ข้ อมูลเบือ้ งต้ นการจัดบริการสถานสงเคราะห์ คนไร้ ที่พงึ่
เพื่อการจัดทามาตรฐานการจัดบริ การสาหรับคนไร้ที่พ่ งึ ในสถานสงเคราะห์ ธันวาคม 2548

1. วงจรชีวิตคนไร้ ที่พงึ่
ปัจจัยที่เป็ นแรงผลักดันคนไร้ที่พ่ งึ ออกจากบ้านและครอบครัว
สภาพครอบครัวไทยในปัจจุบนั ขนาดครอบครัวเล็กลง ความสัมพันธ์ในครอบครัวเปราะบาง การหย่าร้างสู งปั ญหาเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบให้ครอบครั วยากจนมีหนีสสินมาก
ต้องไปประกอบอาชีพไกลจากภูมิลาเนาเดิม ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิต เพื่อให้อยูร่ อด จนสภาพครอบครัวอยูใ่ นภาวะอ่อนแอ
ปัจจัยเหล่านีสลว้ นเป็ นปั จจัยที่ทาให้ครอบครัวขาดพลังเพียงพอที่จะรับภาระในการดูแลสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูพ้ ิการทางจิต ซึ่ งไม่สามารถจะเป็ นกาลังการ
ผลิตของครอบครัว แต่กลายเป็ นภาระของครอบครัว จนกลายเป็ นคนที่ถูกทอดทิสง ไร้ผอู ้ ุปการะ และเข้ามาสู่ ความรับผิดชอบของรัฐ คือสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ งึ ในที่สุด
และนับวันจะมีจานวนมากขึสน
ผูร้ ับบริ การในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ งึ แบ่งเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ผู้พกิ ารทางจิต
กลุ่มที่ 2 คนขอทาน แบ่งเป็ น
คนขอทาน เร่ ร่อน พิการร่ างกาย สติปัญญาล่าช้า ไม่มีผอู ้ ุปการะเลีสยงดู
คนขอทาน ทัสงคนไทย และคนต่างชาติที่ขอทานเป็ นอาชีพ
กลุ่มที่ 1 ผู้พกิ ารทางจิต เป็ นกลุ่มใหญ่ ร้อยละ 70-80 ของผูร้ ับบริ การทัสงหมดในสถานสงเคราะห์ มาจากกลุ่มผูม้ ีอาการเจ็บป่ วยทางจิต ได้รับการรักษาโดย
ครอบครัวนาส่ งโรงพยาบาลจิตเวช หรื อ เจ้าหน้าที่ตารวจนาส่ งตามที่มีผพู ้ บเห็นในสถานที่สาธารณะ หรื อแหล่งชุมชนต่างๆ ซึ่ งอาจจะทาให้คนทัว่ ไป หวาดกลัว สาหรับ
สาเหตุของความพิการทางจิต มาจาก
การใช้ยาเสพติดต่อเนื่อง จนสมองถูกทาลาย
พิษสุ ราเรืส อรัง
ได้รับผลกระทบกระเทือนทางสมอง จากอุบตั ิเหตุ จากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ จนกลายเป็ น โรคจิต
อาการส่ วนใหญ่ มีลกั ษณะ ซึ มเศร้า เหม่อลอย ยสาคิดยสาทา บางครัสงก้าวร้าว อาจจะทาร้ายตัวเองหรื อผูอ้ ื่น นอนไม่หลับ เดินไปเดินมาแบบไม่มีจุดมุ่งหมาย
กลุ่มผูม้ ีอาการทางจิต ส่ วนหนึ่ งไม่มีผดู ้ ูแลในบ้าน บางชุมชน ขนาดองค์กรหรื อหน่วยงานที่จะรองรับในท้องถิ่น ไม่วา่ จะเป็ น อบต. สอ. โรงเรี ยน วัด ญาติหรื อผูน้ าชุมชน จึง
นาส่ งโรงพยาบาลจิตเวช เพื่อรับการบาบัดรักษา ซึ่ งจะมีการเข้า - ออกโรงพยาบาล เป็ นระยะๆ จนสิส นสุ ดการรักษาในโรงพยาบาล ผูพ้ ิการทางจิตเหล่านีสสามารถที่จะควบคุม
อาการได้ ดาเนินชีวติ ประจาวันได้ระดับหนึ่ ง โดยยังคงต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง และไปรับการตรวจประเมินจากแพทย์เป็ นระยะๆ แต่ครอบครัวไม่สามารถจะ
รับภาระได้ จึงทอดทิสงไว้ที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลจาเป็ นต้องรับผูป้ ่ วยรายใหม่ จึงส่ งผูพ้ ิการทางจิตเหล่านีส ให้อยูใ่ นความอุปการะของสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ งึ ต่อไป ใน
บางรายที่ครอบครัวรับกลับไปแล้ว ไม่สามารถดูแลได้ในครอบครัว ในชุมชน จะนาส่ งสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ งึ โดยตรงหรื อผ่านจากพัฒนาสังคมจังหวัดนัสนๆ หรื อใช้
กลไกพิเศษเพื่อให้สถานสงเคราะห์ลดั คิวรับ ผูป้ ่ วยทางจิต เข้าสู่ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ งึ
กลุ่มที่ 2 คนขอทาน กลุ่มนีสจะมีอยูป่ ระมาณร้อยละ 20 ของผูร้ ับบริ การทัสงหมด แบ่งเป็ น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่
กลุ่มคนขอทานที่เป็ นคนพิการ เป็ นกลุ่มเป้ าหมายรองลงมา ประมาณร้อยละ 5 ของผูร้ ับบริ การทัสงหมด
สาเหตุมาจากความจาเป็ นด้านเศรษฐกิจ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของตนเองและครอบครัว หรื อมีคนชักชวนมา โดยจะมีคนดูแล เช่น รับ-ส่ ง ตามจุดที่นงั่ ขอทาน กับที่พกั
ซึ่ งส่ วนใหญ่ขอทานจะมีที่พกั เป็ นห้องเช่าราคาถูก หรื อรวมกันเช่า จะมีโปรแกรมการเดินทางไปตามงานประจาปี ของจังหวัดต่างๆ ที่สามารถเดินทางไปได้
กลุ่มคนขอทานเป็ นอาชีพ ทัสงคนไทยและคนต่างด้าว เป็ นกลุ่มที่มีอยูใ่ นสถานสงเคราะห์ประมาณร้อยละ 15 ของผูร้ ับบริ การในสถานสงเคราะห์
สาเหตุจะประกอบอาชีพขอทานเนื่องจากปั ญหาความยากจน เมื่อประกอบอาชีพขอทาน มีรายได้ดีมาก เมื่อเทียบกับอาชีพอื่นๆ รู ปแบบของการขอทานจะมีแบบ “ขอทาน
อิสระ” และ “ขอทานเป็ นกลุ่ม” เป็ นเครื่ อข่าย มีการจัดการเป็ นระบบพอสมควร
การจับกุม ตามพรบ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484 เจ้าหน้าที่ตารวจ พัฒนาสังคมจังหวัด หรื อเจ้าหน้าที่สถานแรกรับคนไร้ที่พ่ งึ หรื อ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ งึ (ใน

