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คํานํา
แนวทางการฟน ฟูสภาพผูไ ดรบั ผลกระทบจากโรคเรือ้ นภายหลังการเปลีย่ นแปลง
นิคมโรคเรือ้ นเปนชุมชนปกติเลมนี้ พัฒนามาจากการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนารูปแบบ
การฟนฟูสภาพผูไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อนโดยชุมชน ภายหลังการปรับเปลี่ยนนิคม
สูชุมชนปกติ กรณีศึกษานิคมโรคเรื้อนปราสาท ตําบลเชื้อเพลิง อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร ป 2554 คณะผูจัดทําไดศึกษาเพิ่มเติมจากตํารา คูมือ เอกสารทาง
วิชาการตางๆ และจากประสบการณการทํางานในพื้นที่ โดยนํามาเรียบเรียงเปน
แนวทางการปฏิบัติงานแกผูปฏิบัติงานดานโรคเรื้อนที่ปฏิบัติงานในนิคมโรคเรื้อนใน
ประเทศไทย
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา หวังเปนอยางยิ่งวา
แนวทางการฟนฟูสภาพผูไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อน ภายหลังการเปลี่ยนแปลง
นิคมโรคเรื้อนเปนชุมชนปกติเลมนี้ จะเปนประโยชนในการดําเนินงานฟนฟูสภาพ
ผูไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อนภายหลังการเปลี่ยนแปลงนิคมโรคเรื้อนเปนชุมชนปกติ
ขอมอบความดีอันเกิดจากการใชประโยชนจากแนวทางนี้ ใหแกทุกทานที่มีสวนรวม
ในการพัฒนาแนวทางนี้ใหสําเร็จลุลวงไดดวยดี หากมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
ประการใด กรุณาแจงสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อ
จะไดดําเนินการแกไขปรับปรุงและพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป
นิยม ไกรปุย และคณะ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
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ความรูเรื่องโรคเรื้อน
โรคเรื้อน (Leprosy) เปนโรคทางผิวหนังและโรคทางระบบภูมิคุมกัน
จัดเปนโรคติดตอเรื้อรังที่พบและติดตอเฉพาะในคน โรคเรื้อนมักเกิดอาการที่ผิวหนัง
เสนประสาทสวนปลาย และทอทางเดินหายใจสวนบน เกิดจากการไดรับเชื้อ
แบคทีเรียม เลแปร (Mycobacterium leprae) ซึ่งมีรูปราง เปนแทง มีคุณสมบัติ
ติดสีทนกรด (Acid-Fast Stain) และติดสีกรัมบวก (Gram’s Stain) ซึ่งตรวจพบได
ในผูป ว ยโรคเรือ้ น และเพาะเลีย้ งไดในสัตวทดลองบางชนิด เชน หนูและตัวนิม่ เกาลาย
ปจจุบันยังไมมีผูใดสามารถเพาะเลี้ยงเชื้อโรคเรื้อนโดยใชอาหารเลี้ยงเชื้อไดสําเร็จ
เชือ้ โรคเรือ้ นแพรออกจากรางกายของผูป ว ยไดสองทาง คือ ทางผิวหนังและ
เยื่อบุไดมาก คือ ทางเยื่อบุจมูกในผูปวยระยะติดตอที่ไมเคยรับการรักษามากอน
จะสามารถปลอยเชือ้ โรคเรือ้ นทีย่ งั มีชวี ติ ผานทางเยือ่ บุจมูกออกมาในสิง่ แวดลอมไดมาก
ถึงวันละ 10 ลานตัว สําหรับวิธีการแพรเชื้อนั้น ปจจุบันเชื่อวาการแพรเชื้อจะเกิดขึ้น
โดยเชื้อโรคเขาสูรางกายผานทางระบบทางเดินหายใจของผูรับเชื้อ แตเปนโรคเรื้อนได
เฉพาะในรายที่รับเชื้อมาแลวภูมิคุมเสียตอการทําลายเชื้อโรคเรื้อนเทานั้น ซึ่งพบวา
มีเพียงรอยละ 2 - 3 ถาหากเปนโรคเรื้อนก็มียารักษาที่หายขาดได ดังคํากลาวที่วา
“โรคเรื้อนไมราย ไมนากลัวอยางที่คิด หายสนิทเมื่อรีบรักษา”
1.1 การจําแนกชนิดของโรคเรื้อน
โรคเรือ้ นสามารถแบงไดเปนชนิดตางๆ ตามลักษณะอาการทีป่ รากฏดังนี้
1. อินนดีเทอรมิเนท (Indeterminate) เปนโรคเรื้อน
ที่พบในระยะเริ่มแรก ลักษณะอาการพบเปนวงดางสีขาว
1 - 3 วง ขอบจางไมชัดเจนผิวหนังแหงเล็กนอย หรือปกติ
มีอาการเสีย ความรูส กึ หรือชาเพียงเล็กนอย การตรวจเชือ้
มักไมพบเชือ้ สวนมากถาภูมติ า นทานสูงราวรอยละ 60 - 80
มักจะหายไปเองแมไมไดรบั การรักษา แตถา ภูมติ า นทานตํา่
อาจจะกําเริบกลายเปนโรคเรื้อนชนิดอื่นได
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2. ทิวเบอรควิ ลอยด (Tuberculoid) มักตรวจไมพบเชือ้
อาการระยะแรกพบเปนวงดางสีขาวขอบชัดเจน หรือ
แผนนูนเเดงหนารูปวงแหวน ผิวหนังแหงชัดเจน จํานวน
ที่พบประมาณ 1 - 3 วง มักมีอาการหายดีขึ้นตรงกลาง
วงกอนและขนบริเวณนั้นมักรวง เสนประสาทมักโตคลําได
บางรายอาจพบอาการทางประสาทอยางเดียว โดยไมพบ
อาการทางผิวหนังเลย
3. บอรเดอรไลน ทิวเบอรคิวลอยด (Borderline
Tuberculoid) ลักษณะอาการคลายทิวเบอรคิวลอยด
แตมจี าํ นวนมากขึน้ และมักจะกระจายสองขางของรางกาย
เฉพาะตามแขนขา มีวงหรือ แผนหนาเกิดขึ้นใหมรอบวง
หรือแผนนูนหนาจะมีสแี ดงเขม และเปนมันมากขึน้ อาการ
ทางประสาทพบมากขึน้ ขอบนอกไมเดนชัดแตลาดลง ผิวมัก
ไมแหงการตรวจเชื้อมักพบเชื้อเล็กนอย
4. บอเดอรไลน (Borderline) สวนมากมักพบเปน
แผนนูนหนา 2 แบบ แบบแรกอาจเปนแผนนูนหนา
ตรงกลางหรือลาดลง โดยขอบดานนอกมักแบนลาดลง
ไมเดนชัด หรืออีกพวกเปนแผนนูนหนาและตรงกลางบุม
เปนรู บางพวกเปนรูปวงแหวนซึง่ ขอบดานในและดานนอก
นูนเดนชัดเจน และมักพบแผนหนาทีเ่ กิดขึน้ ใหม วงดางขาว
เปนวงกลมลอมรอบแผนนูนแดง
