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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract, Full Paper,Presentation Slide  
และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[ / ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ[  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ  [ / ]  หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ…………………………ศูนย์บริการคนพิการในโรงพยาบาล……………………………..……………………………………  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร    [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย 
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด  [  ] 4. กำรวัดกำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู้ 
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล  [ / ]  6. กำรจัดกำรกระบวนกำร 
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร 

ชื่อหน่วยงาน………โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)   กรมการแพทย์   กระทรวงสาธารณสุข .…………………  
ที่อยู่ ………………….52   หมู่  2  ต าบลไร่ขิง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73210 ………………………………… 
โทรศัพท์ ……034 3887000 ……………….. โทรสำร ………034388 721….เว็บไซต์ ………www.metta.go.th………… 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) …นางสาวปุญญาวีร์    อาราเม.…….. ต ำแหน่ง ………นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ……  
โทรศัพท์ ……………034 3887000 # 3132…………..……………………….… โทรสำร ……….……-…………….…….………………  
มือถือ ………092 2519955………    อีเมล ……………punyav49.a@gmail.com…………. 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) ……เป็นหน่วยบริกำรที่คนพิกำรเข้ำถึง และใช้บริกำรได้สะดวก ครบถ้วนที่สุด………………….………………………….……  
2) ……เป็นหน่วยบริกำรที่ด ำเนินกำรตำมหลักกำรสำกล เรื่องฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนพิกำรโดยชุมชน  Community Based 
Rehabilitation: CBR  …………………………………………………………………………………………………….………………………….  
3) ……เป็นศูนย์บริกำรคนพิกำรที่ท ำงำนด้ำนสุขภำพอย่ำงครบถ้วนทั้ง 4 มิต ิส่งเสริม ป้องกัน รักษำ ฟ้ืนฟู…………… 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) ……จ ำนวนคนพิกำรที่มำใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องและเพ่ิมขึ้น ………….…………………………………….………………….……  
2) ….. กิจกรรมและโครงกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนพิกำรโดยชุมชน  Community Based Rehabilitation: CBR  
3) ……มีบริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์เฉพำะทำง คือ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพทำงกำรเห็น…………………………… 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
  [ / ]  อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
  [ / ]  อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 

 
ชื่อเรื่อง : ……….……ศูนย์บริการคนพกิารในโรงพยาบาล…(Disability Service Center in Hospital)  ….………………. 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

โดยทั่วไปเมื่อแพทย์ท ำกำรรักษำคนไข้จนสิ้นสุดกำรรักษำ  เกิดควำมพิกำรก็จะส่งคนไข้กลับไปโรงพยำบำลชุมชน หรือ
ในโรงพยำบำลขนำดใหญ่ที่มีทีมฟ้ืนฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์ เช่น นักกำยภำพบ ำบัด ก็จะให้บริกำรต่อเนื่อง แต่ยังขำดกำร
ประเมินคนพิกำรในด้ำนควำมต้องกำรฟื้นฟูทำงสังคม หรืออำจจะมีนักสังคมสงเครำะห์ที่ช่วยแนะน ำเรื่องสิทธิและประสำนด้ำน
ควำมช่วยเหลือทำงสังคมบ้ำง ในโลกทัศน์แบบเดิมคนส่วนใหญ่คิดว่ำคนพิกำรคือภำระสังคม จะให้กำรช่วยเหลือแบบสังคม
สงเครำะห์ หรือมุ่งเน้นแค่เพียงด้ำนฟ้ืนฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์ (Medical Rehabilitation) ขำดกำรเชื่อมโยงมิติกำรฟ้ืนฟู
ด้ำนกำรศึกษำ กำรฝึกอำชีพ และด้ำนสังคม ตำมแนวทำงกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนพิกำรโดยชุมชน (Community-Based 
Rehabilitation: CBR)   
 
วิสัยทัศน์ค่านิยมวัฒนธรรมพันธกิจนโยบาย: 
มุ่งสู่กำรเป็นสถำบันจักษุวิทยำ ขีดควำมสำมำรถระดับสำกล พ่ึงตนเองได้สูง เพ่ือประชำชนมีสุขภำพที่ดีอย่ำงยั่งยืน 
 