กรณี ที่มีอยูใ่ นจังหวัดนัสน) จะออก จับกุม กวาดล้าง เดือนละ 2 ครัสง เมื่อจับกุมแล้วจะคัดแยกกลุ่มขอทานต่างด้าวไปไว้ที่สานักงานตารวจตรวจคนเข้าเมือง เพื่อส่ งกลับ หาก
เป็ นคนไทยจะส่ งให้สถานแรกรับฯ หรื อสถานสงเคราะห์ฯ จะรับไว้และให้อยูป่ ระมาณ 1-3 เดือน จึงจะอนุญาตให้ญาติรับกลับ ไม่อนุ ญาตให้ออกไปเอง ในกรณีที่มีการ
กวาดล้างในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล จะนาส่ ง สถานแรกรับคนไร้ที่พ่ งึ นนทบุรี แต่ถา้ เป็ นเมืองใหญ่ เช่นพัทยา จะมีขอทานต่างด้าวจากกัมพูชาเป็ นส่ วนมาก ซึ่ งพวกนีส
จะเดินทางไปทางภาคใต้ได้ดว้ ย หากเป็ นภาคเหนือ ส่ วนใหญ่จะเป็ นชาวเขา ชนเผ่าต่างๆ เช่น ม้ง ลีซอ ปกากญอ (กะเหรี่ ยง) หรื อกลุ่มที่อยูต่ ามชายแดนที่อาศัยอยูใ่ นประเทศ
ไทยจนมีลูกหลานเกิดในประเทศไทย ไม่มีหลักฐานการเกิด ไม่ได้สัญชาติ ไม่มีที่ดินทากิน ไม่สามารถเข้าทางานที่มีระบบสวัสดิการได้จึงประกอบอาชีพขอทาน
หากเป็ นคนเร่ ร่อน ที่สติไม่สมประกอบ จะนาส่ งรพ.จิตเวชที่ใกล้ที่สุด ถ้าไม่มีจะส่ งเข้าสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ งึ หรื อสถานแรกรับฯ เพื่อนาส่ งรพ.จิตเวช เมื่อรับการรักษา
บาบัดแล้ว ติดตามญาติไม่ได้ ก็จะถูกส่ งกลับไปอยูส่ ถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ งึ ต่อไป
หากเป็ นผูพ้ ิการทางการเรี ยนรู ้ มีสติปัญญาล่าช้า และมีอาการทางจิตร่ วมด้วย มักเป็ นกลุ่มที่ ถูกส่ งมาจากสถานสงเคราะห์คนพิการ เช่น บ้านบางปะกง บ้านการุ ณยเวศน์ จะ
นาส่ งเป็ นกลุ่ม กลุ่ม 5-10 คน หรื อเป็ นกลุ่มคนเร่ ร่อนที่ถูกนาส่ งเช่นกลุ่มอาการดาว์นที่เป็ นผูใ้ หญ่ ไม่มีผอู ้ ุปการะดูแล
ขัสนตอนการรับเข้าเมื่อจับกุมมาถึงสถานแรกรับหรื อสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ งึ จะให้อาบนส า เมื่อถึงตอนเช้า เจ้าหน้าที่จะตัดผม โกนหนวดเครา แล้วส่ งไปอาคารแรกรับเพื่อ
รอแยกตามอาคารต่างๆ เฝ้ าระวังและสังเกตอาการ หรื อพูดคุยซักถามเพิ่มเติมด้านข้อมูลรายบุคคล ถามชื่อ ที่อยู่ ภูมิลาเนา ตรวจเช็คร่ างกายโดยละเอียดและการสารวจ
ทรัพย์สิน ถ้าวิธีการโต้ตอบไม่เป็ นปกติแสดงว่ามีอาการทางจิต ซึ่ งต้องวางแนวทางในการฟืส นฟู แก้ไขต่อไป
กลุ่มนีสจะอยูเ่ พียงชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง และพยายามดิสนรนออกจากสถานสงเคราะห์ เพื่อไปประกอบอาชีพ ดังนัสน สถิติจึงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วตามสถานการณ์ เช่นมีงาน
ใหญ่ๆ หรื อเทศกาล เจ้าหน้าที่จะมีการกวาดล้างก่อนวันจัดงาน เมื่อเสร็ จงานเทศกาลต่างๆ ก็จะอนุญาตให้ญาติรับกลับได้ กลุ่มนีส จึง เข้าๆ ออกๆ สถานสงเคราะห์เป็ นประจา

2. ข้ อมูลทัว่ ไปผู้รับบริการ
อายุ ส่ วนใหญ่เป็ นวัยผูใ้ หญ่ อายุไม่ชดั เจน ได้แต่ประมาณการ บางคนสามารถบอกอายุได้ ซึ่ งมีจานวนน้อย อายุโดยเฉลี่ยโดยทัว่ ไป 30 ปี ขึสนไป
เพศ หากดูภาพรวม จะเห็นว่าชายมีมากกว่าหญิง
ภูมิลาเนา ส่ วนใหญ่จาไม่ได้ เนื่องจากเร่ ร่อนมานาน มีบา้ งที่บอกได้ แต่เมื่อติดตามจริ ง ไม่มีบา้ นเลขที่นส นั แล้ว หรื อมี แต่ญาติไม่รับ
การศึกษา ส่ วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษาเนื่องจากมีอาการทางจิต-ประสาท ไม่สามารถเรี ยนได้
ฐานะเศรษฐกิจทางครอบครัว ส่ วนใหญ่ยากจน บางส่ วนที่ครอบครัวมีฐานะหรื อพ่อแม่ผรู ้ ับบริ การมีฐานะ มีทรัพย์สินมรดกให้หลังเสี ยชี วติ ไปแล้ว แต่ส่วนใหญ่ญาติจะ
รับประโยชน์นส นั แทน หรื อแบ่งให้ผรู ้ ับบริ การบางส่ วน หรื อใช้วธิ ีการทางกฎหมายสั่งให้ผรู ้ ับบริ การเป็ นผูพ้ ิการทุพพลภาพต้องมีผอู ้ ุปการะ
เอกสาร หลักฐานบุคคล มากกว่าร้อยละ 70 ของผูร้ ับฯ ไม่มีหลักฐานประจาตัว บางคน จาชื่อ นามสกุลได้ แต่เมื่อสื บค้นจากทะเบียนกลาง ไม่ปรากฏชื่อตามที่อยู่
หรื อไม่มีในทะเบียนราษฎร์กลาง ทาให้ไม่สามารถออกหลักฐานที่อา้ งอิงจากเลขประจาตัวประชาชน หรื อ เลข 13 หลักได้ บางคนต้องตัสงชื่อ นามสกุลให้ใหม่ เพื่อไปรับ
บริ การด้านการรักษาพยาบาล

