
 
 

รายงานเรื่องการลงพ้ืนที่สระบุรี เพ่ือติดตามผลและเย่ียมชุมชน 
วันพฤหัสบดีท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
ณ อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 

“โครงการ สงเสริมการเขาถึงสิทธิอนามัยเจริญพันธุของผูหญิงพิการ” 
 

ในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมการเขาถึงสิทธิอนามัยเจริญพันธุของผูหญิงพิการ ไดดําเนินการ
ตามแผนงาน กิจกรรมหนึ่งคือกิจกรรมการติดตามผลและเย่ียมชุมชน ลงพื้นที่เย่ียมชุมชนคร้ังแรกเมื่อวันที่ ๑๙ 
มกราคม ๒๕๕๓ ซึ่งในการลงพ้ืนที่และเย่ียมชุมชนในคร้ังนั้นไดพบกับชาวตําบลโคกใหญ หรเทพ และ
โดยเฉพาะอยางย่ิงชาวบานตนหนอง จากการพูดคุยและจัดเวทีชุมชนในคร้ังน้ันทําใหไดทราบขอมูลของพ้ืนที่
เฉพาะในตําบลโคกใหญ หรเทพ เปนพ้ืนที่เดียว เน่ืองจากเปนสถานที่ที่เกิดเหตุการณความรุนแรงตอผูหญิงพิการ
ซ้ําซอนถูกขมขืน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จึงไดลงพ้ืนที่ตอเนื่องเปนคร้ังที่ ๒ โดยการ
สนับสนุนรถยนตติดลิฟท จากสมาคมคนพิการแหงประเทศไทย กิจกรรมในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการ
ขอมูลในพ้ืนที่ตําบลอ่ืนเพื่อหาปญหาและความตองการของผูหญิงพิการในชุมชนจากตําบลตางๆในอําเภอบาน
หมอ จากการหาขอมูลคนพิการในพ้ืนที่อําเภอบานหมอพบวาประชากรผูหญิงพิการที่อยูในวัยเจริญพันธุอายุ
ระหวาง ๙-๕๐ ป  มีมากที่สุดในตําบลสรางโศกจํานวน  ๙   คน  และตําบลหนองบัวจํานวน ๗   คน  ( ตาม
เอกสารแนบ ๑)  จึงเลือกลงไปเย่ียมคนพิการที่ตําบลหนองบัว และตําบลสรางโศก เปนพ้ืนที่ศึกษาขอมูลปญหา
ของผูหญิงพกิารในคร้ังน้ี 

 
ซึ่งมีรายชื่อผูเขารวมประชุมหารือดังนี ้

๑. นายประพันธ อิงคุทานนท ปลัดอาวุโส  
๒. นายสิริทัศน ตระกูลชูวงศ พัฒนาการ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบานหมอ   
๓. วาที่ ร.ต.ชุมพร ทองอุนเร่ือน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 
๔. นางเกษศิรินทร โพธ์ิสุวรรณ พัฒนาชุมชนตําบลหนองบัว และตําบลสรางโศก อําเภอบานหมอ 
๕. นายเกรียงศักดิ ์ธีระโกวิทขจร ผูจัดการโครงการ สงเสริมการเขาถึงสิทธิอนามัยเจริญพันธุของผูหญิง

พิการ องคการคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 
๖. น.ส.สุรีพร ยุพา ผูประสานงานโครงการ สงเสริมการเขาถึงสิทธิอนามัยเจริญพันธุของผูหญิงพิการ 

องคการคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 
๗. น.ส.วรพรรณ บูรณศิลปน เจาหนาที่ประสานงานการดํารงชีวิตอิสระคนพิการ องคการคนพิการสากล

ประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก  
๘. นายบุญเลิศ โพธ์ิตาด เจาหนาที่ฝกงาน องคการคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 
๙. นายสุภวัฒน เสมอภาค เจาหนาที่ฝกงาน องคการคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 



 ๒ 

๑๐. นายอิสระพงษ นามชาติ ผูชวยเหลือคนพิการ 
๑๑. Mr.Henning Holz อาสาสมัคร องคการคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 

 
ในชวงเชา คณะจากองคการคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ไดเขาพบกับตัวแทนจากพัฒนา

ชุมชนของอําเภอบานหมอและอบต.หนองบัว ณ หองประชุมที่วาการอําเภอบานหมอ เพื่อหารือเก่ียวกับการ
บรรจุแผนสงเสริมสิทธิและปองกันการกระทําความรุนแรงตอหญิงพิการในแผนชุมชน โดยไดรับคําแนะนําและ
ขอมูลวาการรางแผนชุมชนนั้นจําเปนจะตัองสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับชาติและแผนระดับจังหวัดที่มีอยูแลว  

นายสิริทัศน ตระกูลชูวงษ พัฒนาการอําเภอบานหมอ ไดกลาวตอนรับ ผูที่เขามารวมการหารือ และเลาถึง
สถานการณคนพิการในอําเภอบานหมอวาคนพิการในอําเภอบานหมอมีอยูเปนจํานวนมากพอสมควรในแผนการ
ทํางานก็มีนโยบายการจัดสวัสดิการเบี้ยชีพคนพิการ แตอยางไรก็ตามทางอําเภอบานหมอยินดีอยางย่ิงที่จะทํางาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมกับทางองคการคนพิการสากลฯ   
 
