บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาความต้องการของคนพิการทางการเคลื่ อนไหวและร่ างกาย ต่อ
การฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ ในตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ ผูว้ ิจยั จึงได้นาเสนอ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. ความหมายของความพิการทางการเคลื่อนไหวและร่ างกาย และเกณฑ์การวินิจฉัยความ
พิการ
3. ปั ญหาและผลกระทบต่อคนพิการทางการเคลื่ อนไหวและร่ างกาย และครอบครัว และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4. ระบบการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการในประเทศไทย และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
5. ลัก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ สั ง คม ประชากร ของต าบลแม่ แ ฝก อ าเภอสั น ทราย จังหวัด
เชียงใหม่

6

แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับความต้ องการของมนุษย์
อับ ราฮัม มาสโลว์ (อ้างใน Larsen& Buss, 2002) อธิ บ ายกรอบความคิ ด ที่ ส าคัญ ของทฤษฎี
ล าดับ ขั้น ความต้อ งการว่ามนุ ษ ย์มี ค วามต้องการที่ จะประจัก ษ์ใ นคุ ณ ค่ าของตนเอง ซึ่ งเป็ นความ
ต้องการสู งสุ ดที่จะพัฒนาขึ้นอย่างสมบูรณ์ ได้ตอ้ งอาศัยความสมบูรณ์ ในลาดับขั้นความต้องการขั้น
ต่าสุ ดจนถึงขั้นต่อไปอย่างเป็ นลาดับ โดยลาดับขั้นตอนจากลาดับต่าสู่ ลาดับสู งขึ้นไปเรื่ อยๆ มีท้ งั หมด
5 ขั้น (สุ ภาพร ชินชัย, วรรณิ ภา บุญระยอง และจนัญญา ปั ญญามี, 2543) ดังนี้คือ
ลาดับที่ 1 ความต้อ งการทางสรี ร วิท ยา (physiological needs) เป็ นความต้อ งการล าดับ
ต่าสุ ดและเป็ นพื้นฐานของชี วติ เป็ นแรงผลักดันทางชีวภาพ เช่น อาหาร น้ า การพักผ่อน ความต้องการ
ทางเพศ เป็ นต้น
ลาดับที่ 2 ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย (safety needs) เป็ นความต้องการที่จะเกิดขึ้น
หลังจากที่ความต้องการทางร่ างกายได้รับการตอบสนองอย่างไม่ขาดแคลนแล้ว เช่น มีทรัพย์สิน ความ
มัน่ คงทางกายและจิตใจ การได้รับเงินเบี้ยเลี้ยง ซึ่ งในคนพิการอาจหมายถึงเบี้ยยังชีพคนพิการ เป็ นต้น
ลาดับที่ 3 ความต้องการด้านสังคม (belongingness and love needs) เช่ น การมี ส่ วนร่ วม
และมีความรัก การมีสัมพันธไมตรี การได้รับการยอมรับ ความเอื้ออาทร เป็ นต้น
ลาดับที่ 4 ความต้องการมี ศกั ดิ์ ศรี (esteem needs) เช่ น มี ศกั ดิ์ ศรี แห่ งตนได้รับการยกย่อง
นับถือในความสามารถของตน
ลาดับที่ 5 ความต้องการใช้ศกั ยภาพแห่ งตน (self-actualization) เป็ นความต้องการขั้นสู งที่
จะแสดงความสามารถของตนให้ประสบความสาเร็ จและเกิ ดประโยชน์ข้ นั สู งสุ ด เช่ น ใฝ่ รู ้ รักความ
ยุติธรรม จัดระเบียบชีวติ เป็ นต้น
จากทฤษฎี น้ ี อาจกล่ าวได้ว่ามนุ ษ ย์มี ค วามต้องการ 2 ประเภท คื อ ความต้องการพื้ นฐาน ซึ่ ง