3. บริการที่ได้รับในสถานสงเคราะห์
3.1 การดูแลผู้รับบริการ
ด้านขีดความสามารถรับบุคคลไร้ที่พ่ งึ ในสถานสงเคราะห์ฯ ในปั จจุบนั มีรายชื่อ ที่มาจากพัฒนาสังคมจังหวัดต่างๆ มีอีกจานวนหนึ่งที่จะส่ งเข้ามายังสถานสงเคราะห์ ทาให้
ต้องรับผูร้ ับบริ การเกินขีดความสามารถที่จะรับได้ตามเป้ าหมาย
ขั้นตอนการรับ
1) เจ้าหน้าที่สอบประวัติผรู ้ ับบริ การอย่างละเอียดเท่าที่สามารถจะทาได้ และจัดการกับเอกสารเท่าที่มี เป็ นแฟ้ มประวัติ
2) ดูแล เฝ้ าระวังอาการผูร้ ับบริ การ ระยะเวลาหนึ่ง เพื่อสังเกตอาการ
3) สอบถามประวัติจากทะเบียนราษฎร์ เพื่อค้นหาญาติผเู ้ ข้ารับบริ การ และจัดทาเอกสารเพื่อสิ ทธิประโยชน์ของผูร้ ับบริ การ
ยังพบว่า ผูร้ ับบริ การกว่าร้อยละ70 ไม่รู้จกั ชื่อตนเอง
4) การคัดแยกผูร้ ับบริ การ
บุคคลเร่ ร่อน (ขอทาน) สถานสงเคราะห์จะจัดฝึ กอบรมอาชีพตามความเหมาะสม ก่อนส่ งคืนสู่ สังคมให้สามารถดารงชี วติ ตนเองได้
บุคคลไร้ ที่พงึ่ (ผูพ้ ิการทางจิต) จะแบ่งออกเป็ น
ผูท้ ี่สามารถปฏิบตั ิตามคาสั่งได้
ผูท้ ี่ตอ้ งรับยา ต่อเนื่องเพื่อควบคุมอาการ และพฤติกรรม ยังคงมีอยูป่ ระมาณร้อยละ 70
ผูท้ ี่ไม่สามารถทาอะไรได้เลย ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นคนพิการซส าซ้อน
5) จัดระบบ buddy โดยผูร้ ับบริ การที่รับคาสั่งได้ เป็ นผูช้ ่วยผูด้ ูแล เพื่อดูแลกลุ่มอื่นในสัดส่ วน 1:10 คน แต่ในบางช่วง

อาจสู งถึง 1:25 คน ซึ่ งผูช้ ่วยผูด้ ูแลส่ วนใหญ่เป็ นคนซื่ อสัตย์ และทาตามคาสั่งได้ดี
6) มาตรการควบคุม
กลุ่มคนเร่ ร่อน จะได้รับการช่วยเหลือทางสังคม เช่น การฝึ กอาชีพและอื่นๆ
กลุ่มคนไร้ที่พ่ งึ ที่มีอาการทางจิต จะมีการดูแลใกล้ชิดขึสน ด้วยผูช้ ่วยผูด้ ูแลและผูด้ ูแล
การลงโทษ กรณี ทะเลาะกัน จะให้กกั บริ เวณ อยูเ่ ฉพาะบริ เวณที่จดั ไว้ชวั่ ระยะเวลาหนึ่ง
3.2 กิจวัตรประจาวัน
06:00 – 06:30 น. ตื่นนอน กิจวัตรประจาวัน
06:30 – 07:30 น. รับประทานอาหารเช้า
07:30 – 08:30 น. ออกกาลังกาย เคารพธงชาติ ฝึ กระเบียบแถว (เท่าที่จะสามารถทาได้)
08:30 – 09:30 น. รับประทานยาหลังอาหาร
09:30 – 12:00 น. ฝึ กอาชีพ ตามกลุ่มที่สนใจ บางส่ วนทาความสะอาดอาคาร บริ เวณทัว่ ไป
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 15:30 น. ฝึ กอาชีพตามกลุ่มที่สนใจ หรื อ ถ้าไม่อยากทา สามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย
15:30 – 16:30 น. อาบนส า
16:30 – 17:00 น. รับประทานยา
17:00 – 18:00 น. รับประทานอาหารเย็น
18.00 – 19:00 น. ตรวจเช็คผูร้ ับบริ การ ตามอาคาร ขึสนอาคารพัก
สาหรับอาหารจัดไว้ 3 มืสอ บางวันอาจจะมีอาหารว่างบ้างตามแต่จะมีผบู ้ ริ จาค ก่อนการรับประทานอาหาร หรื อทากิจกรรมรวมกัน จะต้องจัดให้เข้าแถวให้เรี ยบร้อยก่อน
โดยเฉพาะการรับประทานยา จะต้องให้เข้าแถว รับยา และรับประทานต่อหน้าผูด้ ูแล หรื อพยาบาลที่แจกยา
3.3 การอุปการะเลีย้ งดู
3.3.1 การจัดผู้รับบริการเข้ าอาคารพัก ในสถานสงเคราะห์ที่มีผรู ้ ับบริ การทัสงหญิงและชาย จะมีการแบ่งเขตอาคารพัก โดยมีประตูกส นั เขต แต่ในช่วงกลางวันจะเปิ ด
ให้เข้า-ออกได้ มียามคอยดูแล แต่ในการทากิจกรรมอาชีวบาบัด จะทาร่ วมกันหรื ออยูใ่ นบริ เวณเดียวกัน มีการแบ่งลักษณะงานที่แยกหญิง-ชาย เช่น งานเกษตร จะแบ่งความ
รับผิดชอบให้กลุ่มผูช้ าย งานฝี มือเป็ นงานของผูห้ ญิง
การจัดผูร้ ับบริ การเข้าพัก อาคารหนึ่งจะมีผรู ้ ับบริ การประมาณ 50 คนขึสนไป บางสถานสงเคราะห์จะมีอาคารแรกรับ ให้อยูเ่ พื่อสังเกตอาการกันก่อนประมาณ 1-2
สัปดาห์ เมื่อตรวจสุ ขภาพแล้ว ได้รับยาจิตเวชแล้วจึงจะส่ งเข้าอาคารปกติ ผูด้ ูแลจะพิจารณาและรายงาน ให้นกั สังคมสงเคราะห์ทราบว่าใครควรจะอยูอ่ าคารใด ซึ่ งพิจารณา
จากผูท้ ี่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ให้อยูก่ บั ผูท้ ี่ช่วยตัวเองได้ เป็ นจัดแบบคละกันเพื่อให้ช่วยเหลือกันและกัน เนื่องจากผูด้ ูแลมีจานวนน้อย
ภายในอาคาร ส่ วนใหญ่ไม่มีเตียงนอน เพราะถ้าวางเตียงนอนจะไม่มีพสนื ที่พอเพียง แต่ใช้เป็ นเสื่ อ หรื อที่นอนบางๆ ปูนอน และเก็บพับในตอนเช้า หลังจากนัสนจะทากิจกรรม
อยูน่ อกอาคารพักจนถึงช่ วงบ่ายจึงกลับเข้าอาคารเพื่ออาบนส าเตรี ยมตัวสาหรับอาหารเย็น หลังอาหารเย็นจะเข้าอาคารพัก ก่อนเข้าอาคารพักผูด้ ูแลจะตรวจอาวุธหรื อสิ่ งผิดปกติ
ในตัวผูร้ ับบริ การทุกคนทีละคนแล้วจึงให้ขส นึ อาคารพัก แต่ละอาคารจะมีผรู ้ ับบริ การที่พอช่วยงานได้ทาหน้าที่เป็ นหัวหน้ากลุ่มหรื อช่วยผูด้ ูแลในการควบคุมสมาชิกขณะทา
กิจกรรม ช่วยงานทัว่ ๆ ไปในอาคาร หรื อเป็ น buddy ให้กบั คนที่ช่วยเหลือตัวเองได้นอ้ ย
3.3.2 เสื้อผ้า ของใช้ ส่วนตัว ทุกคนจะได้รับเสืส อผ้าคนละ 5 ชุด แต่บางคนไม่สามารถรักษาได้ หรื อฉี ก หรื อปะปนกับคนอื่นๆ การซักผ้า แต่ละอาคารพักจะใช้
เครื่ องซักผ้าของส่ วนกลาง ซักทีละอาคาร และนาไปตากที่ราว หลังอาคารพักของตนเอง
ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ เช่นยาสี ฟัน แปรงสี ฟัน ผ้าเช็คตัวให้ไว้เมื่อแรกเข้าคนละ 1 ชุด หลังจากนัสน ผูด้ ูแลแต่ละอาคารจะเบิกของใช้บางอย่างรวมกันเดือนละ 1 ครัสง เช่น
ผงซักฟอก สบู่ แชมพู
ทรัพย์สินมีค่า จะต้องฝากไว้กบั นักสังคมเมื่อแรกรับ โดยมีทะเบียนการฝากของไว้ชัดเจน เนื่ องจากขอทานบางคนมีเงินเก็บไว้เป็ นจานวนมาก เคยพบ 1 รายมีเงินติดตัวกว่า
แสนบาท แต่วนั รุ่ งขึสนผูร้ ับบริ การติดต่อญาติ และขอเบิกไปให้ญาติเก็บรักษาไว้
3.4 การบาบัดรักษา
3.4.1 การเจ็บป่ วยจากโรคทางกาย ถ้าเจ็บป่ วยเล็กน้อยสถานสงเคราะห์จดั ยาสามัญไว้ แต่ถา้ บาดเจ็บรุ นแรง หรื อพยาบาลพิจารณาว่าจะต้องไปรับการรักษาที่
โรงพยาบาล จะนาส่ งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด และใช้บริ การตามสิ ทธิประกันสุ ขภาพ (30 บาท)