5. บอรเดอรไลน เลโปรมาตัส (Borderline Lepromatous) มักพบรอยโรคหลายชนิด เชน วงดาง แผนหนา
และตุมผสมกัน มีจํานวนมากมาย กระจายสองขางของ
รางกาย โดยสวนมากที่พบเปนแผนนูนหนาขนาดเล็ก
ตรงกลางนูน ขอบแบนลาดลงผิวหนังไมแดงจัดและไมเปน
มันเลื่อม อาการชามีเล็กนอย เสนประสาทมักโต
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6. เลโปรมาตัส (Lepromatous) อาการทีพ่ บชัดเจนมาก
ทั้ง 2 ขางของรางกายทั้งในแบบวงแหวนสีแดง ตุมเล็ก
ตุมใหญ แผนนูนหนา จํานวนมากกระจายทั่วรางกายใบหู
ใบหนาหนาชัดเจน เปนหนาสิงหโต เสนประสาทมักโต
ทั้ง 2 ขาง มือเทามักชาและมีความพิการองมือ เทา หรือ
ใบหนารวมดวย การตรวจเชื้อจะพบเชื้อโรคเรื้อนมากมาย
1.2 การวินิจฉัยโรค
โรคเรื้อนสามารถใหการวินิจฉัยไดจากประวัติการตรวจรางกาย และ
การตรวจหาเชื้อ โรคเรื้อนจากผิวหนัง ซึ่งองคการอนามัยโลก (World Health
Organization. 1997 : 18) กลาววาอาการสําคัญที่แสดงใหเห็นวาบุคคลนั้นเปน
โรคเรื้อนดูไดจากอาการ 1 ใน 2 ลักษณะ คือ มีรอยอันเปนลักษณะของโรคเรื้อน
ที่ผิวหนัง และมีอาการชาบริเวณรอยโรคนั้น ตรวจพบเชื้อรูปแทงติดสีทนกรด
(Acidfast Bacilli) จากการตรวจหาเชื้อโดยกรีดจากผิวหนังหรือโดยการตัดชิ้นเนื้อ
สงตรวจ
สรุปการวินิจฉัยโรค คือ
1. มีรอยโรคผิวหนัง
2. มีอาการชา เชน ชาที่รอยโรค ตรวจผิงหนังโดยพันสําลีปลายแหลม
หรือพับกระดาษ A4 พับมุมแหลมแตะบริเวณรอยโรคทดสอบอาการชา หรือมีอาการ
ชาที่บริเวณที่เสนประสาทไปเลี้ยง
3. เสนประสาทโต
4. ตรวจพบเชื้อAFB (acid fast bacilli) จากการกรีดผิวหนัง Slit Skin
Smear
หากพบวา 2 ใน 3 ขอแรก หรือ ขอ 4 เพียงขอเดียว ใหการวินิจฉัย
วาเปนโรคเรื้อน
1.3 การรักษาโรคเรื้อน
วัตถุประสงคในการรักษา คือ รักษาผูปวยใหหายจากโรคและไมเกิด
ความพิการ ตัดวงจรการแพรเชื้อ
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ยาที่ใชในการรักษา
ผูปวยประเภทเชื้อนอย Paucibacillary : PB ยาที่ใช ไดแก
- ไรแฟมปซิน (Rifampicin) 600 มิลลิกรัมตอเดือน โดยใหผูปวย
กินยาตอหนาหรือตามคําแนะนําของเจาหนาที่
- แดปโซน (Dapsone) 100 มิลิกรัมตอวัน
ผูปวยประเภทเชื้อมาก Multibacillary : MB ยาที่ใช ไดแก
- ไรแฟมปซิน (Rifampicin) 600 มิลลิกรัมตอเดือน โดยใหผูปวยกิน
ยาตอหนาหรือตามคําแนะนําของเจาหนาที่
- แดปโซน (Dapsone) 100 มิลิกรัมตอวัน
- โคลฟาซิมิน (Clofazimine) 300 มิลิกรัมตอเดือน
- คลฟาซิมิน (Clofazimine) 50 มิลิกรัม/วันหรือ 100 มิลลิกรัม
วันเวนวัน
1.4 การปองกันและการควบคุมโรคเรื้อน
การปองกันและการควบคุมโรคเรื้อนแบงไดเปน 2 ระยะดังนี้
1. การปองกันลวงหนา คือ การใหสุขศึกษาแกประชาชนใหเขาใจวา
โรคเรื้อนสามารถรักษาหายได หากมีอาการทางผิวหนัง วงดางชาที่รอยดาง ตุมผื่น
นูนแดงไมคัน ใหไดรับการตรวจรักษาแตเริ่มแรก จะไมพิการ
2. การคนหาผูปวยและการรักษาตั้งแตระยะเริ่มแรก และเฝาสังเกต
ผูท อี่ ยูใ นครอบครัวเดียวกันกับผูป ว ย หรือเรียกวาตรวจผูส มั ผัสโรคทุกปตดิ ตอกัน 3 ป
ในผูปวยประเภทเชื้อนอย และ 5 ปในผูปวยประเภทเชื้อมาก
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การประเมินปญหาและการปองกันความพิการในผูพิการจากโรคเรื้อน
โรคเรื้อนทําใหเกิดความพิการไดหลายอยางที่สําคัญที่สุด คือ การทําลาย
เสนประสาทสวนปลาย ซึ่งนําไปสูความพิการแบบปฐมภูมิ คือ อาการชากลามเนื้อ
ออนแรงเหงื่อไมออก และตามมาดวยความพิการแบบทุติยภูมิ ซึ่งเกิดเนื่องจาก
มีแรงกระแทกซํ้าๆ ความแหงและแตกของผิวหนัง ความพิการนี้มีผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิต และยังเปนตราบาปแกผูปวยอีกดวย ทําใหผูปวยไมสามารถเขาสังคม
ในชุมชนได โดยผูปวยโรคเรื้อนประมาณรอยละ 25 เปนผูปวยที่มีความพิการ
2.1 ระดับความพิการในผูปวยโรคเรื้อน
ประเทศไทย ไดแบงระดับความพิการตามหลักเกณฑขององคการ
อนามัยโลก (WHO. 1997 : 83) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ตา
ระดับ 0 คือ ไมมีปญหาทางตาที่เกิดจากโรคเรื้อน
 หาทางตาทีเ่ กิดจากโรคเรือ้ นแตตามัว
ระดับ 1 คือ มีปญ
ไมมาก (นับนิ้วมือที่ระยะ ๖ เมตร ไดถูกตอง)
ระดับ 2 คือ ตามัวมาก (นับนิ้วมือที่ระยะ 6 เมตร
ไมได) กระจกตาสิน้ ความรูส กึ ตาหลับไมสนิท
และมานตาอักเสบ
2. มือและเทา
ระดับ 0 คือ ไมชา ไมมีความพิการ
ระดับ 1 คือ ชา แตไมมีความพิการหรือความสูญเสีย
ที่มองเห็นได
ระดับ 2 คือ มีความพิการหรือความสูญเสียที่มองเห็น
ไดความสูญเสียที่กลาวถึง ไดแก การหดสั้น
ผิดรูป ขอติดแข็ง กุด หรือการสูญเสียเนือ้ เยือ่
และกระดูกของมือ หรือเทา ไมวาทั้งหมด
หรือบางสวน
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2.2 ภาวะโรคเหอ ภาวะโรคเหอ (Leprosy Reaction) คือ การอักเสบ
ที่เกิดขึ้นอยางเฉียบพลันในผูปวยโรคเรื้อน อาการแสดงที่พบชัดเจนคือ บวมแดงรอน
แตถาอาการอักเสบเกิดที่เสนประสาท จะมีการสูญเสียหนาที่ของเสนประสาทนั้นๆ
บางครั้งอาจมีอาการปวดรวมดวย