แนะนําโครงการ 

นายเกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร ผูจัดการโครงการสงเสริมการเขาถึงสิทธิอนามัยเจริญพันธุของผูหญิงพิการ จึง
ไดกลาวถึงความเปนมาของโครงการดังกลาววา เกิดข้ึนสืบเน่ืองจากมีกรณีผูหญิงพิการถูกขมขืนที่บานตนหนอง 
ต.โคกใหญ หรเทพ  ตามทีป่รากฏเปนขาวในชวงเดือนกันยายน เมื่อป ๒๕๕๒ ทางองคการคนพิการสากลฯได
ตระหนักถึงปญหาความรุนแรงที่เกิดข้ึนตอสตรีพิการ และถูกลวงละเมิดทางเพศ ซึ่งเปนปญหาที่เกิดข้ึนบอยคร้ัง
แตไมคอยปลากฎเปนขาว บางครอบครัวก็ไมใหความสําคัญ บางก็เก็บเร่ืองน้ีไวโดยไมเปดเผยเนื่องจากอายหรือ
เกรงวาจะเสียชื่อเสียง จึงทําใหปญหาดังกลาวไมไดรับการแกไข องคการคนพิการสากลฯ จึงไดหยิบเอาประเด็น
ดังกลาวข้ึนมา เปนโครงการ “สงเสริมการเขาถึงสิทธิอนามัยเจริญพันธุของผูหญิงพิการ” ข้ึน ซึ่งไดเอาอําเภอ
บานหมอเปนกรณีศึกษา เพื่อดําเนินการแกไขและหาแนวทางปองกัน โดยผานกิจกรรมตางๆ รวมถึงการทํางาน
รวมกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดทําเปนนโยบายและแผนชุมชน เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ ทั้งน้ีเพื่อหวังวาจะเปน
โครงการตนแบบพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนในประเทศ จึงเปนที่มาของการลงพื้นที่ในคร้ังนี ้
 
การจัดทําแผนชุมชน  

ตัวแทนอําเภอบานหมอ โดยปลัดอาวุโสไดอธิบายแนวทางการดําเนินงานและการประสานความรวมมือ
รวมกันระหวางองคการคนพิการสากลฯ และ อําเภอบานหมอ ถึงข้ันตอนการดําเนินการรางแผนพัฒนาชุมชน
ของอําเภอบานหมอ ไดกลาววาความเจริญในชุมชนตองพัฒนาไปทั้งรูปแบบ ไมใชเฉพาะเน้ือหา ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที ่๑๐ ซึ่งจะสิ้นสุดในป ๒๕๕๔  ที่จะถึงน้ี  ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาตสิงมาเปนแผนจังหวัด และแผนจังหวัดสงมายังอําเภอ ซึ่งวิสัยทัศนในแผนน้ันโดยหลักแลวจะเปนเร่ือง
เก่ียวกับการเกษตร และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในพ้ืนที่อําเภอบานหมอนั้นมีทั้งหมด ๙ ตําบล ๗๙ หมูบาน  
ข้ันตอนการจัดทําแผนชุมชน คือ ชุมชนและภาคีจะตองมีการจัดเวทปีระชาวิจารณ เพื่อรับทราบปญหาและ
วิเคราะหขอมูล รวมถึงคนหาแนวทางการแกไข ซึ่งจะถูกนําไปปฏิบัติในรูปของโครงการและกิจกรรมตอไปโดย
นัดประชุมกับชาวบานเพ่ือหาประเด็นปญหาเรงดวนที่ตองแกไข เชน ปญหาเร่ืองนํ้า ปญหาเร่ืองถนน หรือปญหา
การเกษตร ปญหาความยากจน ตามขอมูลการสํารวจ  จปฐ. ขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน 



 ๓ 

ในกระบวนการทําแผนชุมชน จะมีการสํารวจขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ)  ๔๒ ตัว ซึ่งเปนขอมูลที่แสดงถึง
ลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค ตามเกณฑมาตรฐานข้ันต่ําของเคร่ืองชี้วัดวาอยางนอยคนไทยควรจะมีระดับ
ความเปนอยูไมต่ํากวาระดับไหน ในชวงระยะเวลาหน่ึง  ๆ และทําใหประชาชนสามารถทราบไดดวยตนเองวาใน
ขณะน้ีคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงหมูบานอยูในระดับใด มีปญหาที่จะตองแกไขในเร่ืองใดบาง 
เชน นํ้าหนักของเด็กแรกเกิดจะตองไมนอยกวา ๒,๕๐๐ กรัม หรือรายไดของประชากรจะตองไมต่ํากวา 
๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ป ถาหากดัชนีตัวใดใมผานตามเกณฑของ จปฐ. อยางมีนัยสําคัญ ก็จําเปนจะตองมีวางแผน
พัฒนาในดานนั้นๆ ในแผนของชุมชน ซึ่งการสํารวจนี้จะตองทําปละคร้ัง โดยจัดประชุมประชาชนอยางนอยรอย
ละ ๗๐ ของหมูบาน ซึ่งชาวบานจะตองเขามามีสวนรวมในการแกปญหา โดยมีผูนําชุมชนเปนผูสํารวจขอมูล  
หลังจากน้ันหมูบานตองนําแผนน้ันมาเปนแนวทางในการเขียนแผนตําบล และตอไปเปนแผนอําเภอ แผนจังหวัด 
และแผนชาต ิ สําหรับแผนการดําเนินงานของปหนา ประมาณชวงเดือนกรกฎาคม ทางอําเภอบานหมอจะไดเร่ิม
ดําเนินการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน แลวหลังจากน้ันจะเขาแผนตําบล  และแผนอําเภอตามลําดับ  
 