ประกอบด้วยลาดับขั้นความต้องการ 4 ลาดับแรก และความต้องการชั้นสู ง ซึ่ งก็คือลาดับขั้นความ
ต้องการลาดับที่ 5 นัน่ เอง
ในผูป้ ่ วยที่มีภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรังที่มีความบกพร่ องหรื อมีภาวะที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ ซึ่งรวมไป
ถึงการมีความพิการหลงเหลืออยู่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร พยาธิ สภาพที่เกิดขึ้นไม่สามารถกลับคืน
สู่ ปกติ ต้องอาศัยการฟื้ นฟูสภาพเป็ นพิเศษ และต้องมีการดูแลให้ความช่วยเหลือแนะนา ภาวะนี้ทาให้
เกิดความต้องการการดูแลตนเองเพิ่มขึ้นในแต่ละด้าน (สมจิตร หนุเจริ ญกุล, 2536) ดังนี้
1. แสวงหาความช่วยเหลือตามความเหมาะสมจากบุคคลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการพึ่งพา
บุคคลอื่นเมื่อจาเป็ น
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2. รับรู้ สนใจ และจัดการดูแลขั้นต้น เมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อน ติดตามตรวจสอบตนเองและ
แผนการรักษาอยูเ่ สมอ รวมถึงปฏิบตั ิตามแผนการรักษาและการฟื้ นฟูสภาพ เพื่อให้เกิดผลดีที่สุด
3. ปรั บ ความไม่ สุข สบาย ความเจ็บปวด การเหนื่ อยล้า จากความเจ็บป่ วยและการรัก ษา
บรรเทาภาวะเครี ยด ความกลัว ความวิตกกังวล ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
4. รักษาสัมพันธภาพ และการติดต่อสื่ อสารที่ดีกบั บุคลากรทางสาธารณสุ ข ครอบครัว และ
ญาติมิตร เพื่อพัฒนาการดูแลตนเอง
5. ดัดแปลงอัตมโนทัศน์ ยอมรับในการมีขอ้ จากัด และผลของภาวะสุ ขภาพ
6. เรี ยนรู ้ที่จะมีชีวติ อยูก่ บั ผลของพยาธิ สภาพ โดยปรับกิจวัตรประจาวันได้เหมาะสม
7. แสวงหาและใช้แหล่งประโยชน์ในชุ มชน ทั้งระบบบริ การสุ ขภาพและอื่นๆ เพื่อพัฒนาการ
ดูแลตนเอง
จะเห็ นว่าการฟื้ นฟูสภาพก็เป็ นส่ วนหนึ่ งของความต้องการเมื่อเกิ ดภาวะสุ ขภาพที่เบี่ยงเบนไป
จากภาวะปกติ โดยเฮย์และแอนเดอร์ สัน (อ้างในพรรณี ชัยพฤกษ์, 2544) ได้แบ่งความต้องการของ
บุคคลในระยะฟื้ นฟูสภาพออกเป็ น 12 ประเภท คือ
1. ความต้องการเกี่ยวกับความรู ้เรื่ องอาการของโรค และการรักษาที่ได้รับ เพื่อให้สามารถ
ทราบอาการที่เปลี่ ยนแปลงของโรคและมาพบแพทย์ได้ทนั เมื่อมีอาการผิดปกติหรื อเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่แย่ลง
2. การเรี ยนรู้ถึงการปฏิบตั ิตนในชีวติ ประจาวัน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้
3. ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจในกรณี ที่มีปัญหาทางด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
4. ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและเข้าสังคมได้อย่างปกติสุข
5. ความต้องการได้รับการยอมรับจากกลุ่มหรื อสังคมในเรื่ องความเจ็บป่ วยหรื อความพิการ
6. ความต้องการได้รับการรักษาพยาบาลที่ดี เพื่อให้หายจากโรคและกลับไปปฏิบตั ิงานได้