ภาวะโรคเหอในผูปวยโรคเรื้อนแบงไดเปน 2 ชนิด คือ
1. ภาวะโรคเหอชนิดที่ 1 หรือ ภาวะโรคเหอชนิดผื่นแดง (Reversal
Reaction : RR) พบไดในคนไขชนิด BT, BB และ BL
2. ภาวะโรคเหอชนิดที่ 2 หรือ ภาวะโรคเหอชนิดตุมอักเสบ (Erythema
Nodosum Leprosum : ENL) สวนใหญเกิดในผูปวยชนิด LL และอาจพบ
ในผูปวยชนิด BL บางราย
2.3 การรักษาภาวะโรคเหอในโรคเรื้อน เปนการหยุดกระบวนการอักเสบ
ที่เกิดขึ้นกับเสนประสาท เพื่อปองกันไมใหเกิดความพิการ ยาที่ใชในการรักษาภาวะ
โรคเหอในโรคเรื้อน คือ Prednisolone เปนตัวยาที่สําคัญที่สุดโดยเฉพาะอยางยิ่ง
กรณีที่มีภาวะเสนประสาทอักเสบรวมดวย โดยสามารถใชยาในกรณี เสนประสาท
อักเสบ, ภาวะโรคเหอชนิดผื่นแดง (RR) และภาวะโรคเหอชนิดตุมอักเสบอยางรุนแรง
(ENL)
โดยอาจเริ่มดวยยาขนาด 40 มก.ตอวัน ถาผูปวยมีอาการดีขึ้น
ใหลดยาทุกๆ 2 สัปดาห จนหยุดการรักษาในเวลา 12 สัปดาห ในการรักษา
โรคเหอชนิดตุมอักเสบอยางรุนแรงนอกจากการใชยา Prednisolone แลวควรเพิ่ม
ขนาดยา Clofazimine ใหสูงขึ้นโดยปรับยา Clofazimine ดังนี้
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สัปดาหที่ 1 – 8 ให Clofazimine 200 มก./วัน
สัปดาหที่ 9 – 12 ให Clofazimine 100 มก./วัน
แนะนําใหใช steroid ในการรักษา reaction และ NFI ที่เกิดขึ้น
ไมเกิน 6 เดือน ซึ่งไดผลประมาณ 60 % ผูปวย MB และผูปวยที่มี NFI
อยูกอนแลว ควรไดรับการตรวจเสนประสาทอยางละเอียด เนื่องจากเปนกลุมที่มี
ความเสี่ยงสูง ควรตรวจ nerve function ดวยวิธีมาตรฐานทุกเดือน ในระหวาง
ไดรับยา MDT ปจจุบัน WHO แนะนําใหรักษา reaction หรือ NFI ดวย
Prednisolone 40 mg. และลดลงใน 3 เดือน แตควรมีการวิจัยเพื่อหา dose
ที่เหมาะสมของ steroid ตอไป