3.4.2 การเจ็บป่ วยทางจิต ส่ วนใหญ่ประมาณ 80 % เป็ นผูป้ ่ วยจิตทุเลา จะได้รับยาอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาล หรื อหากสถานสงเคราะห์ หรื อสถานแรกรับ
อยูใ่ กล้รพ.จิตเวชจะมีแพทย์มาตรวจให้เป็ นประจาทุกเดือน และเขียนใบสัง่ ยาไว้ให้เจ้าหน้าที่ไปรับที่โรงพยาบาล โดยสิ ทธิของตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ และพรบ.
ฟืส นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2533 ประเภทผูพ้ ิการทางจิต ส่ วนผูท้ ี่มีอาการกาเริ บ ผูด้ ูแลจะสังเกตอาการเป็ นพิเศษ และตามพยาบาลเมื่อมีอาการ หรื อเก็บตัวไว้ในห้อง
เฉพาะจนกว่าจะนาส่ งรพ.จิตเวช บางรายที่มีอาการกาเริ บ แพทย์จะให้ยาฉี ด
3.4.3 กรณีเจ็บป่ วยฉุกเฉิน หรือในช่ วงกลางคืน จะมีผดู ้ ูแลเป็ นเวรประจาวัน คอยดูแล และแจ้งให้นกั สังคมสงเคราะห์ หรื อพยาบาล เพื่อส่ งต่อโรงพยาบาล ด้วยรถ
ที่เตรี ยมไว้ หรื อแยกไว้จนกว่าจะถึงตอนเช้า จึงนาส่ งโรงพยาบาล
3.5 การฟื้ นฟูด้วยกิจกรรมบาบัด อาชีวบาบัด และการฝึ กอาชีพ
ในสถานสงเคราะห์จะมีอาชีวบาบัด ส่ วนใหญ่เป็ นงานกึ่งฝี มือ หรื อ งานเกษตร ได้แก่ ปลูกผัก ปลูกไม้ประดับ ทาไม้กวาดก้านมะพร้าว สานพลาสติกเป็ นตระกร้า ทาอิฐบล็อก
อิฐตัวหนอน อิฐปูพสนื (เฉพาะที่บา้ นเมตตา นครรราชสี มา) ถักโครเชท์ การดายหญ้า ถอนหญ้า และกิจกรรมรับซืส อขยะรี ไซเคิล ซึ่ งจะรับจากทัสงภายในสถานสงเคราะห์ และ
หน่วยงานภายนอก โดยการคัดเลือกเข้าร่ วมกลุ่มใดนัสน ขึสนอยูก่ บั ความชอบของผูร้ ับบริ การ ซึ่ งจะให้มีการทดลองแต่ละอาชีพจนครบ และต้องทางานทัสงภาคเช้า และภาคบ่าย
โดยรวมแล้วกลุ่มนีสจะมีประมาณ ร้อยละ 10-20 ของผูร้ ับบริ การทัสงหมด
กลุ่มที่อยูใ่ นสถานแรกรับฯ บางคนที่อาการสงบสามารถไปทางานรับจ้าง ทาตุก๊ ตาสถานแรกรับฯ วันละ ไม่เกิน 10 คน ทุกวัน กลุ่มนีส จึงมีรายได้ทุกวัน แต่รายได้ต่าว่า
แรงงานคนปกติ
การคัดเลือกให้ทางาน จะพิจารณาจากการฟังคาสั่งได้ ทาตามได้ สังเกตอาการอื่นๆ เช่น ตัวแข็ง ตาขวาง เหม่อ ซึ มเศร้า และหากไม่แน่ใจจะให้ผดู ้ ูแลประกบใกล้ชิด
ขั้นตอนการเข้ าฟื้ นฟูอาชีวบาบัด
1) การสังเกตความสนใจของผูร้ ับบริ การ โดยให้ทดลองทางานอาชีพ แต่ละชนิดนานพอสมควร แล้วจึงตัดสิ นใจร่ วมกันที่จะทาอะไรบ้าง จึงวางตัวให้เหมาะกับงาน
2) แบ่งซอยงานให้เป็ นส่ วนเล็กๆ ทาได้ตามขีดความสามารถแต่ละคน เช่นงานผลิต อิฐบล็อก จะแบ่งเป็ น
ขั้นตอนปฏิบัติ
ผสมปูน ทราย นส า 1 คน
ขนวัสดุ ปูน ทราย นส า อย่างละ 1 คน รวม 3 คน
ขนสว่นผสมที่ทาเสร็ จแล้ว ไปเทใส่ บล็อก รวม 1-3 คน
การอัดอิฐบล็อก รวม 1-2 คน
การขนอิฐบล็อกไปตาก รวม 4-5 คน
การเก็บ เพื่อเตรี ยมจาหน่าย รวม 10-12 คน
ขั้นตอนกากับ มีครู ก. (ผูท้ ี่อยูใ่ นภาวะค่อนข้างปกติ รับคาสั่งได้ แต่ตอ้ งสัสนและชัดเจน และเป็ นกันเอง กากับใกล้ชิด และมีครู ข. (ผูท้ ี่พอรู ้เรื่ อง สอนแทนครู ก. ได้ แต่ตอ้ ง
ทางานร่ วมกับผูร้ ับบริ การอย่างใกล้ชิด) ซึ่ งทัสงหมดต้องมีตารางทางานชัดเจนต่อเนื่องซส าๆ
3) การจาหน่าย และแบ่งเงินปั นผลให้ผรู ้ ับ จึงเป็ นกาลังใจกับผูร้ ับบริ การอย่างมาก แต่การใช้จ่ายเงิน ของผูร้ ับบริ การ นิ ยมซืส อเหล้า บุหรี่ เสพเป็ นจานวนมาก ซึ่ งต้องแก้ไข
ต่อไป
3.6 กิจกรรมนันนทนาการ ส่ วนใหญ่เป็ นกิจกรรมที่ทางสถานสงเคราะห์จดั ให้ ผูร้ ับบริ การเข้าร่ วมตามเทศกาล และเป็ นส่ วนหนึ่งของกิจกรรมประจาสัปดาห์นานๆ
ครัสงจึงจะมีกลุ่มหน่ วยงาน นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ มาจัดกิจกรรมดนตรี นันทนาการบ้าง ซึ่ งผูร้ ับให้ความสนใจเป็ นอย่างมาก