ตามปกติโดยเร็ ว
7. ความต้องการที่จะอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่มีอุปกรณ์อานวยความสะดวก เพื่อชดเชยความ
ไร้สมรรถภาพ ให้สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันได้ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ง
8. ความต้องการบรรลุ จุดมุ่งหมายในชี วติ ต้องการหายจากโรค รวมถึงเป็ นที่ยอมรับในสังคม
และคนรอบข้าง
9. ความต้องการประคับประคองด้านอารมณ์ เพื่อระบายความคับข้องใจหรื อคอยให้กาลังใจ
10. ความต้องการระงับความกลัว หรื อความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเจ็บป่ วย
11. ความต้องการกาลังใจและความเข้าใจจากบุคคลรอบข้าง
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12. ความต้องการความช่ วยเหลื ออย่างรวดเร็ ว เมื่อเกิ ดปั ญหาในการเจ็บป่ วยที่ ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้
กล่าวโดยสรุ ปแล้ว หากพิจารณาถึงคนพิการด้านร่ างกายและการเคลื่อนไหว ซึ่ งเป็ นบุคคลกลุ่ม
หนึ่ งที่มีความต้องการในด้านการฟื้ นฟูสมรรถภาพ อาจกล่าวได้วา่ ความต้องการในด้านนี้ ไม่จากัดแต่
เพี ย งความต้อ งการด้า นการดู แลทางกายเท่ า นั้น แต่ ย งั รวมถึ ง ความต้องการด้านจิ ตใจ ด้านสั งคม
รวมถึ งระบบบริ การด้านอื่น ๆ ที่จะอานวยความสะดวกให้คนพิ การมีการดาเนิ นชี วิตและประกอบ
กิ จวัต รประจ าวัน ได้ส ะดวกมากขึ้ น เช่ น เดี ย วกับ การศึ ก ษาของดารารั ต น์ ทิ พ ย์ว งศ์ (2551) เรื่ อ ง
สวัสดิการและบริ การที่ผพู ้ ิการในอาเภอแม่สะเรี ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับจากภาครัฐ ความต้องการ
ของผูพ้ ิ ก ารในการได้รับ สวัส ดิ ก ารความช่ วยเหลื อ จากภาครั ฐ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลื อ โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูพ้ ิการในอาเภอแม่สะเรี ยง ผลการศึกษา พบว่า
ผูพ้ ิการส่ วนใหญ่ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือด้านการแพทย์ ด้านอาชี พ และด้านสังคม ซึ่ งแม้วา่ จะได้รับ
สวัสดิการจากภาครัฐ แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอและยังมีความต้องการสวัสดิการและบริ การเหล่านี้อยู่
ความหมายของความพิการทางการเคลือ่ นไหวและร่ างกาย และเกณฑ์ การวินิจฉัยความพิการ
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้ความหมายของความพิ การ (Disabilities) ไว้ว่าเป็ นการมี
ความบกพร่ อง มีขอ้ จากัดในการปฏิ บตั ิกิจกรรมใดๆ และการถู กจากัดในการเข้าไปมีส่วนร่ วม โดย
ความบกพร่ องนั้นคือการมีปัญหาในด้านร่ างกายหรื อการทางานของร่ างกาย ส่ วนการมีขอ้ จากัดในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม คือ มีความยากลาบากในการทาหรื อบริ หารจัดการงานหรื อกิจกรรมใดๆ ขณะที่การถูก