7

7

การฟนฟูสภาพผูพิการจากโรคเรื้อนโดยชุมชน
หลังการพัฒนานิคมโรคเรื้อนสูชุมชนปกติ
การพัฒนารูปแบบการบูรณาการนิคมโรคเรื้อนสูชุมชนปกติ ดวยการมี
สวนรวมของผูประสบปญหาจากโรค มีขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการฟนฟูสภาพ
ผูไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อนกับการพัฒนานิคมโรคเรื้อนสูชุมชนปกติ ดวยการมี
สวนรวมของผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนแบงเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
การพัฒนานิคมโรคเรื้อนสูชุมชนปกติ เกิดจาก กรมควบคุมโรค ไดอนุมัติ
ใหสถาบันราชประชาสมาสัย จัดทําแผนพัฒนานิคมโรคเรื้อน ระยะ 3 ป (พ.ศ.
2548 – 2550) ดําเนินการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามนโยบายของรัฐบาล กรมควบคุมโรคเห็นชอบใหนคิ มทีม่ คี วามพรอมในการถายโอน
ภารกิจ โดยสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ไดกําหนดเริ่มแผน
การถายโอน ป 2547 มีการเตรียมขอมูลถายโอน ขอมูลเชิงลึก ถึงปญหา อุปสรรค
ในการถายโอน และขยายผลการศึกษาเพื่อนํารูปแบบ ขั้นตอนถายโอนนิคมโรคเรื้อน
ที่สมบูรณไปยังนิคมอื่นๆ ทุกนิคม นิคมโรคเรื้อนปราสาท จังหวัดสุรินทร พัฒนานิคม
โรคเรื้อนสูชุมชนปกติ โดยมีภาคีเครือขายในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ความพิการก็ยังคงเปนปญหาสําคัญของผูปวยโรคเรื้อนทั้งที่กําลังรักษา และ
เมื่อจําหนายจากการรักษาแลว รองรอยความพิการที่ยังปรากฏอยูอาจกอใหเกิด
ผลสืบเนื่องอันไดแก ปญหาทางสังคม เศรษฐกิจ และการดํารงชีวิตในสังคมตามมา
อันเนื่องมาจากการตีตรา ความรังเกียจจากชุมชนและความรูสึกดานลบที่มีตอตนเอง
ซึ่งเปนอุปสรรคในการทํากิจกรรมรวมกับชุมชน และการประกอบอาชีพที่สงผลใหเขา
เหลานี้มีฐานะยากจน บางรายหมดสิ้นหนทางจึงตองหาเลี้ยงชีพโดยการขอทาน
ดําเนินชีวิตอยางไรซึ่งศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย
ดังนัน้ รูปแบบการฟน ฟูสภาพผูไ ดรบั ผลกระทบจากโรคเรือ้ น หลังการถายโอน
นิคม จะเปนประโยชนในการจัดทําแนวทางและวางแผนการฟนฟูสภาพผูไดรับ
ผลกระทบจากโรคเรื้อน ในดานรางกาย สังคม และเศรษฐกิจรวมทั้งดานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ การพัฒนารูปแบบการบูรณาการนิคมโรคเรื้อนสูชุมชนปกติดวยการมี
สวนรวมของผูประสบปญหาจากโรค มีขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการฟนฟูสภาพ
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ผูไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อน กับการพัฒนานิคมโรคเรื้อนสูชุมชนปกติดวยการมี
สวนรวมของผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนแบงเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 การเตรียมการ โดยเตรียมพรอมในการสรางความเขาใจคนในนิคม
และภาครัฐกับเจาหนาที่ในนิคม องคกรเครือขายทีมีสวนได สวนเสียกับนิคมโรคเรื้อน
เชน สถานบริการสาธารณสุข องคการบริหารสวนทองถิ่นและกรอบอัตรากําลังของ
เจาหนาที่ ดังนี้
จัดเวทีในลักษณะชี้แจงใหกับผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน ญาติ
ผูอาศัยในนิคมไดทราบวัตถุประสงค ขั้นตอน และการสนทนากลุมเพื่อใหผูมีสวนได
สวนเสียไดรว มแบบขัน้ ตอนตางๆ แบบมีสว นรวมในทุกขัน้ ตอนตลอดจนการสนทนากลุม
กับหนวยงานตางๆ ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมจังหวัด องคการ
บริหารสวนจังหวัด สํานักงานที่ดนิ จังหวัด หัวหนาสวนราชการอําเภอ โรงพยาบาล
อําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ที่ยินดีที่จะเขาไปพัฒนานิคมโรคเรื้อน
ใหเปนชุมชนปกติตามบทบาทภารกิจของแตละหนวยงาน
1.2 การคนหาปญหาที่เกิดกับผูไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อน และ
การวิเคราะหปญ
 หารอบนอกนิคมโรคเรือ้ นและปญหาในนิคมโรคเรือ้ น โดยการสัมภาษณ
และการสนทนากลุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การเลาเรื่องของผูประสบปญหาจาก
โรคเรื้อนสรุปดังนี้
- ปญหาดานสุขภาพ ผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนสวนใหญเปน
ผูสูงอายุ มีปญหาความพิการจากโรคเรื้อนโดยเฉพาะชาและมีแผลที่ฝามือ มีปญหา
เรื่องสายตามองไมเห็น มีเทาออนแรง มีปญหาเรื่องอัมพาต มีปญหาเรื่องความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน การดูแลสุขภาพเปนหนาที่หลักของเจาหนาที่ในนิคม ระบบ
บริการสุขภาพ การประกันสุขภาพยังไมไดเขามาดูแลอยางเต็มรูปแบบ เพราะหนวยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่เขาใจวานิคมฯ เปนพื้นที่บริหารจัดการโดยกรมควบคุมโรค
- ปญหาดานความรังเกียจ สวนใหญไมมขี อ จํากัดในการเขาสังคม
แตมผี ปู ระสบปญหาจากโรคเรือ้ นจํานวนหนึง่ มีความรูส กึ วาสังคมรังเกียจ หรือถูกตีตรา
จากการเปนโรคเรื้อนและถูกเลือกปฏิบัติเพราะการเปนโรคเรื้อน เชน การแสดงทาที
รังเกียจ การไมรวมดื่มและรวมรับประทานอาหารดวยกัน
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- ประชาชนรอบนอกนิคมฯ ปจจุบนั นีม้ กี ารไปมาหาสูก นั เชนเดียว
กับหมูบานปกติ และมีการใหความรูจากเจาที่สาธารณสุขในพื้นที่วาประชาชนที่อาศัย
อยูในนิคมฯ หายขาดจากการเปนโรคเรื้อนแลวไมมีโอกาสติดตอไปยังบุคลอื่นไดอีก
ตอไป และรูสึกเห็นใจและสงสารที่มีความพิการ มีบางรายแตงงานอยูกินกับคน
ในครอบครัวที่อาศัยอยูในนิคมฯ
- ปญหาดานเศรษฐกิจ ผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนทั้งหมด
รับเงินสงเคราะหและเงินคาอาหารจากกรมควบคุมโรค รวมสุทธิคนละประมาณ
4,000 บาทตอเดือน และทั้งหมดอาศัยอยูกับครอบครัว ที่มีบุตรหลานออกไปทํางาน
รับจางและประกอบอาชีพทําการเกษตรขางนอกนิคม โดยผูป ระสบปญหาจากโรคเรือ้ น
ไดรับอนุญาตใหทํากินบนที่ดินคนละ 5 ไร แตปจจุบันบางคนมีมากนอยไมเทากัน
เนื่องจากมีการซื้อขายสิทธิ์กันเอง และกรณีผูประสบปญหาบางรายเสียชีวิต บุตรและ
ภรรยาก็ยังคงอาศัยและทํากินบนที่ดินของนิคมฯดังกลาว
- ปญหาเรื่องสาธารณูปโภค เนื่องจากงบประมาณในการพัฒนา
ที่มาจากกรมควบคุมโรคนั้นไมมีเลย หรือมีจํานวนจํากัด ดังนั้นปจจุบันถนนภายใน
นิคมฯ ยังเปนถนนลูกรังและไมมไี ฟฟาใหแสงสวางบริเวณถนนในเวลากลางคืนเหมือนเชน
ชุมชนปกติ หนาแลงนํ้าสําหรับทําการเกษตรมักขาดแคลน
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 การระดมสมองเพื่อสรางอนาคตรวมกันระหวางผูประสบปญหา
จากโรคเรื้อนและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ โดยการมองยอนไปในอดีตของการ
เปนนิคมโรคเรื้อน สภาพปจจุบัน และความตองการอยากเห็นนิคมฯ จะพัฒนาไปได
อยางไรสรุปมีแผนดําเนินการดังนี้
- แผนพัฒนาการเขาถึงระบบบริการสาธารณสุข ตองการใหมี
ทีม แพทย พยาบาล ในพื้นที่เขามาดูแล เนื่องจากในนิคมเดิมเจาหนาที่ดังกลาวไมมี
- แผนการพัฒนาทีด่ นิ ทีด่ นิ ทํากินให ผูป ระสบปญหาจากโรคเรือ้ น
ไดมีสิทธิการเชาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
- แผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคปจจุบันยังลาหลังชุมชนอื่นๆ
เชนถนน ไฟฟาใหแสงสวางในเวลากลางคืนควรใหองคการบริหารสวนทองถิ่นเขามา
ดูแล
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- แผนการพัฒนาการสงเสริมอาชีพจากมูลนิธิราชประชาสมาสัย
และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย
- แผนในการพัฒนาพื้นที่นิคมฯ ใหเปนชุมชนปกติซึ่งตองมีการ
ดําเนินการสนับสนุนทางดานวิชาการการฟนฟูสภาพใหกับเจาหนาที่ในพื้นที่ โดย
เจาหนาที่ กรมควบคุมโรค
- แผนการดําเนินการโดยกรมควบคุมโรคในการ คืนพื้นที่นิคมฯ
ใหกบั กรมทีด่ นิ เพือ่ ให องคการปกครองสวนทองถิน่ ไดเขามาดูแลตอไป และการปลดชือ่
นิคมโรคเรื้อนออกจากรายชื่อของสถานสงเคราะหของทางราชการ
- ผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนและญาติ เสนอใหเปลี่ยนชื่อนิคม
โรคเรื้อนปราสาท เปน “ชุมชนราชประชารวมใจ” เพื่อลดความรังเกียจระหวาง
ประชาชนที่อาศัยรอบๆ นิคมฯ
2.2 การจัดทําประชาคมระหวางผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน สมาชิก
ที่อาศัยในนิคมฯ และเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานที่ดิน
จังหวัด สํานักงานที่ดินอําเภอ ตัวแทนนายอําเภอ ตัวแทนสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล นายกและปลัดองคการบริหารสวนทองถิ่นตําบล
เชื้อเพลิง พัฒนาสังคมจังหวัด และเจาหนาที่จากสํานักงานปองกันควบคุมโรค
ในเวทีการทําประชาคม นําไปสูการจัดทําราง บันทึกขอตกลงความรวมมือ (Memorandum of understanding: MOU)ระหวางหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ
ในแตละประเด็นตอไป
2.3 การราง MOU ภายใตใหเกิดความพึงพอใจกันทุกฝาย (Win-Win
Situation) ระหวางผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนกับหนวยงานองคกรที่เกี่ยวของ คือ
- กรมควบคุมโรคจะยังคงสนับสนุนเงินสงเคราะห เงินคาอาหาร
เชนเดิม โดยสํานักงานปองกันควบคุมโรค ทีจ่ ะดําเนินการจัดทําโครงการศึกษาปญหา
เพื่อจัดกิจกรรม เพื่อลดความรังเกียจระหวางชุมชนตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ใหสามารถดูแลผูพิการจากโรคเรื้อนได และดําเนินการ
ทําเรื่องขอคืนที่ดินที่ใชทํานิคมเพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลดูแลตอ
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- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จะควบคุมกํากับและสนับสนุน
ใหโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เขามาดูแลผูประสบปญหาจาก
โรคเรื้อนภายในนิคม ตามระบบหลักประกันสุขภาพตอไป
- สํานักงานที่ดินจังหวัด จะสนับสนุนการรังวัดที่ดิน รวมกับ
องคการบริหารสวนตําบล เพื่อจัดสรรใหผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนไดมีสิทธิทํากิน
โดยการเชาจาก องคการบริหารสวนตําบลซึ่งสามารถตกทอดสิทธิการเชาไปยัง
ลูกหลานได
- สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จะเขามา
ดูแล ฟนฟู สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนใหมี
ความเทาเทียมกับประชาชนทั่วไป
- องคการบริหารสวนตําบล จะดําเนินการดูแลระบบสาธารณูปโภค
เชน ถนน ไฟฟา เมื่อบริหารจัดการใหเปนหมูบานปกติ
- กรมควบคุมโรค โดยสํานักงานปองกันควบคุมโรค จะดําเนินการ
สนับสนุนวิชาการดานการฟนสภาพใหแกเจาหนาที่ในพื้นที่ และจะศึกษาผลกระทบ
ของการบูรณาการนิคมโรคเรื้อนสูชุมชนปกติ ทั้งนั้นยังคงสนับสนุนเงินสงเคราะหและ
เบี้ยยังชีพอื่นๆ แกผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนตามสิทธิเดิม
- มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ จะสนับสนุน
การสงเสริมการประกอบอาชีพ กองทุนตางๆ เชนเดียวกับผูป ระสบปญหาจากโรคเรือ้ น
นอกนิคมฯ
- สมาชิกและผูอาศัยตั้งชื่อหมูบานใหม แทนคําวานิคมโรคเรื้อน
และขอปลดปายชื่อนิคมโรคเรื้อนออก
2.4 การจัดทําพิธลี งนามบันทึกขอตกลงความรวมมือเพือ่ การบูรณาการ
นิคมโรคเรื้อนปราสาทสูชุมชนปกติระหวางหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ (Memorandum of understanding: MOU)
3. ขั้นตอนการประเมินผล
การประเมินผล ดวย การสัมภาษณผูเกี่ยวของ การถอดบทเรียน
การเลาเรื่องดวยเทคนิคการจัดการความรู (KM) หลังจากที่ไดมีพิธีลงนามแลว 1 ป
ดังนี้
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- สํานักงานที่ดินจังหวัด รวมกับองคการบริหารสวนตําบลเชื้อเพลิง
เขาดําเนินรังวัดที่ดินบริเวณชุมชนราชประชารวมใจ เพื่อจัดสรรใหเชาตามจํานวน
ที่ครอบครองอยูในปจจุบัน
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ไดจัดทําโครงการฟนฟูสภาพ
ผูสูงอายุ และผูพิการในชุมชน
- องคการบริหารสวนตําบลเชื้อเพลิง เขาดําเนินการรับมอบวัสดุ
ครุภัณฑ จากสํานักงานปองกันควบคุมโรค
- สงเสริมการประกอบอาชีพ เชน จัดหาเมล็ดพันธุพืชเพื่อใหสมาชิก
ในชุมชนดําเนินการเพิ่มรายได
- ผูป ระสบปญหาจากโรคเรือ้ น ไดรบั แรงบันดาลใจในการเปลีย่ นแปลง
นิคมสูชุมชนปกติในอนาคต คือ การที่อยากเห็นความเทาเทียม ความเสมอภาคและ
การยอมรับจากชุมชนสังคมขางนอก โดยมีเปาหมายคือการหลอมรวมเปนสวนหนึ่ง
ของสังคมปกติ เพื่อลูกหลานในอนาคต
จากการเปลี่ยนแปลงนิคมโรคเรื้อนสูชุมชนปกติ ผูประสบปญหาจาก
โรคเรือ้ นในชุมชนมีความตองการทีจ่ ะพัฒนาชุมชนดังกลาวนีต้ อ ไป เพือ่ เปนแบบอยาง
ใหกับนิคมอื่นๆ ในการกาวสูการเปนชุมชนปกติ จากผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน
ตองการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากที่เคยเปนผูรับเปลี่ยนเปนผูให คือ ใหความรูที่ถูกตอง
ตอคนรุนหลัง อันจะสงผลใหคนรุนหลังลดความรังเกียจและเกิดความภาคภูมิใจ
ในการที่ไดเกิดมาอยูในชุมชนนี้ แตโรคเรื้อนทําใหเกิดความพิการไดหลายอยาง
ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ คือการทําลายเสนประสาทสวนปลาย ซึง่ นําไปสูค วามพิการ คือ ความพิการ
ระยะแรก คืออาการชา กลามเนื้อออนแรง เหงื่อไมออก และตามมาดวยความพิการ
ระยะตอมา เกิดจากแรงกดทับซํ้าๆ จนเปนแผลเรื้อรัง ความแหงและแตกของผิวหนัง
ความพิการ ระยะนี้จะมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต และยังเปนตราบาปแกผูปวย
อีกดวย ทําใหผูปวยไมสามารถเขาสังคมในชุมชนได โดยผูปวยโรคเรื้อนประมาณ
รอยละ 25 เปนผูปวยที่มีความพิการ
ดังนั้น จึงตองมีการประสานงานกับเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล เพื่อให อสม. ไดสํารวจหมูบานของตนเอง วาในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู
มีผูพิการจากโรคเรื้อนหรือไม เชน ตาหลับไมลงหรือตาบอด นิ้วมือนิ้วเทา งอหรือ
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กุดดวนเพือ่ ใหผพู กิ ารจากโรคเรือ้ นไดรบั การฟน ฟูสภาพ การปองกันความพิการไมใหเกิด
มากกวาเดิม การดูแลผูไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อน เพื่อการฟนฟูสภาพผูไดรับ
ผลกระทบจากโรคเรื้อนโดยชุมชน รวมกับการฟนฟูสภาพผูพิการอื่นๆ ดวย เพื่อลด
ความรังเกียจของคนในชุมชนตามหลักของ CBR (community-based rehabilitation) โดยเริม่ จากการปรับทัศนคติเชิงบวกตอผูพ กิ าร มองวาผูพ กิ ารไมเปนภาระ
แตเปนสมบัติ นําสิง่ ทีด่ ใี หครอบครัวและชุมชน ตองทําความเขาใจกับผูพ กิ ารตามหลัก
International Classification of Functioning Disability and Health
(ICF) คือ แบบแผนการจําแนกหนาที่ของรางกาย ความพิการ และสุขภาพ เพื่อ
ใหพื้นฐานทางวิทยาศาสตร สุขภาพ มีคําจํากัดความที่เหมือนกันทั่วโลกในการกําหนด
รหัสเดียวกันในการทําฐานขอมูล
สวนประกอบของ ICF
ðŦâĀćÿč×õćó