ขั้นตอนที่ส าคัญและวิธีปฏิบัติ 
 

รพ. เมตตำฯ เป็นโรงพยำบำลขนำดทั่วไป 150 เตียง ที่มีบทบำทหลัก 2 ประกำร คือ 1) กำรเป็นโรงพยำบำลทั่วไป มี
แพทย์เฉพำะทำงเกือบครบทุกสำขำ ให้บริกำรตรวจรักษำโรคแก่ประชำชนในพ้ืนที่ และ 2) กำรเป็นสถำบันจักษุวิทยำ ที่จะต้อง
ดูแลผู้ป่วยโรคตำที่มีควำมซับซ้อนสูงและมักจะสิ้นสุดกำรรักษำหรือเกิดควำมพิกำร และก่อนหน้ำปี 2559 ไม่มีแบบแผนหรือ
แผนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำรแต่อย่ำงใด ตำมแผนภำพที่ 2 

 

•   

•  

•  

 

 
 

ในเดือนกุมภำพันธ์ 2559 ได้รับควำมร่วมมือจำกกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร (พก.) จัดตั้งศูนย์บริกำร
คนพิกำร เพ่ือขึ้นทะเบียนและออกบัตรประจ ำตัวคนพิกำร ได้มีโอกำสพบปะและรับฟังปัญหำของคนพิกำรแต่ละประเภททุกวัน  
ท ำให้เปิดมุมมองกำรเรียนรู้และให้บริกำรขึ้นอีกหลำยมิติ ที่พวกเรำไม่คุ้นเคย เพรำะกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนพิกำร จ ำเป็นต้อง

คนไข ้ของ รพ. 

ที่สิ้นสุดกำรรักษำและพิกำร 
 

แนะน ำกลับไปโรงพยำบำลต้นสังกัด 

หรือไปศำลำกลำงจังหวัดเพ่ือขึ้นทะเบียนควำมพิกำร  
 

แผนภาพที ่1 กระบวนการเดมิก่อนการพฒันา 



 

  3 

ได้รับควำมร่วมมือจำกหลำยภำคส่วน ทั้งในและนอกระบบสุขภำพ และได้รูปแบบกำรท ำงำนฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนพิกำรใหม่ ดัง
แผนภำพที่ 2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรคนพิกำร มีดังนี ้

1. สถิติกำรออกบัตรประจ ำตัวคนพิกำร หรือ smart card ตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2559 – เดือนมกรำคม 2564 (5 ปี) 
จ ำนวน 6,421 รำย   เฉลี่ยเดือนละ 107 รำย  

2.  โครงกำรหรือกจิกรรม CBR ต่อเนื่องกับชุมชนและหน่วยงำนพันธมิตร มำกกว่ำ 10 กิจกรรม เช่น โครงกำรขยำยผล
กำรดูแลสุขภำพระดับชุมชนเพ่ือคนพิกำรและผู้ดูแลในพื้นที่จังหวัดนครปฐม–เป็นกิจกรรมประจ ำปีร่วมกับองค์กำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   โครงกำรจ้ำงงำนคนพิกำรตำมมำตรำ 33, 35 หรือโครงกำรวิจัยด้ำน Universal Design: UD ส ำหรับกำรฟื้นฟู
สมรรถภำพทำงกำรเห็น  ร่วมกับคณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 
----------------------------------------------------------------------- 

ผูป่้วยใน รพ.  
และจากชุมชน 

ขึน้ทะเบยีนความพกิาร และออก PWDs smartcard 
โดย จนท.ของกรมกรมส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร 

(พก.) 

แนะน าสทิธปิระโยชน์ ประเมนิความตอ้งการทางสงัคม 
โดย  จนท.คนพกิาร มาตรา 35 ของบรษิทัหลงไทยอนิเตอรเ์นชัน่แนล กรุป๊จ ากดั 

และนกัวชิาการสาธารณสุข ประเมิน ICF และประสานส่งต่อทมีสหสาขาวชิาชพีและชุมชน 
 

แพทยต์รวจประเมนิและ 
ออกเอกสารรบัรองความพกิาร 

ประสำนและส่งต่อพบ
แพทย์เฉพำะทำง  

อบรมกำรดูแลคนพิกำร 
และเผยแพร่แนวคดิ CBR 

กับชุมชน 

ประสำนทีมสหวิชำชีพ  
ในกำรจัดหำและลองอุปกรณ์
เครื่องช่วยควำมพิกำร รับเบี้ยคนพิกำร 

เดือนละ 800 บำท จำก 
อปท. 

แนะน ำกำรฝึกอำชีพ 

หรือกำรจ้ำงงำน และ
กำรศึกษำ 

แผนภาพที ่2  กระบวนการใหมท่ีพ่ฒันา-ตัง้แต่ปี 2560 


