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ท ำ R2R ไปท ำไม 
ท ำไมตอ้งท ำ R2R 



พบผู้มีภาวะกล้ามเนือ้อ่อนแรง 
ขอรับรองสิทธิคนพกิาร  แต่ถูกปฏิเสธ 



คนพกิารเป็นญาติ(พีน้่องสายโลหิตเดียวกนั) 
ต าบลเดียวกนั 3 ตระกลู 

80 ปีที่ผ่านมา 4 Generation ป่วยและตายกว่า 31 
คน 

โดยไม่รู้ว่าคอือะไร..........................??????????? 
 



ตระกลูที่ 2 



ตระกลูที ่3 



ผู้ป่วย 3 พีน้่อง บ้านทุ่งหลวง ต.ดอนศรีชุม 



 
เอ๊ะ....คอืโรคอะไร? ท าให้พกิารได้อย่างไร?? 

จะด าเนินการ ฟ้ืนฟู แก้ไข ลดปัญหา ??? ใคร???? 
ไม่ให้มีคนรุ่นต่อไปพกิารเหมอืนบรรพบุรุษได้อย่างไร?? 



ทุกค ำถำมท่ีตอ้งกำรค ำตอบ
เพียงพอต่อกำรท ำ R2R 



กระบวนกำรและขอ้คน้พบท่ีส ำคญั 



ด าเนินการวจิัย 
 
      - ปฏบิัตกิารแบบมีส่วนร่วม( Participatory Action Research ) 
      - Chronic care Model  
      - แบบบนัทกึการบริการฟ้ืนฟูคนพกิารระดบับุคคล 
        แบบประเมินการปฏิบัตกิิจวัตรประจ าวัน(Barthel Index)  
      - วเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถติ ิ2 Relate - Samples test  
         ร้อยละ และค่าเฉล่ีย    
        

  



Episode 1 = สร้ำงทีมและเครือข่ำย 
                             ร่วมด ำเนินงำน 

Episode 2   = คน้หำค ำตอบ X 
                        สอบสวนโรค/คดักรอง 
                        ผงัเครือญำติ/Lab 
 Episode 3   = CCM/CBR 
                        Genetic Counselling                 
 



Episode 1 = สร้ำงทีมและเครือข่ำย 
                             ร่วมด ำเนินงำน 



 
สร้างทมี 
    สสจ./สคร./สน.ระบาด/SRRT/กายภาพบ าบัด/    
    สุขภาพจิต/มพ./มช./พมจ./กาชาด/อปท./ 
    ผู้น าชุมชน/อาสาสมัคร/ปราชญ์ชุมชน 
 
   ปัญหาทีพ่บ   
   ขาดผู้เช่ียวชาญ/ค่าlab:10000 บ./ราย/ระบบส่งต่อ 
   ต้องเช่ือมกบัหลายองค์กร หลายมิติ 
 
   การแก้ไข 
   เสนอข้อมูล/ผลกระทบตามระบบ 
  และหน่วยงานเฉพาะทาง/มพ./มช./สน.ระบาด 
  ต้องการทุน(lab)/การเยียวยา/สวัสดิการ/วชิาการการดูแล/การฟ้ืนฟู 
 



Episode 2   = คน้หำค ำตอบ X 
                        สอบสวนโรค/คดักรอง 
                        ผงัเครือญำติ/Lab 
 



Pedigree chart 



Finger to nose 



ตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร 



X คือโรคอะไร ?   
= Spinocerebellar Ataxia (SCA1) 

 
(โรคกล้ามเนือ้เสียการประสานงานจากสมองน้อยกบัไขสันหลงั) 
เป็นความผดิปกต ิยนีและโครโมโซมทีถ่่ายทอดจากบรรพบุรุษ 

 
 

โดย ศูนย์โรคสมอง มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 



 
 ปัญหาทีพ่บ   
   -เป็นโรคทีม่ผีลต่อสภาพจติใจ หรือความไม่ยอมรับของเพือ่นบ้าน  
เพราะถ่ายทอดโรคไปยงับุตรหลานหากมีการแต่งงาน  
เป็นเร่ืองทีล่ะเอยีดอ่อนต่อความรู้สึกทีต้่องใช้ความระมัดระวงั 
 
 
   การแก้ไข 
     ทมีสุขภาพจิต/ปราชญ์ชาวบ้าน/แกนน าชุมชน/ผู้ป่วย/ญาติร่วมตระกลู   
     ร่วมรับรู้/รับประโยชน์/มองผลกระทบในระยะยาว 
 
 
 
 