Impairments Body Function ,
Restriction
Structure
ÖćøÿĎâđÿĊ÷ĀîšćìĊę×ĂÜøŠćÜÖć÷
(đÿšîðøąÿćìëĎÖìĞćúć÷)

Activity Limitation
ÖćøÝĞćÖĆéĔîÖćøìĞćÖĉÝÖøøö

Environmental factors
ðŦÝÝĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂö
đßŠî ìćÜêŠćÜøąéĆï ïĆîĔé ĀšĂÜîĚĞć
øëïĆÿ ĄúĄ

Participation
×šĂÝĞćÖĆéÖćøöĊÿŠüîøŠüö

Personal factors
ðŦÝÝĆ÷êĆüÙîóĉÖćø
đßŠî ÙüćöøĎš, Ăć÷č (öćÖ,îšĂ÷)
ìĆýîÙêĉ öĊÙüćöĀüĆÜ (+),ĀöéĀüĆÜ(-)

Community Based Rehabilitation (CBR) จึงเปนปรัชญา แตการนํา
ไปใชก็แตกตางกัน ภายใต ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พื้นฐานบริบทของแตละ
พื้นที่ ตองมีการประยุกตใช คือ ใชประสบการณของคนในชุมชน โดยวิเคราะห
ชุมชน ใชวัสดุที่มีอยูในทองถิ่น การอบรมที่ไมเปนทางการ มีทีมที่ปรึกษา เชนแพทย
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นักกายภาพ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห ที่คอยแนะนําดูแล
หลักถูกตองตามหลักการฟนฟูสภาพโดยการทํางานแบบ สหวิชาชีพ การสงตอ
สงกลับจากหนวยงานดานการฟนฟูสภาพ ทําโดยตัวเขาเองเพื่อตัวเขาเอง (Self
Advocacy) และควรรวมผูพิการอื่นๆ เขารับการฟนฟูสภาพ (Self help group)
มีขั้นตอนการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการจากโรคเรื้อนโดยชุมชน มีดังนี้
1. การฟนฟูและการพัฒนารางกาย และการดูแล ตา มือ เทา
เปนการสอนและฝกปฏิบัติ ใหผูปวย มีความจําเปนสําหรับผูปวยที่มีปญหาเทาชา
โดยแนะนําใหสวมรองเทาที่เหมาะสมกับสภาพเทาที่แนะนํา โดยนักกายอุปกรณของ
โรงพยาบาลและผูปวยยอมรับได เชน รองเทาผาใบ อุปกรณการฟนฟูสภาพผูไดรับ
ผลกระทบจากโรคเรื้อน ในการดูแลฝามือ ฝาเทา คือ
การดูแลตา

กรณีตาหลับไมลง ตองสอนใหผปู ว ยนวดตาโดยใชองุ มือตนเองกดขอบตา
ดานนอกแลวใหหลับตาแรงๆพรอมดึงอุง มือทีก่ ดทีข่ อบตานอก ดึงไปดานหลังทําบอยๆ
และเวลานอนควรใชผาสะอาดปดตา สวนเวลาเดินไปไหนมาไหนใหใชแวนตา
การดูแลมือ
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กรณีฝามือชา หรือมีนิ้วงอ ตองสอนใหผูปวยนวดมือ โดยหงายฝามือ
แลวทาดวยนํ้ามันมะกอก ใชอุงมืออีกขางดันนิ้วมือใหแบออก ทําบอยๆ และเวลาจับ
ของรอนควรใชผารองมือกอนจับ หรือใสถุงมือเวลาทํางาน ถามีหนังแข็งที่ฝามือ
ตองแชมือประมาณ 20 นาที่ ดวยนํ้าธรรมดา เชน นํ้าประปาที่เปดจากกอกนํ้า
(หามใชนํ้าอุนเพราะผูปวยจะไมรูวาอุนหรือรอน) แลวใชหินหรือสกอตไบท ขัดเอา
หนังแขงออกแลวเคลือบดวยวาสลีน
การใชกระจกสําหรับสองฝาเทาชาตรวจหาสิ่งแปลกปลอม ที่จะกอ
ใหเกิดแผล และกะละมังแช มือ-เทาที่มีหนังแข็งดวยนํ้าธรรมดาประมาณ 20 30 นาที่ ใหผิวหนังนิ่ม แลวขัดหนังแข็งโดยหินขัดหรือแผนขัดหนังแข็ง สวนตาม
ซอกมือ-เทาใหสะอาดดวยแปลงขนนุม แลวนวดดวยวาสลีนครีม ใหทําทุกวันชวงเย็น
ก็จะทําใหผูไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อนเปนคนสะอาด ไมมีแผลเนาเหม็นลดความ
รังเกียรติได การกระตุนผูปวยในการทํา self care ที่บาน ผูปฏิบัติงานโรคเรื้อน
จําเปนตองใหขอมูลที่ชัดเจนแกผูปวยในการดูแลตนเองที่บาน แตบุคคลอื่นก็สามารถ
มีสวนชวยเหลือได เชน คนในครอบครัว สามารถชวยและใหกําลังใจแกผูปวยในการ
ดูแลตนเองในแตละวัน ผูปวยโรคเรื้อนคนอื่นๆ ก็สามารถแสดงวิธีการดูแลตนเอง
ที่บานใหผูปวยคนอื่นดูไดเชนกัน ดังภาพ
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การดูแลเทา กรณีฝาเทาชามีหนังแข็ง หรือมีแผลฝาเทา