การเขียนแผนชุมชน มีโครงการแบงออกเปน ๓ ประเภท 
๑. โครงการที่ชุมชนดําเนินการเอง โดยไมมีหนวยงานราชการเก่ียวของ  
๒. โครงการที่ชุมชนทํารวมกับหนวยงานอ่ืน เชน หนวยงานเอกชน  
๓. โครงการที่หนวยงานราชการดําเนินการให มักจะเปนโครงการขนาดใหญ ที่ชุมชนไมสามารถทําเองได เชน 
โครงการการสรางอางเก็บน้ํา เปนตน 
 
ขอมูล จปฐ.ที่ไดมีการจัดเก็บโดยประชาชนดวยการสนับสนุนของคณะทํางานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนา
ชนบทระดับตําบล (คปต.)  และผูแทนขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) หรือเทศบาลน้ัน จะทําใหทราบวา 
แตละครัวเรือนมีปญหาอะไร หมูบานมีปญหาอะไร และเมื่อทราบแลว สวนใดสามารถแกปญหาเองได ครัวเรือน
แตละครัวเรือน และคณะกรรมการหมูบาน ก็ตองชวยกันดําเนินการแกไข  สวนใดที่ไมสามารถดําเนินการไดเอง 
ก็ใหขอรับการสนับสนุนบางสวนหรือทั้งหมดจากโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) เชน 
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เทศบาล หรือองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) สวนราชการในภูมิภาค 
(อําเภอ, จังหวัด) สวนราชการสวนกลาง (กรม, กระทรวง) หรือในระดับรัฐบาลตอไป 
 
นอกจากน้ี ยังมขีอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน/ชุมชน (กชช. 2ค) คือ ขอมูลหมูบานที่แสดงใหเห็นสภาพทั่วไปและ
ปญหาของหมูบานชนบทดานตาง  ๆเชน โครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจ สุขภาพและอนามัย ความรูและการศึกษา 
ความเขมแข็งของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภาพแรงงานและยาเสพติด เปนขอมูลที่จัดเก็บทุก
หมูบานในชนบทเปนประจําทุก 2 ป เคร่ืองชี้วัดสภาพปญหาของหมูบาน ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ ๑๐ (ป ๒๕๕๐-๒๕๕๔) มี ๖ ดาน ๓๑ ตัวชี้วัด มีการจัดระดับความรุนแรงโดยจัดลําดับความ
รุนแรงของปญหาเปนคะแนน  ๑ ปญหามาก ๒. ปญหาปานกลาง ๓. ปญหานอย และระดับการพัฒนาของ
หมูบานทําใหทราบลําดับ ความสําคัญของปญหา และพ้ืนที่เปาหมายที่ควรไดรับการพัฒนาเปนพิเศษและจะเร่ิม
นําเอาปญหามาวางแผนในชวงเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม ๒๕๕๓ 



 ๔ 

โดยแผนชุมชนจะมี ๓ ระดับคือ แผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ซึ่งแบงออกเปนแผน ๑ ป แผน ๓ ปและ
แผน ๕ ป ตามลําดับ และโครงการที่ชุมชนสามารถทําไดมี ๓ ประเภทคือ  
(๑) โครงการที่ชุมชนดําเนินการเอง โดยไมมีหนวยงานราชการเก่ียวของ  
(๒) โครงการที่ชุมชนทํารวมกับหนวยงานอ่ืน เชน หนวยงานเอกชน  
(๓) โครงการที่หนวยงานราชการดําเนินการให มักจะเปนโครงการขนาดใหญ ที่ชุมชนไมสามารถทําเองได 
องคประกอบของแผนม ี๕ สวน  

๑. ขอมูลทั่วไป (อาณาเขตพ้ืนที)่ 
๒. สภาพทางสังคม 
๓. สภาพทางเศรษฐกิจ 
๔. สภาพปญหาและแนวทางแกไข 
๕. กิจกรรมโครงการที่จะดําเนินการ 

 
ความสอดคลองของโครงการ สงเสริมการเขาถึงสิทธิอนามยัเจริญพันธุของผูหญิงพิการ กับการพัฒนาชุมชน
ของอําเภอบานหมอโดย องคการคนพิการสากลฯ และ อําเภอบานหมอ 

โครงการดังกลาวตองไดรับความรวมมือจากหลายภาคสวน โดยเฉพาะอยางย่ิงอําเภอบานหมอซึ่งเปนพ้ืนที่
ดําเนินงาน  ปญหาคนพิการในชุมชนปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว มีขอสังเกต สําหรับนโยบายดาน
คนพิการ ในการจัดสรรงบประมาณใหแกคนพิการ ใหระบุลงไปใหชัดเจนวาสําหรับคนพิการควรจะจัดสรรไว
รอยละเทาไหร จะตองมีหนวยงานที่ทํางานรวมกันทั้งเทศบาล อบต. กํานันผูใหญบาน และหนวยงานอําเภอ 
มารวมเปนภาคีในการพัฒนา ซึ่งตองมีกลยุทธในการทํางาน  โดยการตั้งคณะกรรมการสงเสริมสิทธิอนามัยเจริญ
พันธุของผูหญิงพิการ ไวเปนกลไกในการทํางาน ตัวแทนของพัฒนาการชุมชนและ อบต. หนองบัว มี
ขอเสนอแนะดังนี ้

๑. การผลักดันแผนการสงเสริมสิทธิและปองกันการกระทําความรุนแรงตอสตรีพิการในชุมชน จะตองมีการ
ผลักดันในระดับชาติควบคูไปดวย โดยอาจเรียกรองใหมีการกําหนดในกฎหมาย เชน รอยละ ๒๐ ของ
งบประมาณ จัดสรรใหกับงานเก่ียวกับคนพิการ 