Episode 3   = CCM/CBR 
                        Genetic Counselling                 
 



การฟ้ืนฟูทางกาย 



การฟ้ืนฟูทางกาย 



ฤาษีตัดตน 8 ท่า 



นวัตกรรม: เบาะรองน่ังป้องกันแผลกดทบัจากหลอดกาแฟ 



ทมีสุขภาพจติ รพ.ดอกค าใต้ 



ปรับสภาพบ้านพัก และห้องสุขา 



เสริมสร้างก าลังใจ:เอือ้อาทรในชุมชน 



กาชาดจังหวัดพะเยา/พมจ.พะเยา 



ปัญหาที่พบ  
-การพกิารด้วยโรคที่ท าให้กล้ามเนือ้อ่อนแรงที่มีสาเหตุจากกรรมพันธ์ุ  
เป็นเร่ืองใหม่  
- ภาวะอ่อนแรงที่เป็นไปตามพยาธิสภาพ 
 
การแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
-คณะท างานยังขาดความรู้ ความเข้าใจและทกัษะการดแูล 
ท าให้คณะท างานต้องศึกษาและพัฒนาต่อเน่ือง  
-ความอดทน สม ่าเสมอทัง้ผู้ป่วย/ญาต/ิทมีฟ้ืนฟูชะลอภาวะอ่อนแรง 
-AEC กับการแต่งงานกับชาวต่างชาต ิ
ภาครัฐควรพัฒนาระบบการให้ค าปรึกษา 
วางแผนครอบครัวโรคทางพันธุกรรม(Genetic Counselling)  



ผลผลิต (Out put) 
ผลลัพธ์ (Out come) 
ผลกระเทอืน (Impact) 



Act1 
SRRT/คดักรอง 

เกิดเครือข่าย 
ข้อมลู 
11 คน  
3 ตระกลู Act2 

   Lab 77 ราย 
   พบโรค SCA1=11คน 
   ให้ความรู้/เข้าใจ 

 มีความรู้/เข้าใจ 
/ตระหนกั 
259 คน Act 3 

        ร่วมท าแผน 
        การฟืน้ฟู/ดแูล 
        CCM 

Act 4 
- พฒันาการฟืน้ฟ ู
- พฒันาคณุภาพชีวิต 

-เกิดแผนฯ 
-เครือข่าย 

-11 คน ประกอบกิจวตัร
ประจ ำวนั 
มำก ร้อยละ 63.63  
ปำนกลำง ร้อยละ 18.18 
น้อย ร้อยละ 9.1     
-ได้สิทธิ/สวสัดิกำร 
-กำรยอมรับ/อำทร 
/-FP  ร้อยละ   100 

สสจ.พะเยา 
นโยบายโรคทางพนัธกุรรม 
อปท.สร้างศนูย์ฟืน้ฟ ู
ศนูย์ซ่อมกายอปุกรณ์ 
ท าแผนโดยชมุชนเป็นฐาน 
CBR 

ผลผลิต ผลลพัธ์ ผลกระเทือน 

Timeline 

ม.ค.56 ต.ค.57 

Obj1 



ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพต าบลบ้านถ า้ 



ศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์ต าบลบ้านถ า้ 



ข้อค้นพบจากการท า R2R 
 
กบัทีมวิจัย 
    การตัง้ค าถาม/การสงสัย/การเกาะตดิจนได้ค าตอบ 
    ทมีมุ่งที่ประโยชน์กับผู้ป่วย/คนพิการเป็นส าคัญ 
 
กับผู้ป่วย 
     การสร้างความมั่นใจแก่คนพิการท าการฟ้ืนฟู กายภาพสม ่าเสมอ 
รวมถงึคนในครอบครัวช่วยสนับสนุนการฟ้ืนฟู กายภาพ 
เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดและการด าเนินงาน 



ประโยชน์และคุณค่าของงานวจัิย 
1) ด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหา  
    ป้องกนักำรเกิดโรครำยใหม่ กำรเกิดภำวะพิกำร คนพิกำรรำยใหม่ในอนำคต   
2) ด้านการพฒันาชุมชน สังคม 
   1.เกิดกลไก เครือข่ำย ภำคีสุขภำพและสังคม   
  2.กำรฟ้ืนฟมุู่งเนน้กำรช่วยเหลือตนเอง โดยมีรัฐคอยใหก้ำรสนบัสนุน 
       ในส่วนท่ีเกินขีดควำมสำมำรถของประชำชน 
  3.เกิดควำมคิดริเร่ิมในกำรท ำงำนท่ีมำจำกปัญหำและควำมจ ำเป็น 
       /ประโยชน์ต่อคนในชุมชน  
  4. เกิดกลไกดำ้นกำรศึกษำ เรียนรู้วิถีชีวิต ประวติัชีวิตของบุคคล ครอบครัว 
         เพื่อน ำไปสู่กำรพฒันำคน  



ขอบพระคุณ 

 
ผู้บริหารทุกระดับ 

สสจ.พะเยา/ สคร.10/ส านักระบาดวิทยา/พมจ.พะเยา 

 อบจ.พะเยา/มหาวิทยาลยัพะเยา 

ศูนย์โรคสมอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ทุกภาคส่วนในจังหวัดพะเยาและต าบลบ้านถ  า 

 

 

 



สวสัด ี