4. บริการด้ านสังคมสงเคราะห์
4.1 การจัดทาทะเบียนประวัติ
ผูร้ ับบริ การกว่า ร้อยละ 70-80 เป็ นกลุ่มที่ไม่มีหลักฐานการนาส่ ง หรื อเอกสารแสดงความเป็ นบุคคล ต้องเริ่ มต้นค้นหา และพยายามติดต่อ สื บค้นจากคาบอกเล่าของ
ผูร้ ับบริ การ ส่ วนที่ติดตาม หรื อจัดทาหลักฐานได้มีประมาณร้อยละ 20 ส่ วนที่เหลือ ทางสถานสงเคราะห์จะตัสงชื่อให้ใหม่ เพื่อให้สามารถขอหลักฐานในการใช้สิทธิ
ประกันสุ ขภาพได้ และมีการจัดเก็บแฟ้ มประวัติไว้เท่าที่จะสามารถเก็บได้
4.2 การติดต่ อกับครอบครัว

ในรายที่พูดคุยรู ้เรื่ อง (บางเวลา) จะติดต่อญาติทางโทรศัพท์ หรื อจดหมาย เพื่อให้ญาติมาเยีย่ ม แต่ถา้ ให้มารับกลับ ญาติจะไม่มา ถ้าพาผูร้ ับบริ การไปเยีย่ มบ้าน จะอยูร่ ะยะเวลา
สัสนๆ และค่อยๆ เพิ่มเเวลาขึสน แต่ทางบ้านจะไม่อยากรับตัวไว้คา้ งคืน หลายรายที่ญาติปฏิเสธ แม้จะเป็ นผูน้ าส่ ง และเคยมาเยีย่ มเอง
ในรายที่ปฏิเสธ เมื่อทางครอบครัวไม่สามารถทานิติกรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผูร้ ับบริ การได้ จะมาแสดงตนเป็ นผูป้ กครอง และขอทานิติกรรมแทน หรื อเมื่อผูร้ ับบริ การ
เสี ยชีวติ ลง ญาติๆ จะมาติดต่อขอเอกสารเพื่อกลับไปรับสิ ทธิประโยชน์จากหน่ วยงาน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น สิ ทธิของผูป้ ระกันตน สิ ทธิตามฌาปนกิจสงเคราะห์ของ
หมู่บา้ น สิ ทธิการจัดการของมรดกของครอบครัว หลายรายที่มาเยีย่ มในวันหยุดเพื่อไม่ให้พบนักสังคมฯ หรื อผูป้ กครอง เพราะเกรงจะให้รับกลับ หรื อมาฝากของไว้ไม่พบ
ผูร้ ับบริ การเพราะกลัวว่าจะให้รับกลับบ้าน
บางรายให้ทดลองพาไปเที่ยวข้างนอก ไปได้ชั่วประเดี๋ยวก็จะนามาส่ ง อ้างว่าไม่สามารถดูแลได้นานกว่านีส
4.3 การส่ งกลับครอบครัว / ชุมชน / สถานสงเคราะห์ อื่น
การส่ งกลับครอบครัว มีอุปสรรคในการดาเนิ นการ คือ
การที่ครอบครัวไม่ยอมรับว่าเป็ นญาติ ทาให้ไม่มีหลักฐานเพื่อสื บค้นประวัติ
ครอบครัวไม่สามารถดูแลได้ ต้องไปประกอบอาชีพ
บางครอบครัวจะมารับผูร้ ับบริ การกลับบ้านในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว เพื่อเป็ นแรงงาน หลังเสร็ จฤดูกาลเก็บเกี่ยวก็จะส่ งกลับมาอยูส่ ถานสงเคราะห์ อ้างว่า ต้องไปรับจ้างแรงงาน
ต่างถิ่น ไม่มีใครดูแล
ฐานะเศรษฐกิจในครอบครัวยากจน ไม่สามารถรับภาระได้
บางครอบครัวทดลองรับกลับไปอยูบ่ า้ น แต่อยูไ่ ด้เพียง ไม่ถึงสัปดาห์ ครอบครัวพามาส่ งคืนที่สถานสงเคราะห์ ให้เหตุผลว่าไม่สามารถดูแลได้
ในการส่ งต่อสถานสงเคราะห์อื่นๆ มีปัญหาอุปสรรคได้แก่
สถานสงเคราะห์อื่นเต็ม ให้รอคิวนาน
ในกรณีคนต่างด้าว หรื อชาวเขา จะผลักดันออกไปนอกเขต แต่ส่วนใหญ่จะกลับมาอีก และจะมีญาติ หรื อกลุ่มคนจากพืสนที่เดียวกันพามา เพือ่ ขอทาน
4.4 บริการให้ คาปรึกษา
ส่ วนใหญ่ผดู ้ ูแลประจาอาคารจะเป็ นผูอ้ ยูใ่ กล้ชิดให้คาปรึ กษาและคอยปลอบใจ ให้กาลังใจ เมื่อผูร้ ับบริ การคิดถึงบ้าน กระตุน้ ให้ผรู ้ ับบริ การร่ วมกิจกรรมต่างๆ รวมถึงสังเกต
อาการผิดปกติของโรค หากมีปัญหาผูด้ ูแลจะพิจารณาว่าควรปรึ กษานักสังคมฯ ผูด้ ูแลจะรายงานให้นกั สังคมสงเคราะห์ทราบก่อน