กรณีฝาเทาชามีหนังแข็ง หรือมีแผลฝาเทา ตองแชเทาประมาณ
20 นาทีดวยนํ้าธรรมดา เชน นํ้าประปาที่เปดจากกอกนํ้า (หามใชนํ้าอุนเพราะผูปวย
จะไมรูวาอุนหรือรอน) แลวใชหินหรือสกอตไบท ขัดเอาหนังแขงออกแลวทายา
ทาแผล เคลือบดวยวาสลีน ใชผาสะอาดปดแผล ทําทุกวันจนกวาแผลจะหาย
การเดินไปมาตองใส รองเทาสําหรับผูปวยโรคเรื้อน (foot wear) เปนรองเทา
ที่ทําดวย microcellular rubber ไดอยางเพียงพอ และเนื่องจากรองเทาชนิดนี้
มีความแตกตางจากรองเทาทั่วไป ผูปวยจึงไมนิยมสวมใส ดังนั้นก็สามารถใชรองเทา
ที่ทั่วไปและหาไดงาย จะเปนที่ยอมรับของผูปวยมากกวา จากการประเมินโปรแกรม
foot wear พบวารองเทาผาใบซึ่งมีแผนรองพื้นดานใน (cushioned insoles)
มีความเหมาะสม คุมคาและเปนที่ยอมรับของผูปวย รองเทาที่เหมาะสม โดยเนน
รองเทาที่หาไดงายเปนที่ยอมรับและราคาถูก
สวนการทํา self care groups โดยนําผูไ ดรบั ผลหกระทบจากโรคเรือ้ น
ทีด่ แู ลตนเองไดดี มาบอกเลาประสบสบการณในการดูแลตนเอง สามารถตัง้ กลุม เพือ่ น
ชวยเพื่อน ขึ้นในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพสต.) โรงพยาบาล หรือ
ชุมชนนิคมเดิม เพือ่ ใหสมาชิกไดมาพบปะกัน และศึกษาวิธกี ารดูแลตนเองของแตละคน
ซึ่งจะเปนการสนับสนุน และใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
2. การฟนฟูสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ปจจุบันเนนการฟนฟูสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของผูป ว ยโรคเรือ้ นมากขึน้ จากการศึกษาการประเมินโครงการ
การฟนฟูสภาพผูปวยโรคเรื้อนโดย พบวาการมีสว นรวมของผูปวย รวมทั้งครอบครัว
และชุมชนมีสว นสําคัญมาก แนวคิดการฟน ฟูสภาพ โดยเริม่ จากคนในสังคมมีทศั นคติ
ที่ดีขึ้นตอคนพิการ การยอมรับและเชื่อวาการเสริมสรางพลังใหกระบวนการฟนฟู
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คนพิการจะตองเริ่มจากคนพิการเอง ครอบครัวของคนพิการ และชุมชนที่คนพิการ
อาศัยอยู แนวคิดเรื่องการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน หรือ Communitybased rehabilitation ซึ่งนิยมเรียกกันยอๆ วา “CBR”โดยมีวิธีหลักคิด คือ
2.1 ใหสังคมชุมชน ปรับตัวเองเขาหาความตองการของผูพิการ เชน
ทัศนคติ การเขาถึงระบบบริการสาธารณสุข และตึกอาคารสาธารณะที่เอื้อตอการ
ติดตอของผูพิการ ทั้งการเดินทาง การมอง การสัมผัส และการไดยิน ทํางาน
แบบบูรณาการ งานอื่น ผูพิการแบบอื่นๆ โดยผูพิการตองไดประโยชนจากการบริการ
สาธารณะ มีเครือขายมากๆ ทําหลายหนวยงาน
2.2 การฟนฟูสภาพตองเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน เชน
การสรางถนนที่เผื่อทางเดินผูพิการ ดังนั้น CBR ควรเปนยุทธศาสตรลดความยากจน
เปนการฟนฟูสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ ของผูพิการ ครอบครัวผูพิการ และเปนการ
ชวยตามความจําเปนขั้นพื้นฐาน ไมใชสิ่งที่อยากไดเกินความจําเปนที่มีอยู เพียงแต
ผูพ กิ ารมีและทําอะไรขัน้ พืน้ ฐานไดเหมือนคนทัว่ ไป โดยดึงครอบครัว ชุมชน เครือขาย
เขามามีสวนรวมในการฟนฟูสภาพ จึงจะเกิดความยั่งยืน ขั้นตอนการฟนฟูสภาพ
ผูไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อนโดยชุมชน มีดังนี้
- รับสมัครจิตอาสา จัดตั้งกลุมจิตอาสา ฟนฟูสภาพ โดยใชชื่อ
กลุมจิตอาสาราชประชาสมาสัยตําบล........ เพื่อสงเสริมกิจกรรมฟนฟูสภาพผูไดรับ
ผลกระทบจากโรคเรื้อนและผูพิการในชุมชน ควรมีการดําเนินการ โดยเริ่มจาก
การสรรหาและคัดกรอง ทีมงานผูมีจิตอาสาในการฟนฟูสภาพและทํางานดานผูพิการ
และฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ ทีมจิตอาสาราชประชาสมาสัย โดยการใหความรู
โรคเรื้อน การฟนฟู สภาพผูพิการ การสงเสริมอาชีพ
- มอบงานใหจิตอาสา การสํารวจผูพิการและผูไดรับผลกระทบ
จากโรคเรื้อน การใชเครื่องมือ ในการจําแนกประเภทของปญหาผูพิการจากโรคเรื้อน
วามีขอจํากัดอะไรบาง มาจัดทําฐานขอมูลเพื่อจัดทํารูปแบบ การพัฒนาผูพิการ
โดยชุมชน ตอไป
- การทําแผนการทํางานของจิตอาสาในแตละเดือน เชน การ
เยี่ยมบาน การประสานองคกรในพื้นที่ชวยเหลือพัฒนาที่อยูอาศัยรวมกับกลุมตัวแทน
ชุมชนและผูน าํ ชุมชน จัดทําแผนพัฒนารูปแบบการฟน ฟูผไู ดรบั ผลกระทบจากโรคเรือ้ น
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ในชุมชน แผนการฟนฟูสภาพ มีรูปแบบที่ ใชประสบการณของคนในชุมชน
โดยวิเคราะหชุมชน การดัดแปลงวัสดุที่มีอยูในทองถิ่น ในการฟนฟูสภาพการดูแล
ผูพ กิ ารในชุมชนกับเจาหนาทีส่ หวิชาชีพทีท่ าํ โดยตัวเขาเองเพือ่ ตัวเขาเอง และการรวม
ผูพิการอื่นๆ เขารับการฟนฟูสภาพ (Self help group)
- นําแผนงานและโครงการเสนอตอองคการบริหารสวนตําบล
เชื้อเพลิง, หนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ มาดําเนินการ
ตามแผนงาน
- ทําการระดมทุนและการจัดตัง้ กองทุนฟน ฟูสภาพผูไ ดรบั ผลกระทบ
จากโรคเรื้อน
3. การสงผูพ กิ ารจากโรคเรือ้ นเพือ่ รับการสงเคราะหและเงินคาอาหาร
จากกรมควบคุมโรค รวมสุทธิคนละประมาณ 4,000 บาทตอเดือน ตามระเบียบ
กรมควบคุมโรค วาดวยการสงเคราะหผปู ว ยพิการจากโรคเรือ้ น พ.ศ. 2552 เปนระเบียบ
ที่วาดวยการพิจารณารับผูปวยโรคเรื้อนเขารับการสงเคราะหใน สถานโรคเรื้อนหรือ
ชุมชนซึ่งการสงเคราะห คือ การไดรับเงินคาอาหารหรือการสงเคราะหอื่นจากทาง
ราชการ ผูปวยที่ไดรับการสงเคราะหตองเปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณา ของ
คณะกรรมการกลาง คือ สงเรื่อง ผานมายังสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5
นครราชสีมา โดยแนบคําขอรับการสงเคราะหผปู ว ย (สค.1) พรอมสําเนาทะเบียนบาน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ภาพถายสภาพบานผูป ว ย ภาพถายใบหนา ภาพถายมือ
ทาหงายฝามือและทาควํ่าฝามือ ภาพถายเทาทาหลังเทาและถายฝาเทา
ผังแนวทางการฟนฟูสภาพ
ñĎšĕéšøïĆ ñúÖøąìï ÝćÖēøÙđøČĚĂî
ñĎšĕéšøĆïñúÖøąìïÝćÖēøÙđøČĚĂîĕöŠóĉÖćø
ĔĀšÙĞćðøċÖþć ĔĀšÙüćöøĎšìĊęëÖĎ êšĂÜđøČęĂÜ
ēøÙđøČĚĂîĒúąÖćøðŜĂÜÖĆîÙüćöóĉÖćø