๒. องคการคนพิการสากลฯ ควรลงนามขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับองคกรบริหารสวนตําบลหรือเทศบาล
ซึ่งมีศักยภาพ มีงบประมาณของตนเองและรับผิดชอบแผนงานในระดับชุมชนโดยตรง 

๓. เพื่อใหการจัดทํา MOU และการดําเนินการในพื้นที่เปนไปอยางตอเนื่อง ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการใน
ระดับชาติ ภูมิภาคและชุมชนควรคูกันไป เพื่อสรางแรงจูงใจใหกับผูมีสวนเก่ียวของในระดับชุมชน ดังนั้น ทาง
คณะทํางานของดีพีไอเอพีอาจเริ่มตนดวยการจดัทําเอกสารการแตงตั้งคณะกรรมการในระดับชาติ โดยมี
ตัวแทนจากอําเภอบานหมอเปนคระกรรมการรวม 

๔. ควรมีการจัดทําเอกสารความรูในระดับชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพร 
หลังจากน้ัน คณะจากองคการคนพิการสากลฯ ไดลงพ้ืนที่เพื่อหารือกับองคการบริหารสวนตําบลสราง

โศกและองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว โดยทางอบต. ทั้งสองแหงไดประสานกับคนพิการและครอบครัวใน
ชุมชนใหมารวมนําเสนอปญหาและความตองการ รายละเอียดดังน้ี 
 



 ๕ 

ชวงเชา 
นายสิริทัศน พัฒนาการอําเภอบานหมอ  และคุณเกษศิรินทร โพธ์ิสุวรรณ พัฒนาชุมชนตําบลสรางโศก ได

รวมลงพ้ืนที่ดวย ไดเขาพบปลัด อบต.นายศักดิ์ชาย แกวโรจน  ทางองคการคนพิการสากลฯ ไดแจงวัตถุประสงค
และรายชื่อกลุมเปาหมายคนพิการที่ตองการพบ และประสานงานลวงหนามาแลว ทาง อบต.สรางโศก จึงเชิญ
กลุมคนพิการและผูปกครองดังกลาวมารอที่ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสรางโศก ซึง่มีผูหญิงพิการและ
ผูปกครองทั้งสิ้นจํานวน ๘  คน หลังจากนั้นพัฒนาการอําเภอบานหมอ  ไดกลาวทักทายและแนะนําเจาหนาที่จาก
องคการคนพิการสากลฯ ถึงวัตถุประสงคของการมาเย่ียมชุมชนในคร้ังน้ี วาองคการคนพิการสากลฯ ไดจัดทํา 
“โครงการ สงเสริมการเขาถึงสิทธิอนามัยเจริญพันธุของผูหญิงพิการ”เพื่อสงเสริมสิทธิของผูหญิงพิการ  ใน
อําเภอบานหมอเพ่ือเปนโครงการตัวอยาง ใหทุกคนทั้งคนพิการและผูปกครองคนพิการ ชวยกันนําเสนอปญหาที่
พบและแนวทางแกไข ซึ่งในการพูดคุยในคร้ังน้ีมีประเด็นปญหาที่เหมือนกันและนาสนใจจากผูปกครองและตัว
ผูหญิงพิการเอง 
 

๑. น.ส.ประเสริฐ กองสุดตา อายุ ๔๙ ป อยูบานเลขที่ ๙/๕ หมู ๒ ต.สรางโศก พิการกลามเน้ือออนแรง ไม
สามารถเคล่ือนไหวไดสะดวก เดินไดบาง แตมีอาการขอแขนหลุดบอย เร่ืองการศึกษาเธอไมไดเรียน
หนังสือ ตอนนี้มีปญหาเร่ืองที่อยูอาศัยและเร่ืองไมมีอาชพี ปจจุบันอาศัยอยูคนเดียว ใกลๆบานมีแม แม
อายุ ๗๓ ป พออายุ ๗๒ ป ซึ่งไมมีคนดูแลเชนกัน แตพอกับแมไดรับเบี้ยยังชีพ เธอตองการความ
ชวยเหลือเรงดวนคือ การชวยเหลือดานที่อยูอาศัย ซึ่งทาง อบต.สรางโศก ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมวาทาง 
อบต.สรางโศก มีโครงการบานเทิดไทองคราชัน จํานวน ๒๐๐ หลัง ซึ่งจะสํารวจดูวาบานของคุณ
ประเสริฐอยูในพ้ืนที่ดังกลาวหรือไม เพื่อดําเนินการชวยเหลือในดานที่อยูอาศัย 

 
๒. ด.ญ.ฐิติพร บุญมั่น อายุ ๑๒ ขวบ บานเลขที่ ๓๕/๒ หมู ๓ ต.สรางโศก ความพิการทางสติปญญาและ

การเรียนรู (ดาวนซินโดรม)  ปจจุบันอาศัยอยูกับผูปกครอง และเขารับการศึกษาที่ศูนยการศึกษาพิเศษ
หวยปง จังหวัดสระบุรี ปญหาในปจจุบันคือ ด.ญ. ฐิติพร (นองโบว) มีปญหาเร่ืองตาเปนตอ ซึ่งจะตอง
รักษาดวยการผาตัด และใชเวลารักษาหามกระทบกระเทือนอยางนอยประมาณ ๓ เดือน ซึ่งปกตินอง
โบวจะใชมือแหยดวงตาของตัวเอง ทําใหทั้งแพทยและคุณแมเกรงวาเมื่อผาตัดแลวนองโบวจะแหยตา
ตัวเองในชวงที่ผาตัดและอาจเกิดอันตรายได ขณะน้ีจึงไมสามารถผาตัดตาได ตองรอใหนองโบวโตข้ึน
มากกวาน้ี ปจจุบันถาออกจากบานก็จะตองพาลูกออกมาดวย หรือไมก็ตองฝากคุณยายไว เพราะไมกลา
ทิ้งลูกไวคนเดียว 