จากัดในการเข้าไปมี ส่วนร่ วม คื อ การมี ปัญหาหรื ออุปสรรคในการเข้าไปเกี่ ยวข้องหรื อเข้าร่ วมกับ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวติ (WHO, 2011)
สาหรับในประเทศไทย ได้ให้ความหมายของคนพิการไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ว่าหมายถึง บุคคลซึ่ งมีขอ้ จากัดในการปฏิบตั ิกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
หรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมทางสังคม เนื่ องจากมีความบกพร่ องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การ
สื่ อสาร จิ ตใจ อารมณ์ พฤติ ก รรม สติ ปัญ ญา การเรี ย นรู้ หรื อความบกพร่ องอื่ นใด ประกอบกับ มี
อุ ปสรรคในด้านต่ างๆ และมี ความจาเป็ นเป็ นพิ เศษที่ จะต้องได้รับความช่ วยเหลื อด้านหนึ่ งด้านใด
เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมในชี วิตประจาวันหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทัว่ ไป
ซึ่ งตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
ประกาศกาหนดในราชกิ จจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 (สานักงานส่ งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่ งชาติ [พก.], 2556) ได้แบ่งประเภทของคนพิการเป็ น 6 ประเภท ได้แก่ ความ
พิการทางการมองเห็น ความพิการทางการได้ยินหรื อสื่ อความหมาย ความพิการทางการเคลื่อนไหว
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หรื อทางร่ างกาย ความพิการทางจิตใจและออทิสติก ความพิการทางสติปัญญา และความพิการทางการ
เรี ยนรู้ โดยได้ให้ความหมายของความพิการทางการเคลื่อนไหวหรื อทางร่ างกาย หมายถึง
1. ความพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่บุคคลมีขอ้ จากัดในการปฏิบตั ิกิจกรรมใน
ชี วิตประจาวันหรื อการเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมทางสังคม ซึ่ งเป็ นผลมาจากการมีความบกพร่ อง
หรื อการสู ญเสี ยความสามารถของอวัยวะในการเคลื่ อนไหว ได้แก่ มือ เท้า แขน ขา อาจมาจากสาเหตุ
อัมพาต แขนขาอ่อนแรง แขนขาขาด หรื อภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรังจนมี ผลกระทบต่อการทางานของมือ
เท้า แขน และขา
2. ความพิ ก ารทางร่ างกาย หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี ข ้ อ จ ากั ด ในการปฏิ บ ั ติ กิ จกรรมใน
ชี วิตประจาวันหรื อการเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมทางสังคม ซึ่ งเป็ นผลมาจากการมีความบกพร่ อง
หรื อความผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า ลาตัว และภาพลักษณ์ภายนอกของร่ างกายที่เห็นได้อย่างชัดเจน
ดังนั้น คนพิการทางการเคลื่ อนไหวและร่ างกาย จึงหมายถึ ง บุคคลที่ มีขอ้ จากัดในการปฏิ บตั ิ
กิจกรรมในชี วติ ประจาวันหรื อการเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่ งเป็ นผลมาจากการมีความ