ñĎšĕéšøĆïñúÖøąìïÝćÖēøÙđøČĚĂîóĉÖćø
ĔĀšÙĞćðøċÖþć ÿĂîÖćøéĎĒú êć öČĂ đìšć ðøąÿćî
ÖúčŠöÝĉêĂćÿćđóČęĂôŚîŪ ôĎÿõćóēé÷ßčößî ëšćóĉÖćø
öćÖ ÿŠÜ×ĂøĆïÖćøÿÜđÙøćąĀŤ êćöÿõćóðŦâĀć
ĒúąÙüćöêšĂÜÖćø
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ภาคผนวก ก
บทเรียนจากนิคมโรคเรื้อนปราสาท
บทเรียน ภายหลังการปรับเปลีย่ นนิคมสูช มุ ชนปกติ จากการพัฒนารูปแบบ
การฟนฟูสภาพผูไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อนโดยชุมชน ของนิคมโรคเรื้อนปราสาท
ตําบลเชื้อเพลิง อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร พบวามีการพัฒนาการพัฒนาอาชีพ
โดยการตัง้ กองทุนกลุม อาชีพ และพัฒนาแหลงนํา้ ใหเกิดความสะดวกตอการ นํามาใช
ในการเกษตรและการทําสวนผักปลอดสารพิษ และยังมีการสงเสริมประเพณีวฒ
ั นธรรม
การจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรวันราชประชาสมาสัย ของตําบลเชื้เพลิง ในชุมชน
ประชารวมใจ (นิคมโรคเรื้อนเกา) เพื่อใหทุกชุมชนไดมีความใกลชิดกันมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ลดความรังเกียจทางสังคม ซึ่งแตกอนไมมีพระเขามาบิณฑบาต ดังรูป

นอกจากนั้น การสงเสริมสุขภาพผูพิการ จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล กับทีมพัฒนานิคม สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา โดยการ
ใหความรูที่ถูกตองดาน การดูแลสุขภาพแบบองครวม ทั้งรางกาย จิตใจ สังคม
ในการบริการสาธารณสุข และการบริการจากกลุมจิตอาสาราชประชาในหมูบาน
ของตําบลเชื้อเพลิง สงผลใหผูไดรับผลกระทบจาโรคเรื้อนไดรับการดูแลอยางใกลชิด
จากเจาหนาที่สาธารณสุขในชุมชน
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ภาคผนวก ข
ตัวอยาง ภาพถายประกอบการยืน่ คํารองขอรับการสงเคราะหผปู ว ยโรคเรือ้ น (สค.1)
ที่ยังไมไดรับการสงเคราะห จากสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค
ภาพที่ 1 สภาพทีอ่ ยูอ าศัยโดยใหผไู ดรบั ผลกระทบจากโรคเรือ้ นยืนประกอบ
รูปถาย
ภาพที่ 2 ภาพถายใบหนาของผูไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อน
ภาพที่ 3 ภาพถายฝามือ-หลังมือ ของผูไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อน
ภาพที่ 4 ภาพถายฝาเทา-หลังเทาของผูไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อน
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ภาคผนวก ค
คณะกรรมการจัดทําคูมือการดําเนินงานฟนฟูผูพิการจากโรคเรื้อน
ที่ปรึกษา

นายแพทย ธนัชพงศ เธียรวุฒิวงศ นายแพทยชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู โรงพยาบาลบุรีรัมย

ผูเชี่ยวชาญ
นางศิลธรรม เสริมฤทฺธิรงค นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมการฟนฟูสภาพ สถาบันราชประชาสมาสัย
คณะทํางานจัดทําคูมือ
1. นายนิยม ไกรปุย
นักสังคมสงเคราะห ชํานาญการพิเศษ
หัวหนาคณะทํางาน สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
2. นางสุธีดา สิทธิยุโณ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางานโรงพยาบาลบุรีรัมย
3. นายอัครเอช วงศกีรติกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
4. นายบดินทร รนลา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางานโรงพยาบาลบานแทน จังหวัดชัยภูมิ
5. นางโฉมศรี ถุนาพรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเชื้อเพลิง
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร
6. นางบุญยัง อาจศึก
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนางแดด
อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
7. นางสุนทรา ไพฑูรย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางานและเลขานุการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
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