 
๓. น.ส.สมฤทัย แดงโสภา อายุ ๒๕ ป อยูบานเลขที่ ๑๐๔/๑ ความพิการ Cerebral Palsy (ซีรีบรัล 

พลัลซี หรือ ซีพี) หรือ โรคสมองพิการ ปจจุบันอาศัยอยูกับพ่ีสาว นางสําเนียง ศรีคันทา อายุ ๔๖ ป 
อาชีพรับจาง ตองออกไปทํางานขางนอก คุณสมฤทัย ไมไดเรียนหนังสือ เนื่องจากความพิการทําใหเธอ
ไมสามารถไปโรงเรียนได  เธอตองใชรถเข็นเพื่อเคล่ือนยายตัว แตปญหาที่พบในปจจุบันคือ เน่ืองจาก
บานที่อาศัยอยูในปจจุบัน เปนบานไตถุนสูง ทําใหเธอไมสามารถใชรถเข็นไดสะดวก สิ่งที่ตองการคือ
ตองการตอเติมชั้นลางของบานเพ่ือใหคุณสมฤทัย สามารถอาศัยอยูไดโดยสะดวกมากข้ึน สิ่งที่เปน



 ๖ 

กังวลคือเวลาที่ไมอยูบานเปนหวงเร่ืองความปลอดภัย แตไมรูจะแกไขปญหาน้ีไดอยางไร อีกปญหา
หน่ึงที่พบเน่ืองจากความพิการของเธอทําใหเค้ียวอาหารไมสะดวก จึงสงผลกระทบตอระบบทางเดิน
อาหารและระบบขับถาย ทําใหเธอเปนริดสีดวงทวาร และโรคไต ซึ่งญาติเขาใจวาโรคตางๆที่เกิดข้ึนเกิด
จากความพิการ 

 
๔. น.ส.ขวัญชนก และ น.ส.กนกพร มวงกรุง สองพ่ีนองฝาแฝด อายุ ๒๙ ป มีความพิการเหมือนกัน คือ

พิการทางสติปญญาและการเรียนรู (Learning disability)  ปจจุบันอาศัยอยูกับผูปกครองใน
ครอบครัวมีลูกทั้งหมด ๓ คน ทั้ง ๒ คนไดเรียนหนังสือชั้นประถม เธอสามารถอานออกเขียนได แตมี
พัฒนาการชาดวยความพิการที่ไมรุนแรงนักจึงสามารถชวยเหลืองานในครอบครัวไดบาง เชน ชวยแม
เผาถาน  ปญหาที่พบพวกเธอไมมีอาชีพทีม่ั่นคง ในอนาคตเมื่อพอแมไมอยู ทําอยางไรใหสามารถดูแล
ตัวเองได 

 
ทางองคการบริหารสวนตําบลสรางโศก จึงเสนอแนวคิดวาทาง อบต.สรางโศก มีโครงการในการ
สนับสนุนการประกอบอาชีพของคนในชุมชน จึงคิดวาจะสนับสนุนการประกอบอาชีพใหกับคนพิการ
รวมในโครงการเดียวกันดวย 
 

องคการคนพิการสากลฯ เสนอแนวคิดวา การสนับสนุนและพัฒนาคนพิการน้ันควรจะทําไป
พรอมๆกับการพัฒนาดานอ่ืนๆ เชน การพัฒนาดานอาชีพ อาจจะผนวกรวมเขาไปในโครงการฝกอาชีพ
ของกลุมแมบาน กลุมผูสูงอายุในชุมชน จะทําใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จไดงายข้ึน แตสิ่ง
สําคัญตองเพ่ิมเทคนิค เชน การทํางานรวมกับคนพิการ ทัศนคติที่ดีตอคนพิการ อุปกรณเสริมในการ
ทํางานสําหรับคนพิการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ โดยการปรับสภาพแวดลอมให
เหมาะสม หากทํางานโดยแยกสวนเปนโครงการฝกอาชีพสําหรับคนพิการมาตางหากอาจจะทําใหมี
ปญหาเร่ืองการทํางาน การตลาด หรือการบริหารจัดการ เพราะคนพิการมีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับ
ประชากรในชุมชน ทําใหสินคาหรือผลิตภัณฑมีจํานวนนอย ไมไดมาตรฐาน 
 
ในปญหาน้ีทางองคการบริหารสวนตําบลสรางโศก จะมีโครงการเก่ียวกับการนํ้ายาลางจาน ซึ่งคนพิการ 
ผูสูงอายุ และคนในชุมชนก็สามารถทํารวมกันได 
 
นอกจากน้ันแลว จากการพูดคุยกันในครั้งนี ้ พบวาสวนใหญสิ่งท่ีกังวลท่ีคลายกันคือ เนื่องจากมีคนใน
ครอบครัวเปนผูหญิงพิการจึงกังวลเมื่อเวลาที่ผูปกครองไมอยูบาน บางคนถึงกับตองเอาลูกไปดวยทุก
ครั้งท่ีออกจากบาน ทําใหครอบครัวท่ีตองดูแลคนพิการประสบปญหาเรื่องเศรษฐกิจตามมา ทําใหเกิด
ความยากลําบากในการออกไปประกอบอาชีพนอกบานของครอบครัวคนพิการ เกิดภาวะความยากจน 
ท้ังยังเกิดความไมปลอดภัยตอชีวิตของผูหญิงพิการในชุมชน เพ่ือเปนแนวทางในการแกปญหาใน
อนาคต องคการคนพิการสากลฯ จึงนําเสนอแนวทางในการรวมกลุมของคนพิการในชุมชน (Self-
help Group) โดยการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานที่เกี่ยวของ 