บกพร่ องหรื อการสู ญ เสี ย ความสามารถของอวัยวะในการเคลื่ อนไหว รวมถึ งมี ความผิดปกติ ของ
ภาพลักษณ์ภายนอกของร่ างกายที่เห็นได้อย่างชัดเจน
ทั้งนี้ จากพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วติ คนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 19 ที่กล่าว
ว่า “เพื่อประโยชน์ในการได้รับสิ ทธิตามมาตรา 20 คนพิการอาจยื่นคาขอมีบตั รประจาตัวคนพิการต่อ
นายทะเบียนกลางหรื อนายทะเบียนจังหวัด ณ สานักงานทะเบียนกลาง สานักงานทะเบียนจังหวัด หรื อ
สถานที่อื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด” (พก., 2556) ซึ่งจะทาให้คนพิการมีสิทธิ เข้าถึงและใช้
ประโยชน์ต่างๆ ตามกฎหมาย ตลอดจนสวัสดิการและความช่ วยเหลื ออื่นจากรัฐ โดยผูท้ ี่จะขอมีบตั ร
ประจาตัวคนพิการนั้นจาเป็ นจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพิการและได้รับใบรับรองความพิการ
จากแพทย์ก่อน จึงจะนาหลักฐานต่างๆ ไปยื่นคาขอมีบตั รประจาตัวคนพิการได้ที่ สานักงานพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์จงั หวัดที่ ตนอาศัยอยู่ ซึ่ งตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดทุ กจังหวัด โดย
เกณฑ์การประเมินและวินิจฉัยความพิการด้านการเคลื่อนไหวและร่ างกาย มีดงั นี้
1. หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความบกพร่ องทางการเคลื่อนไหว ประกอบด้วย
1.1 แขนหรื อขาอ่ อนแรงจากสาเหตุ ต่ างๆ เช่ น อัม พาตจากโรคหลอดเลื อดสมอง
อุบตั ิเหตุทางสมอง อุบตั ิเหตุไขสันหลัง มะเร็ ง โรคติดเชื้ อที่สมองหรื อไขสันหลัง ภาวะผิดปกติทาง
สมองหรื อไขสันหลังตั้งแต่กาเนิด
1.2 แขน ขา ขาด จากสาเหตุต่างๆ เช่ น เบาหวาน อุบตั ิเหตุ มะเร็ ง แขน ขา ขาดหาย
ตั้งแต่กาเนิด
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1.3 โรคข้อ หรื อกลุ่มอาการปวด เช่น รู มาตอยด์ ข้อเข่าเสื่ อม
1.4 ภาวะเจ็ บ ป่ วยเรื้ อรั ง เหนื่ อยง่ า ย จนมี ผ ลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ กิ จ กรรมใน
ชีวติ ประจาวัน เช่น โรคหัวใจ โรคไตวาย โรคปอด
โดยมีหลักการวินิจฉัยเพื่อลงความเห็ นว่ามีความบกพร่ องหรื อความพิการทางการเคลื่อนไหว
ประกอบด้วย
1. กรณี แขนขาขาด ให้วนิ ิจฉัยได้ทนั ที
2. กรณี อ่อนแรงของแขนหรื อขา จากโรคหลอดเลื อดสมอง โรคของสมอง อุบตั ิเหตุทาง
สมอง หรื อไขสันหลัง หรื อโรคทางระบบประสาท ทั้งหมดต้องได้รับการ รักษาและฟื้ นฟูอย่างต่อเนื่ อง
อย่างน้อย 3 เดือน หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของแพทย์ เช่นถ้าแพทย์ผนู ้ ้ นั มีความมัน่ ใจ สามารถวิเคราะห์ได้
ว่าเป็ นความพิการที่ถาวรแล้วก็อาจออกเอกสารรับรองความพิการได้ก่อน
3. กรณี อ่อนแรงของแขนหรื อขา จากโรคเรื้ อรังต่างๆ เช่ น หัวใจล้มเหลว ไตวาย โรคปอด
อุดกั้นเรื้ อรัง ที่อยูใ่ นระหว่างการรักษาและฟื้ นฟูให้แพทย์ที่เป็ นผูร้ ักษา และ/หรื อ ฟื้ นฟูเท่านั้นเป็ นผู ้
