้ ป่วยจะได้ไม่เปียกพืน้มาก น า้จะ
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ไหลลงใต้ถุนบ้าน การอาบน า้ก็ต้องจัดการกับการใช้น า้อย่างประหยัด
ท่ีสุด เพ่ือให้ญาติไม่ต้องเดินไปยกน า้มาอาบให้ผู้ ป่วยหลายเท่ียว ดงันัน้
ภาชนะท่ีใส่น า้ท่ีใช้อาบให้กับผู้ ป่วยท่ีสมดลุกับผู้ดแูลท่ีสดุคือหม้อหุงข้าว
ใบใหญ่ ซึ่งญาติเรียกว่าหม้ออ๋วย เป็นหม้อท่ีมี 2 หู สามารถยกได้ด้วยมือ
ทัง้ 2 ข้าง จึงช่วยผ่อนแรงเวลาขนน า้มาอาบให้กับผู้ ป่วย พวกเราท่ีไป
เย่ียมก็ได้ถามว่าท าไมไม่ใช้กระป๋องพลาสติกหูหิว้น่าจะสะดวกกว่า 
ค าตอบท่ีได้รับคือ 

               แบบนีส้ะดวกที่ สุด ไม่หนัก เพราะสามารถยกได้ 2 มือ 
ถ้าเป็นถังพลาสติกหูหิว้ต้องยกมือเดียวมันจะหนัก ป้าหิว้คนเดียว
ไม่ไหว  

  นอกจากการอาบน า้ท่ีต้องปรับแล้ว ในเร่ืองของการขบัถ่าย ปา้ซึ่ง
เป็นผู้ดแูลเลา่ให้พวกเราฟังวา่ ปา้ใช้ผ้าถงุเก่าๆปลูงบนเส่ือพลาสติก ข้างๆ
ท่ีนอนท่ีคณุลงุซึ่งเป็นผู้พิการนอนอยู่ ปา้บอกว่าจะปผู้าถงุไว้ให้อย่างนีทุ้ก
วนั ลุงจะรู้ถึงแม้ว่าลุงจะตามองไม่ค่อยเห็นแต่ก็สามารถขยับตวัมาถ่าย
บนผ้าถุงท่ีป้าได้เตรียมไว้ให้ได้ หลงัจากถ่ายเสร็จลุงก็จะใช้ผ้าถุงผืนนัน้
เช็ดท าความสะอาดก้นลุง และม้วนเก็บไว้ข้างๆรอให้ป้ากลบัมาจากสวน
น าไปท าความสะอาด เน่ืองจากทุกคนในครอบครัวมีภาระหน้าท่ีท่ีต้อง
ออดกนอกบ้านไปท าสวน ดังนัน้จึงต้องจัดการกับเร่ืองต่างๆให้กับลุ ง
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เพ่ือให้ลงุสามารถดแูลตนเองได้ในระหวา่งท่ีผู้ดแูลต้องออกไปท างานนอก
บ้าน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้ในการดูแลผู้พกิาร 

1.ปัญหาการดแูลผู้พิการส่วนใหญ่คือการปรับตวัเพ่ือให้สามารถ
ดแูลตนเองได้ ช่วงท่ียากล าบากท่ีสดุจนท าให้รู้สึกท้อในบางครัง้คิดสัน้ไม่
อยากท่ีจะมีชีวิตอยู่คือช่วงแรกๆท่ีผู้พิการกลบัจากโรงพยาบาล ช่วงนีเ้ป็น
ช่วงท่ีส าคัญท่ีบุคลากรสาธารณสุขจะต้องเข้าไปให้การดูแลช่วยเหลือ
ในทนัทีท่ีผู้พิการกลบัมาใช้ชีวิตอยูท่ี่บ้าน จากผลการศกึษาพบวา่ ในช่วงนี ้
เจ้าหน้าท่ีจะเข้าไปดแูลน้อย การเข้าไปดแูลในช่วงท่ีเขาปรับตวัได้แล้วจะ
เป็นประโยชน์ตอ่ผู้พิการน้อย เพราะเขาสามารถปรับตวัและใช้ชีวิตในการ
ดแูลตนเองได้   

2. การให้ก าลังใจและการเตรียมความพ ร้องผู้ พิ การและ
ครอบครัวเป็นสิ่ งส าคัญควรได้กระท าอย่างต่อเน่ืองมาตัง้แต่อยู่
โรงพยาบาล ได้แก่การให้ค าแนะน าในการดแูลตนเองท่ีบ้าน ตรงนีผู้้ เขียน
อยากจะให้ข้อเสนอแนะว่าบุคลากรสาธารณสุขควรท่ีจะต้องท าความ
เข้าใจกับผู้ รับบริการถึงปัญหา เง่ือนไขและข้อจ ากัดในการกลับไปดูแล
ตนเองท่ีบ้าน ก่อนให้ค าแนะน า โดยประยุกต์ความรู้มาจากหลกัการทาง
ทฤษฎี แทนการให้ค าแนะน าท่ีเป็นรูปแบ pattern ซึ่งบางครัง้ผู้พิการน า
กลบัไปใช้ไมไ่ด้เป็นต้น  
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