 ๗ 

๑. เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของคนพิการในชุมชน   
๒. ทําใหคนพิการไดมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนขอมูลความรูซึ่งกัน เกิดการเรียนรูซึ่งกันและ
กัน ทั้งยังแกปญหาการท้ิงคนพิการไวที่บานตามลําพัง    
๓. ทําใหครอบครัวไดมีเวลาในการประกอบอาชีพมากขึ้น   

 
ชวงบาย 

คณะจากองคการคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ลงพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลหนอง
บัว นายสิริทัศน พัฒนาการอําเภอบานหมอ  และคุณเกษศิรินทร โพธ์ิสุวรรณ พัฒนาชุมชนตําบลสรางโศก ได
รวมลงพ้ืนที่ดวย ไดเขาพบนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว รองนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล และปลัด อบต. วาที่ รต.ชุมพร ทองอุนเรือน คนพิการและผูปกครอง จํานวน 
๕๓  คน ณ ลานเอนกประสงคดานขางสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  นายกองคการบริหารสวน
ตําบลหนองบัว ไดกลาวทักทายและแนะนําสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว พัฒนาชุมชนอําเภอบาน
หมอ และคณะจากองคการคนพิการสากลฯ เน่ืองจากในชวงเชาของวันนี้มีการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหนองบัว จึงมีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวมากันอยางพรอมเพรียง เน่ืองจากทราบวาทาง
องคการคนพิการสากลฯ จะลงพ้ืนที่ ทางองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวเองไดมีแผนที่จะลงเย่ียมเยียนชุมชน
และมอบถุงยังชีพใหแกคนพิการและครอบครัวเชนกัน วันน้ีถือเปนโอกาสอันดีจึงรวมทั้ง ๒ งานไวดวยกัน จึงได
เชิญคนพิการและครอบครัวมาพบกันที่น่ี ในชวงสุดทายของกิจกรรมในวันน้ีองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
มีการแจกถุงยังชีพ ใหแกคนพิการและครอบครัว  
 
หลังจากแนะนําตัวแลว ผูแทนจากองคการคนพิการสากลฯ ชี้แจงวัตถุประสงคของการมาเย่ียมชุมชนในคร้ังน้ี วา
องคการคนพิการสากลฯ ไดจัดทํา “โครงการสงเสริมการเขาถึงสิทธิอนามัยเจริญพันธุของผูหญิงพิการ” เพ่ือ
สงเสริมสิทธิอนามัยเจริญพันธุของผูหญิงพิการในอําเภอบานหมอ จึงขอใหทุกคนชวยกันนําเสนอปญหาที่พบ
และแนวทางแกไข รวมทั้งสิ่งที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งคนพิการและผูปกครองคนพิการ ซึ่งในพบปะเย่ียม
ชุมชนในคร้ังน้ีคนที่มาสวนใหญเปนผูแทนคนพิการ ญาติ และผูปกครอง เนื่องจากปญหาในการเดินทางที่ลําบาก 
จึงสงเพียงผูแทนมา และกลุมคนพิการที่เดินทางมาเองไดสวนใหญเปนคนพิการที่พิการนอย เชน ขาขาด ตาบอด
ขางเดียว มีทั้งผูหญิงและผูชายมาจํานวนมากกวากลุมเปาหมายที่แจงไว ประเด็นปญหาทีพ่บคอนขางแตกตางจาก
ชวงเชา 
 
 
 
 
 
เนื่องจากมีคนพิการมาเปนจํานวนมาก จึงใชการแบงกลุมเพ่ือพูดคุย ออกเปน ๓  กลุม  

กลุมท่ี ๑  
๑. นายเพชร เข็มมา พิการมือซายพิการ ตาฟาง จากอุบัติเหต ุ



 ๘ 

๒. นายสมพงษ ถมยา หูไมไดยิน ตองการเคร่ืองชวยฟง 
๓. นางลําไย เปาตุน สูงอายุและพิการเดนิไมสะดวก อยากไดรถสามลอเคร่ือง 
๔. นายธีรพงษ เฉิดกระโทก (แมมาแทน) อายุ    ๑๕  ป  พิการทางสมอง  เดินไมได ตองการรับรถเข็น ไม

สามารถชวยเหลือตัวเองได   ตองการรถเข็น  ผาออมสําเร็จรูป ปญหาทีพ่บไมมีคนดูแล  เปนแผลกดทับ 
๕. คุณวาสนา นิลวรรณ พิการตาบอดขางเดียว ตองการมีอาชีพ 
๖. คุณสายทอง เฉลิมวัฒน  มีแมพิการเดินไมได ใหอาหารทางสายยาง อายุ ๘๘ ป ตอนน้ีมีปญหาออก

รับจางไมได ตองอยูดูแลแม และเกิดปญหาความยากจน 
๗. คุณวน แกวลัดดา ใสขาเทียมดานซาย ไมมีปญหา 
๘. นายบุตร อินจู มีปญหาเร่ืองหูไมไดยิน อยากไดเคร่ืองชวยฟงแบบดีๆ ตอนน้ีที่ใชอยูตองจายคาซอม 

๒๕๐๐ บาท 
๙. นายจําลอง โพธิสวัสดิ์ อุบัติเหตุมอเตอรไซค แขนขาซายไมมีแรง มีปญหาไมมีที่ดินทํากิน ไมมีอาชีพที่