5. โครงสร้ าง รู ปแบบการบริหารงานในสถานสงเคราะห์ (โครงสร้าง จานวน สถิติ คนไร้ที่พ่ งึ จานวนบุคลากร คุณสมบัติ บทบาท-หน้าที่ และงบประมาณ)
5.1 โครงสร้ าง
เป็ นโครงสร้างปกติของสถานสงเคราะห์ทวั่ ๆ ไป ประกอบด้วย 2 ฝ่ ายหลัก คือ ฝ่ ายสวัสดิการสงเคราะห์ และฝ่ ายบริ หาร
5.2 บุคลากร
สถานแรกรับฯ จะมีผดู ้ ูแลอาคารละ 1 คน ทุกวัน ปฏิบตั ิงาน 7:00-18:00 น. (โดยประมาณ เวลาราชการ) หลังจากนัสนจะมีเจ้าหน้าที่เวรประจาวันดูแลความ
เรี ยบร้อยทัสงหมด ส่ วนใหญ่บุคลากรจะพักในบ้านพัก ในบริ เวณ หรื อใกล้ๆ สถานสงเคราะห์ หากมีเหตุฉุกเฉิ นสามารถตามตัวได้รวดเร็ ว หากเป็ นสถานสงเคราะห์ที่มีทส งั ชาย
และหญิง จะมีเจ้าหน้าที่ รปภ. ประตูใหญ่ และประตูระหว่างเขตชาย หญิง
บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานมาเป็ นระยะเวลานาน บางคนอยูต่ ส งั แต่เปิ ดสถานสงเคราะห์ (ประมาณ 38 ปี ) สาเหตุที่ทางานนาน เพราะเป็ นภูมิลาเนา เพื่อนร่ วมงานดี สงสาร
ผูร้ ับบริ การ และรายได้พออยูไ่ ด้ แต่เจ้าหน้าที่ใหม่ๆ ที่จา้ งโดยเงินนอกงบประมาณไม่ได้รับสวัสดิการ รายได้นอ้ ย บางสถานสงเคราะห์จะไม่มีพยาบาล มีนกั สังคมสงเคราะห์
เพียงคนเดียว กับผูร้ ับบริ การทัสงหมด
5.3 งบประมาณ
ได้รับงบประมาณเป็ นรายหัว บางแห่ งมีมูลนิธิของสถานสงเคาะห์และมีมูลนิธิฯ ที่สนับสนุนกิจการสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ งึ ทัว่ ประเทศร่ วมกัน
5.4 การสนับสนุน / ความร่ วมมือกับภายนอก
สถานแรกรับฯ จะส่ งคนไปทางานรับจ้างแรงงงานในชุมชนใกล้สถานแรกรับฯ แต่ไม่แน่นอน ขึสนอยูก่ บั อารมณ์ของผูร้ ับบริ การในแต่ละวัน ส่ วนคนที่สามารถทางานอยู่
ได้ตลอดวันจะได้รายได้มากกว่า
สถานสงเคราะห์ฯ จะมีการรับซืส อขยะรี ไซเคิล และนาไปขายให้กบั โรงงานรับซืส อของเก่า และมีคนงานที่เป็ นผูร้ ับบริ การไปทางานประจา 1 คน

การสนับสนุน สิ่ งของ เครื่ องใช้ อาหาร อาหารว่าง จะมีกลุ่มผูบ้ ริ จาคประจา รวมถึง ช่วงระดมทุนในโอกาสต่างๆ เช่น การออกร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของผูร้ ับบริ การ ซึ่ ง
มีการผลิตตลอดทัสงปี
โรงพยาบาลจิตเวชมีกิจกรรมกับชุมชน ทางสถานสงเคราะห์ฯ เข้าร่ วมสังเกตการณ์ ซึ่ งมีปัจจัยที่เอืสอต่อการส่ งคืนผูพ้ ิการทางจิตสู่ ชุมชน โดยวัดรับเป็ นแหล่งอุปการะ ให้ที่
พักอาศัย ให้งานทา และมีรายได้เลีสยงตัว ขณะนีสอยูใ่ นขัสนทดลองกับผูป้ ่ วยที่จาหน่ายออกจากโรงพยาบาล ในอนาคตสถานสงเคราะห์คิดว่าควรจะทดลองในลักษณะเดี ยวกัน

6. สถานที่/สิ่งแวดล้อม
สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ งึ มีบริ เวณพืสนที่กว้างขวาง สาหรับทากิจกรรมบาบัด ทาการเกษตร กิจกรรมนันทนาการ พักผ่อน แต่อาคารพักแออัด และมีทส งั อาคารเก่า และอาคาร
ใหม่
ทุกแห่ งมีรส ัวรอบขอบชิ ด แม้จะอยูใ่ นชุมชน แต่มีคนเดินนอกเขตจากัดได้เฉพาะคนทางาน เช่น งานสนาม ทาความสะอาดบริ เวณพืสนที่ ช่วยงานครัว ฯลฯ
อาคารสถานที่ บริ เวณโดยรอบ สะอาด ผูร้ ับบริ การสามารถใช้พสนื ที่ เพื่อการพักผ่อน มีมุมสงบส่ วนตัว