พิจารณาออกเอกสารรับรองความบกพร่ อง โดยพิจารณาจากความรุ นแรงของโรค การทานายโรคและ
ข้อมูลอื่น ๆ ประกอบ ซึ่ งใช้หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความบกพร่ องทางการเคลื่อนไหว
4. กรณี ที่ ย งั อยู่ในระหว่างการรั ก ษาและฟื้ นฟู โดยที่ แพทย์ผูร้ ั ก ษาฟื้ นฟู วินิ จฉัย แล้วว่า
สามารถรักษาและฟื้ นฟู ได้ แต่ผูป้ ่ วยปฏิ เสธที่ จะทาการรัก ษาและฟื้ นฟู ให้แพทย์ลงบันทึ กไว้เป็ น
หลักฐานในเวชระเบียนและลงบันทึกในส่ วน “ความเห็นอื่นๆ ระบุ” ของเอกสารรับรองความพิการ
เพื่อเป็ นข้อมูลให้กบั นายทะเบียนพิจารณาต่อไป
5. โรคลมชักที่ผปู ้ ่ วยอยู่ในระหว่างการรักษา แต่บางครั้งยังมีอาการชัก จะประเมินว่าเป็ น
คนพิการได้ตอ้ งมีภาวะแขนหรื อขาอ่อนแรงตามเกณฑ์ที่กาหนด จึงจะพิจารณาว่ามี ความบกพร่ อง
ทางการเคลื่อนไหว
6. โรคบางโรคที่ก่อให้เกิดความบกพร่ องที่ผิวหนังบริ เวณใบหน้า ลาตัว หรื อรยางค์ แล้วมี
ผลต่อภาพลักษณ์ภายนอกที่เห็นด้วยตาเปล่าอย่างเด่นชัด หรื อมีผลต่อการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆ ตาม
ร่ างกาย เช่ น โรคหนังแข็ง (Scleroderma) โรคสะเก็ ดเงิ น (Proriasis) เด็กดักแด้ (Epidermolysis Bullosa)
โรคเท้าแสนปม (Neurofibroma) โรคตุ่มน้ าพองใส (Pempigus, Pempigoid) โรคด่างขาว (Vitiligo) คน
เผื อ ก (Albanism) เป็ นต้น ให้ ป ระเมิ น ตามแนวทางการตรวจประเมิ น ความบกพร่ อ งทางการ
เคลื่อนไหวหรื อทางร่ างกาย หากยังไม่ตรงตามเกณฑ์การประเมิน แต่ความบกพร่ องนั้นส่ งผลต่อการ
ดาเนิ นชีวิตและการร่ วมกิ จกรรมทางสังคม ให้ระบุความบกพร่ องที่ตรวจพบในเอกสารรับรองความ
พิ ก ารช่ องผลการประเมิ น และสรุ ป ผลการวินิ จฉัย ว่าไม่ มี ความพิ ก าร แล้วส่ งต่ อนายทะเบี ยน เพื่ อ
ประเมินข้อจากัดในการทากิจวัตรประจาวันหรื อการเข้าไปมีส่วนร่ วมกิจกรรมทางสังคมต่อไป
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2. หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความบกพร่ องทางร่ างกาย ประกอบด้วย
2.1 ภาพลักษณ์ภายนอกร่ างกายที่เห็นชัดเจน เช่น คนแคระที่มีขนาดลาตัวสั้นมากจนมี
ผลกระทบต่อการเข้าไปมีส่วนร่ วมทางสังคม
2.2 ใบหน้า หรื อศีรษะที่ผิดรู ป เช่น หู ตา จมูก ปาก ที่ผิดรู ป ผิดตาแหน่ง ผิดขนาด อาจ
จากสาเหตุอุบตั ิ เหตุ ไฟไหม้ หรื อโดนสารเคมี เช่ น น้ ากรด มี ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ภายนอกอย่าง
รุ นแรง
2.3 คอ หลัง ลาตัว ผิดปกติ หรื อผิดรู ป เช่ น กรณี หลังคด หรื อผิดรู ปอย่างรุ นแรงที่เห็น
เด่ นชัด เมื่ อดู ด้วยตาเปล่ า มี ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ภายนอกอย่างรุ นแรง (กรณี น้ ี ตอ้ งมี ก ารตรวจ
ประเมินว่าไม่สามารถจะทาการรักษาโดยการผ่าตัดได้แล้วหรื อผูป้ ่ วยไม่ยนิ ยอมผ่าตัด)