มั่นคง 
๑๐. นางดาวัน จํานงทรัพย ไมทับขาตัง้แตเล็ก มีลูก ๓ คน ตอนน้ีมีหลานเล็ก อยากใหเรียนสูงๆ แตไมมีทุน 
๑๑. นายอาธิต บุญญา พิการขา รับทําหมูบานจัดสรรไมมีปญหา 
๑๒. นายอนงค จันทรปญญา อุบัติเหตุรถชนกระดูกสันหลังหัก เดินไมไดน่ังสามลอโยก ไมมีอาชีพ อาศัย

อยูกับพ่ีสาว มีแผนจะไปฝกอาชีพที่ศูนยลํานารายณ 
๑๓. นายกฤษดา    นอยสุวรรณ     อายุ    ๑๘   ป ความพิการ   พิการทางการไดยิน  หูหนวก พูดไมได  

การศึกษา   เรียนอยูโรงเรียนโสตปราณเลิศ    ชั้น  ม. ๕ สิ่งที่ตองการ  เบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึน   ทุนประกอบ
อาชีพ ปญหาที่พบ  เคร่ืองชวยฟงอันเกาเร่ิมจะไมไดยิน 

 
กลุมที่ ๒  

๑. มะลิวรรณ เย่ียมจันทึก อายุ  ๒๐ ป บานเลขที ่๑๔/๑ หมู ๖ ต. หนองบัว พิการแขนทั้งสองขาง มปีญหา
ระบบขับถาย ความตองการของผูปกครอง คือ อยากใหมีศูนยหรือกิจกรรมในชุมชน  (ญาติมาแทน)  

๒. นางทองแดง พรหมศิริ อายุ ๗๕ ป  ลักษณะความพิการโปลิโอ ความตองการ อยากใหทางภาครัฐ
ชวยเหลือเร่ืองเพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการจากเดือนละ ๕๐๐ บาท     เปน ๑,๐๐๐ บาทความตองการ อยากให
เพิ่มเบี้ยเล้ียงและเบี้ยคนพิการ 

๓. ด.ญ. สกุลรัตน พิมพพิรัตน อายุ ๑๑ ป อาศัยอยูหมู ๒ กําลังศึกษาอยูชั้น ป. ๕ มีนิ้วมือเพียงคร่ึงเดียว 
ความตองการของผูปกครองคือ อยากใหเพ่ิมเบี้ยคนพิการ  อยากใหทางภาครัฐชวยเหลือเร่ืองเพิ่ม
เบี้ยยังชีพคนพิการจากเดือนละ ๕๐๐ บาท  เปน ๑,๐๐๐ บาท 

๔. บุญสง กองอน อายุ ๖๕ ป ตัดขาซายเน่ืองจากโรคเบาหวาน ไมไดประกอบอาชีพ อยากมีอาชีพเสริม
และตองการรถเข็น นอกจากน้ี ยังมีบตุรชาย อายุ ๓๘ ป ที่มีปญหาทางจิต ไมไดรับการรักษาอยาง
ตอเนื่อง 

๕. นายจรูญ คําดี  เกษียรอายุ เปนอัมพาตดานหนึ่งของรางกาย ความตองการของผูดูแล คือ อยากใหมี
เจาหนาที่ฝกพี่เลี้ยงเรื่องการฟนฟ ู



 ๙ 

๖. นายรังสรรค ทิพยคําโม  อายุ ๕๘ ป ลักษณะความพิการ พิการทางการไดยิน ความตองการอยากไดรับการ
ซอมแซมที่พักอาศัย 

 
กลุมท่ี ๓  
๑. นายเตี้ยม สมบูรณ    อายุ  ๖๗  ป  พิการทางการไดยินและสายตาเลือนราง  สิ่งที่ตองการ  เคร่ืองชวยฟง 

ปญหาที่พบ  เคร่ืองชวยฟงที่ใชอยูไมคอยไดยิน 
๒. นายสน สักเพชร    อายุ  ๗๔  ป  พิการทางการมองเห็น ทั้ง  ๒ ขาง สิ่งที่ตองการ  อยากมีอาชีพ ปญหาที่

พบไมมีอาชีพ 
๓. นางลุน  พิมพา    อายุ   ๗๐   ป พิการอัมพาตคร่ึงซีก  (ซาย) ปญหาที่พบไมมีคนดูแล 
๔. นายวิเชียร จันทรหอม   อายุ   ๔๙  ป พิการอัมพฤษกคร่ึงซีก   พูดไดเปนบางคํา   สิ่งที่ตองการ   ตองการ

รถเข็นใหม  ปญหาที่พบ   รถเข็นเกาพัง 
๕. นายกอย บุญศรี  อายุ   ๖๘  ป พิการอัมพาตชวงลาง สิ่งที่ตองการ ตองการคนดูแลปญหาที่พบ  ทิ้งใหคน

พิการอยูคนเดียว 
๖. นายสมพงศ สมญา   อายุ   ๕๗  ป พิการทางการไดยินสิ่งที่ตองการ  เคร่ืองชวยฟง ปญหาที่พบตองการ

เคร่ืองชวยฟงเสียง 
๗. นายวิเชียร ภูพ่ึง  พิการทางการมองเห็น   และการสื่อสาร  ชวยเหลือตัวเองไมได 