7. แนวโน้ มและทางออก
ผูพ้ ิการทางจิตจะมีจานวนมากขึสนจากแรงกดดัน ทางเศรษฐกิจระดับครัวเรื อนและสมาชิกในครัวเรื อนไม่สามารถจะรองรับปัญหานีสได้มากนัก จนเป็ นภาระของชุมชนและ
หน่วยงานที่ใหญ่กว่าครอบครัว เช่น อบต. วัด สถานีอนามัย โรงเรี ยน ซึ่ งขณะนีสอยูร่ ะหว่างการปรับบทบาทหน้าที่ ท่าที ของตนเองกับสภาพปัญหาด้านคนพิการต่อไป
ข้อจากัดของสถานสงเคราะห์ หรื อสถานแรกรับยังคงเป็ นปั ญหาต่อเนื่องต่อไป ไม่วา่ จะเป็ นนโยบายกระจายอานาจ การขาดแคลนบุคลากร การสร้างแรงจูงใจคนทางาน เป็ น
ต้น ขณะเดียวกันการเปิ ดประเทศเสรี เข้า-ออก ล้วนเป็ น โอกาสให้คนต่างด้าว เข้าสู่ การเป็ นขอทานมากขึสน
ทางออก
1. สร้างความเข้าใจครอบครัว ชุมชน ในการดูแลผูพ้ ิการทางจิต ให้เกิดการยอมรับ และสามารถอยูร่ ่ วมกับครอบครัวได้ ซึ่ งอาจต้องมีการรณรงค์สร้างครอบครัวตัวอย่าง ใน
การดูแลผูพ้ ิการทางจิต
2. การกระจายความรู ้ การจัดบริ การเพื่อผูด้ อ้ ยโอกาสต่างๆ สุ่ ชุมชน
3. พัฒนาบุคลากร ผูด้ ูแล และผลตอบแทน
4. การเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในสถานสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาเป็ นองค์ความรู ้ที่หลากหลาย
5. เพิ่มการเฝ้ าระวังทางสังคม เช่น
กระทรวงสาธารณสุ ข เฝ้ าระวังกลุ่มหญิงตัสงครรภ์ ให้มีความรู ้ในการป้ องกัน
กระทรวงสาธารณสุ ข จัดบริ การกระตุน้ พัฒนาการระยะแรกเริ่ ม
กระทรวงการพัฒนาสังคม จัดบริ การดูแล ฟืส นฟูสมรรถภาพในชุมชน
6. ปัญหาบุคลากร ควรมีการโยกย้าย “ขาใหญ่” 5 ปี /ครัสง
7. มีการติดตามสถานการณ์ปัญหาของสังคม เป็ นระยะๆ
8. แนวทางการแก้ไขปั ญหาคนเร่ ร่อนขอทาน กับผูพ้ ิการทางจิต หรื อผูป้ ่ วยจิตทุเลา ควรแยกกันให้ชดั เจน จาเป็ นต้องมีสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่ วมกันวางแนวทาง การ
แก้ไขปัญหาภายในสถานสงเคราะห์ และการทางานกับสังคมวงกว้าง เพื่อลดจานวนผูพ้ ิการทางจิต ผูป้ ่ วยจิตทุเลา และตัดตอนกระบวนการขอทาน

8. ข้ อมูลอืน่ ๆ
ยังไม่มีระบบสวัสดิการชุมชน ที่ช่วยเหลือคนเหล่านีส ที่เฉพาะชัดเจน แต่มีรูปแบบการช่ วยเหลือเป็ นเงินสาหรับคนยากจน ไร้ผอู ้ ุปการะ

ความเข้าใจของชุมชนโดยทัว่ ไป คาดหวังให้สถานสงเคราะห์เป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบคนเร่ ร่อน ขอทาน ผูพ้ ิการทางจิต คนต่างด้าว และรับผิดชอบในระดับของการ
อุปการะ สงเคราะห์ในรู ปแบบสถาบัน
กลุ่มเป้ าหมายคนไร้ที่พ่ งึ เปลี่ยนเป็ นผูพ้ ิการทางจิต หรื อผูป้ ่ วยจิตทุเลา ซึ่ ง 2 กลุ่ม มีเป้ าหมายชีวติ และมีความเชื่อมโยงกับชุมชนและสังคม ทาให้กระบวนการจัดบริ การ
ไม่สอดคล้องกับความต้องการ และเป้ าหมายชีวติ ของแต่ละกลุ่ม
สถานที่ พืสนที่ของสถานสงเคราะห์ไม่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุ ด อาคารพักมีจานวนน้อย พืสนที่ใช้สอยยังมีอีกจานวนมาก สามารถจัดบรรยากาศให้เอืสอต่อการฟืส นฟูจิตใจ และ
พัฒนารู ปแบบการจัดบริ การสาหรับกลุ่มเป้ าหมายได้หลายรู ปแบบ เช่น บ้านพักรวมกลุ่ม Group Home บ้านเตรี ยมความพร้อมสู่ ชุมชน
บุคลากรมีจานวนน้อย ไม่เพียงพอ ไม่มีการอบรมความรู ้เกี่ยวกับการดูแลผูพ้ ิการทางจิต ผูป้ ่ วยจิตทุเลาต่อเนื่อง แต่บุคลากรมีประสบการณ์จากการทางานจริ งมาก
ทัศนคติโดยรวม เป็ นไปในเชิงของการสงเคราะห์ ผรู ้ ับบริ การ มากกว่าจะเป็ นการฟืส นฟูและพัฒนาศักยภาพ ซึ่ งเชื่อมโยงไปสู่ ทศั นคติ เจตคติต่อครอบครัวของ
กลุ่มเป้ าหมายและชุมชน ที่ผลักไสให้กลุ่มเป้ าหมายเป็ นความรับผิดชอบของรัฐและสถานสงเคราะห์ เพราะครอบครัวไม่สามารถดูแลได้ แต่ยงั ไม่มีการศึกษาจริ งจังถึงปัจจัยที่
ทาให้ครอบครัวไม่สามารถรับกลับบ้านได้ หรื อการศึกษาถึงแนวทางการแก้ไข และตัดตอนกระบวนการเร่ ร่อน ขอทาน
กฎหมาย และกลไก ที่นากลุ่มเป้ าหมายมาอยูใ่ นสถานสงเคราะห์ฯ และสถานแรกรับ เป็ นมาตรการเชิงลบจากสังคมที่จะผลักดันให้คนเร่ ร่อน และผูพ้ ิการทางจิตเข้าไปอยู่
รวมกันในสถาบัน หรื อสถานสงเคราะห์ เพื่อให้คนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนเร่ ร่อน หรื อผูพ้ ิการทางจิตสามารถดาเนิ นชีวติ ปกติได้ ไม่มีคนเร่ ร่อน หรื อผูพ้ ิการทางจิตเป็ นภาระ
ของครอบครัว ได้แก่พรบ.ขอทานฯ นโยบายการผลักดันคนชายขอบประเทศ กฎหมายที่ไม่เอืสอให้คนต่างด้าว ที่บุตรเกิดในประเทศไทย ได้เอกสารหลักฐาน ฯลฯ
การเร่ ร่อนขอทาน ถูกมองจากผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นด้านลบมากกว่าบวกเนื่องจากพฤติกรรมของกลุ่มคนเร่ ร่อนขอทาน และคนที่แสวงหาประโยชน์จากการเร่ ร่อนขอทาน ทา
ให้คนเร่ ร่อนขอทานเหล่านีสไม่สามารถพัฒนาความคิด และตระหนักถึงคุณค่าศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของตนเองได้
ด้วยสภาวะของกลุ่มเป้ าหมายส่ วนใหญ่คือผูพ้ ิการทางจิตหรื อผูป้ ่ วยจิตทุเลา เป็ นกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองทางด้านจิตใจ และอารมณ์ได้นอ้ ยกว่าปกติ การทางาน และการอยู่
ร่ วมด้วยความเข้าใจจริ งจังและไม่เคยมีเอกสารคู่มือ หรื อตาราทางวิชาการที่เป็ นแนวทางการดูแลที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพวิถีชีวติ ในปั จจุบนั