ซึ่ งหลักการวินิจฉัยทั้งหมด มีแนวทางการตรวจร่ างกาย 3 แนวทาง ดังนี้
1. ตรวจร่ างกายจากภาพลักษณ์ภายนอก รู ปร่ าง ใบหน้า ศีรษะ ลาตัว
2. ตรวจกาลังกล้ามเนื้อ ในกรณี ที่มีกล้ามเนื้ ออ่อนแรง
3. ตรวจการเคลื่อนไหวของมือ แขน ขา เท้า
โดยมีวิธีการประเมินการทางานของมือ เท้า แขน ขา เพื่อช่ วยทากิ จวัตรประจาวัน ได้แก่ (1)
การประเมินจากการจับแก้วน้ าที่มีน้ าอยู่ 2 ใน 3 ของแก้ว เพื่อดื่มน้ าในข้างที่บกพร่ อง หากแก้วน้ าตก
มื อสั่ น หรื อน้ าหกเรี่ ย ราด ให้ ถื อว่ามี ค วามพิ ก าร (2) การประเมิ น จากการเดิ น โดยให้ เดิ น 10 ก้าว
หรื อไม่เกิน 10 เมตร โดยไม่มีเครื่ องช่วยเดิน หากเดินไม่ถึง เหนื่อยหอบ ล้มบ่อย สัน่ เกร็ ง ปลายเท้าตก
หรื อมีขอ้ เท้ายึดติดมากในท่าเขย่ง รวมถึงขา 2 ข้างยาวต่างกันมากกว่า 5 เซนติเมตร ให้ถือว่ามีความ
พิการ นอกจากนี้ยงั มีแนวทางการประเมินความพิการเชิงประจักษ์ที่นายทะเบียนสามารถพิจารณาออก
บัตรประจาตัวคนพิการโดยไม่ตอ้ งผ่านการประเมินจากแพทย์ ได้แก่ แขนขาดตั้งแต่ขอ้ มือขึ้นมา หรื อ
ขาขาดตั้งแต่ขอ้ เท้าขึ้นมา ข้างเดียวหรื อหลายข้าง (ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้ นฟูสภาพ, 2556)
ปัญหาและผลกระทบต่ อคนพิการทางการเคลือ่ นไหวและร่ างกาย และครอบครัว
คนพิการมีจานวนประมาณร้อยละ 15 ของประชากรโลก ซึ่ งคนพิการในฐานะคนกลุ่ ม หนึ่ ง
มักถูกเลื อกปฏิ บตั ิและกี ดกั้นจากบริ การพื้นฐานโดยทัว่ ไป อาทิ ด้านสุ ขภาพอนามัย การศึกษา การ
ฝึ กอบรม และโอกาสในการจ้างงาน อัน เป็ นสาเหตุ ให้ คนพิ การจ านวนมากรวมทั้งครอบครั วเป็ น
ประชากรที่ยากจนที่สุดของโลกและไม่ได้รับการเหลียวแลจากสังคม (องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ,
2553)
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ในหลายประเทศ คนพิการไม่มีโอกาสรับรู ้ เรื่ องนโยบาย กฎหมาย และแม้กระทัง่ การจัดให้มี
บริ การทางสังคมที่มีผลต่อตนโดยตรง ช่องว่างในการรับรู ้เช่ นนี้ ทาให้คนพิการถูกกี ดกั้นจากการเข้า
ร่ วม กับสังคมส่ วนใหญ่ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิ จ และการเมือง ส่ วนหนึ่ งมีสาเหตุมาจากการถูก
ลดทอนในทุนมนุ ษย์ของคนพิการ กล่าวคือความพิการที่เกิดกับร่ างกายนั้นมักถูกทาให้รับรู ้และเข้าใจ
ว่าความพิการเป็ นภาวะที่ บุคคลไร้ ความสามารถและนามาซึ่ งการเป็ นภาระต่อครอบครัวและสังคม
ทาให้ทุนในมนุ ษย์หนึ่ งคนที่มีต่อประเทศชาติถูกมองข้ามไปอย่างน่าเสี ยดาย (วีระศักดิ์ จันทร์ ส่องแสง,
2550) และลดการจ้างงาน รวมถึงการมีอุปสรรคในการประกอบอาชี พด้วยตนเอง ส่ งผลให้คนพิการ
ส่ วนใหญ่ มีปั ญหาในเรื่ องการไม่มีงานท าไปโดยปริ ยาย คนพิ การจึงมีความยากลาบากในการดูแล
ตนเองทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่จาเป็ นต่อการดารงชี วติ อยูอ่ ย่างปกติหรื อการใช้ชีวิตในสังคม (เนตรนภา