สิ่งที่ตองการ  อยากใหทางอนามัยมาดูแล ปญหาที่พบ   ไมมีคนดูแล 
 

คนพิการสวนใหญมักมีปญหาเชน ไมมีผูดูแล เวลาท่ีญาติพี่นองไปทํางาน คนพิการไมไดรับการศึกษา
คนพิการไมมีอาชีพ คนพิการตองการรถเข็น  เน่ืองจากคนพิการท่ีมา สวนเปนคนพิการนอยและญาติปญหาท่ีพบ
จึงเปนปญหาเรื่องการประกอบอาชีพและท่ีอยูอาศัย ซึ่งทาง อบต. มีความเห็นวาจะสรางศูนยเรียนรูสําหรับคน
พิการ เพ่ือใหคนพิการไดเขามาเรียนรู ไมวาจะเปนการฝกอาชีพ หรือการเรียนรูดวยคอมพิวเตอร   มีบางรายท่ี
ขาขาด เดินไมได ยังไมมีรถเข็น ทางองคการคนพิการสากลฯจะไดประสานและจัดหาใหเพ่ิมเติม และทาง อบต. 
มีโครงการรถเข็นใหยืมสําหรับคนพิการท่ีไมมีรถเข็นใช 
 เวลาประมาณบาย ๔ โมง สรุปและกลาวขอบคุณ  คณะเดินทางกลับ 

 



 ๑๐ 

 
ระเบียบวาระการหารือ 

              ในวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
 
วาระท่ี ๑ ความเปนมาของโครงการ “สงเสริมการเขาถึงสิทธิอนามัยเจริญพันธุของผูหญิงพิการ” 

โดย องคการคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 
 

วาระท่ี ๒ แนวทางการดําเนินงานและการประสานความรวมมือรวมกัน 
ระหวางองคการคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก  และ อําเภอบานหมอ 
-  ข้ันตอนการดําเนินการรางแผนพัฒนาชุมชนของอําเภอบานหมอ 

 โดย ตัวแทนอําเภอบานหมอ 
- ความสอดคลองของโครงการ สงเสริมการเขาถึงสิทธิอนามัยเจริญพันธุของ 
ผูหญิงพิการ กับการพัฒนาชุมชนของอําเภอบานหมอ 
โดย องคการคนพิการสากลฯ และ อําเภอบานหมอ 

 
วาระท่ี ๓ แจงการเขารวมการสัมมนาวิชาการ  

“เหลียวหลัง แลหนากรณีหญิงพิการซ้ําซอนถูกขมขืนที่จังหวัดสระบุรี” 
 
วาระท่ี ๔ เร่ืองอ่ืนๆ 



 ๑๑ 

 
กําหนดการ 

การลงพ้ืนท่ีเย่ียมชุมชน ผูหญิงพิการและครอบครัวในอําเภอบานหมอ 
ณ ท่ีวาการอําเภอบานหมอ  

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว และ องคการบริหารสวนตําบลสรางโศก  อ.บานหมอ จ.สระบุรี 
วันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

-------------------------------------------- 
๐๗.๐๐ น.-๐๙.๓๐ น. ออกเดินทางจากสํานักงานองคการคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 

 
๐๙.๓๐ น.- ๑๐.๓๐ น.  เขาพบนายอําเภอบานหมอ หัวหนาพัฒนาชุมชนอําเภอบานหมอ และหนวยงานที

เก่ียวของ เพื่อหารือแนวทาง สงเสริมการเขาถึงสิทธิอนามัยเจริญพันธุของผูหญิงพิการ
ในชุมชน และผลักดันใหเกิดการบรรจุแนวทางการสงเสริมการเขาถึงสิทธิอนามัย
เจริญพันธุของผูหญิงพิการลงไปในแผนพัฒนาชุมชนอําเภอบานหมอ 

   ณ ที่วาการอําเภอบานหมอ  
 

๑๐.๓๐ น.- ๑๒.๐๐ น. เย่ียมชุมชน และกลุม ผูหญิงพิการ ครอบครัวคนพิการในตําบลสรางโศก 
ณ องคการบริหารสวนตําบลสรางโศก  พูดคุยหารือเร่ืองการสงเสริมการเขาถึงสิทธิ
อนามัยเจริญพันธุของผูหญิงพิการในชุมชน และประเด็นเร่ืองการลวงละเมิดทางเพศ
ตอผูหญิงพิการในชุมชน 

    - ถายรูปหมูรวมกัน  
 

๑๒.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 

๑๓.๐๐น.- ๑๓.๓๐ น.  ออกเดินทางไปตําบลหนองบัว 
 

๑๓.๓๐ น.-๑๖.๐๐ น. ออกเดินทางไปตําบลหนองบัว 
   เย่ียมชุมชน และกลุมผูหญงิพิการ ครอบครัวคนพิการตําบลหนองบัว 

ณ องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว พูดคุยหารือเร่ืองการสงเสริมการเขาถึงสิทธิ
อนามัยเจริญพันธุของผูหญิงพิการในชุมชน และประเด็นเร่ืองการลวงละเมิดทาง
เพศตอผูหญิงพิการในชุมชน  

   - ถายรูปหมูรวมกัน 
 

๑๖.๐๐ น.   เดินทางกลับ 
 

 



 ๑๒ 

 

 
 
 

 
บรรยากาศการหารือระหวางองคการคนพิการสากลฯ ปลัดอําเภอ และพัฒนาการอําเภอบานหมอ 

 



 ๑๓ 

 
ผูหญิงพิการและผูปกครองตําบลสรางโศก 

 

 
องคการคนพิการสากลฯ ผูหญิงพิการตําบลสรางโศก และผูแทน อบต. ถายรูปหมูรวมกัน 

 



 ๑๔ 

 
 
 

 
ผูปกครองและคนพิการ มารวมกันท่ีสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

 



 ๑๕ 

 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวกลาวทักทายคนพิการและผูปกครอง 

 
ผูแทนจากองคการคนพิการสากลฯ พูดคุยสอบถามปญหาชาวบาน 