แหล่ งข้ อมูลที่ศึกษาเบื้องต้ น
1. สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ งึ บ้านเมตตา จังหวัดนครราชสี มา
2. สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ งึ ทับกวาง สระบุรี
3. สถานแรกรับคนไร้ที่พ่ งึ สันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่

การจัดบริการสถานสงเคราะห์ คนไร้ ที่พงึ่
เพื่อการจัดทามาตรฐานการจัดบริ การสาหรับคนไร้ที่พ่ งึ ในสถานสงเคราะห์

ความเป็ นมา
การจัดทามาตรฐานการจัดบริ การสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ งึ เป็ นภารกิจหนึ่ งของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยส่ วนมาตรฐาน สานักบริ การสังคม กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ ได้ดาเนินการจัดทาโครงการการศึกษามาตรฐานการจัดบริ การคนไร้ที่พ่ งึ ในสถานสงเคราะห์ขส นึ ในปี งบประมาณ 2549 โดยแต่งตัสงคณะทางาน
ประกอบด้วยผูแ้ ทนของหน่วยงาน ส่ วนมาตรฐานและวิทยากรภายนอก กระบวนการจัดทามาตรฐานในครัสงนีส ใช้หลักการมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่เกี่ยวข้องร่ วมกับการค้นคว้าองค์
ความรู ้ นโยบาย กฎหมาย แนวปฏิบตั ิตลอดจนระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทาเอกสารมาตรฐานการจัดบริ การสาหรับคนไร้ที่พ่ งึ ในสถานแรกรับ/สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ งึ
2. เพื่อเตรี ยมการสร้างความรู ้ ความเข้าใจ ร่ วมกันของบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานในสถานแรกรับ/สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ งึ ในพัฒนาไปสู่ มาตรฐาน

การดาเนินการ
คณะทางานได้กาหนดขัสนตอนการดาเนินการไว้ดงั นีส
1. ประชุมคณะทางานเพื่อทาความเข้าใจ และกาหนดระยะเวลา วิธีการรวบรวมข้อมูลและการจัดทามาตรฐาน
2. ดาเนินการเก็บข้อมูลเบืสองต้น เพื่อสรุ ปการศึกษาเบืสองต้น
3. ดาเนินการสัมภาษณ์บุคลากร และสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) ในสถานแรกรับฯ และสถานสงเคราะห์
4. จัดทาร่ างมาตรฐานการจัดบริ การสาหรับคนไร้ที่พ่ งึ ในสถานสงเคราะห์
5. นาเสนอคณะทางานเพื่อพิจารณา
6. นาเสนอเวทีใหญ่ เพื่อการประชาพิจารณ์โดยมีบุคคลภายนอกเข้าร่ วม
7. จัดทาเอกสารมาตรฐานการจัดบริ การสาหรับคนไร้ที่พ่ งึ ในสถานสงเคราะห์

ระยะเวลาในการจัดทา
ธันวาคม 2548-กรกฎาคม 2549

หน่ วยงานเก็บข้ อมูล
1. สถานแรกรับคนไร้ที่พ่ งึ นนทบุรี
2. สถานแรกรับคนไร้ที่พ่ งึ บ้านสันมหาพน เชียงใหม่
3. สถานสงเคราะห์บา้ นกุ่มสะแก เพชรบุรี/สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ งึ ประจวบคีรีขนั ธ์
4. สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ งึ ทับกวาง สระบุรี
5. สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ งึ บ้านเมตตา นครราชสี มา
6. สถานสงเคราะห์บา้ นปรื อใหญ่ ศรี สะเกษ
7. สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ งึ นครศรี ธรรมราช (เฉพาะเก็บข้อมูลเบืสองต้น)

มาตรฐานการจัดบริการสาหรับคนไร้ ทพี่ งึ่ ในสถานแรกรับ/สถานสงเคราะห์ คนไร้ ที่พงึ่
มาตรฐานที่จดั ทาขึสน ได้จดั ทาขึสนจากกรอบแนวคิดการจัดบริ การพืสนฐานสาหรับคนไร้ที่พ่ งึ รัฐบาลไทยจัดให้ โดยไม่แบ่งแยกเชืสอชาติ ศาสนา โดยคานึ งถึงหลักสิ ทธิมนุษยชน
จะเห็นได้วา่ จานวนกว่าร้อยละ 70 ของผูใ้ ช้บริ การในสถานสงเคราะห์เป็ นผูท้ ี่ไม่มีหลักฐานแสดงความเป็ นบุคคล เช่น เลขที่ประจาตัวประชาชน แต่ก็ได้รับบริ การขัสน
พืสนฐานเท่าเทียมกันทุกประการ โดยเน้นกระบวนการจัดบริ การ
มาตรฐานประกอบด้วย
ดัชนี เป็ นหมวด/หัวข้อที่ตอ้ งจัดมาตรฐานบริ การ ได้แก่
ดัชนีหมวดที่ 1 การบริ การ
ดัชนีหมวดที่ 2 การบริ หาร
ดัชนีหมวดที่ 3 อาคารสถานที่/สิ่ งอานวยความสะดวก
ดัชนีหมวดที่ 4 สภาพแวดล้อม
ดัชนีหมวดที่ 5 การประสานเครื อข่าย

กระบวนการ หรื อ องค์ประกอบทางาน (ได้แก่ ปัจจัยนาเข้า วิธีดาเนิ นการ ผล ผลลัพธ์) ซึ่ งประกอบด้วยกิจกรรมที่ตอ้ งดาเนินการ ตามหมวดดัชนี
ตัวชี้วัด คือเครื่ องมือในการประเมินที่จะบ่งบอกถึงการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน โครงการ ในรู ปของผลผลิต (Out put) ผลลัพธ์ (Out come) และ
ผลกระทบ (Impact) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานว่าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตส งั ไว้หรื อไม่
เกณฑ์ คือ การกาหนดตัวเลขเพื่อบอกระดับของตัวชีสวดั ซึ่ งขึสนอยูก่ บั รายละเอียดของเนืสอหา เช่น ค่าร้อยละ มี / ไม่มี จานวนการเข้าถึงบริ การของรัฐ