ขุมทอง, 2546) สอดคล้องกับการศึกษาของอนุชา นิลประพันธ์ (2548) เรื่ องรู ปแบบการพัฒนาสุ ขภาพ
คนพิการในชนบทจังหวัดขอนแก่น ที่พบว่า ปั ญหาของคนพิการส่ วนใหญ่ คือ ปั ญหาความยากจนไม่
มี รายได้ ไม่ มี อาชี พ ผลกระทบอี ก ประการได้แก่ การกระทบต่ อการศึ ก ษาของคนพิ ก าร กล่ าวคื อ
ปั จจุบนั คนพิการส่ วนใหญ่จะไม่ได้รับการศึกษาเลย อันเนื่ องมาจากความยากจนและความไม่พร้ อม
ของหน่วยงานและผูเ้ กี่ยวข้องหลายฝ่ ายในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการที่มีขอ้ จากัดหลายประการ
เช่น การจัดสภาพห้องเรี ยนให้เหมาะสมกับคนพิการทางกาย เป็ นต้น
ผลกระทบอี กประการ ได้แก่ ผลกระทบต่อคุ ณภาพชี วิต ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่าคุ ณภาพชี วิตเป็ น
ระดับ ความพึ ง พอใจในชี วิ ต ที่ เกิ ด ขึ้ นในแต่ ล ะบุ ค คล อัน เป็ นผลมาจากพื้ น ฐานการด ารงชี วิ ต
ประสบการณ์ในชีวติ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสุ ขภาพของร่ างกาย คนพิการเองเป็ นบุคคล
ที่มีการทางานของอวัยวะหรื อร่ างกายผิดปกติไปจากคนทัว่ ไป ดังนั้นย่อมมีภาวะสุ ขภาพที่แตกต่างจาก
บุคคลอื่นทั้งในมิติของร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ส่ งผลให้คุณภาพชี วิตลดลง จากปั ญหาที่เกิ ด
จากความพิการที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสอดคล้องกับผลการสารวจที่พบว่า มีประชากรที่พิการในประเทศ
เพียงส่ วนน้อยเท่านั้นที่ มีงานทา ได้รับความช่ วยเหลื อหรื อสวัสดิ การจากรัฐบาล ประชากรที่ พิการ
ส่ วนใหญ่ของประเทศยังขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชี วิตทั้งในเรื่ องของการศึกษา การประกอบ
อาชี พ และอุปกรณ์เครื่ องช่วยสาหรับคนพิการ ทาให้คนพิการส่ วนใหญ่ตอ้ งถูกทอดทิ้งไว้กบั ครอบครัว
มี ค วามเป็ นอยู่ต ามอัต ถภาพ (ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ , 2550) นอกจากนี้ การศึ ก ษาของ Mar, J.,
Larrañaga,, I., Arrospide, A., & Begiristain, J. (2011) ที่ศึกษาผลกระทบของความพิการต่อสุ ขภาพ 2
ด้าน คือ ด้านร่ างกายและจิตใจที่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชี วิตในประชากรทัว่ ไปที่อาศัยในชุ มชนก็
ยังพบว่าความพิ การนั้นมี ความสั มพันธ์ กบั การมี คุ ณภาพชี วิตที่ ล ดลงทั้งทางด้านร่ างกายและจิ ตใจ
เช่นกัน
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ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรังหรื อการมี ความพิการนั้นยังส่ งผลกระทบทั้งในเรื่ องบุคลากร เทคโนโลยี
บริ การสนับสนุ น และการสู ญเสี ยเวลาทางาน หรื อต้องออกจากงาน เพราะคนพิการต้องอาศัยความ
ช่ วยเหลื อจากครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดมากขึ้น ทาให้ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นชี วิตมากขึ้ น
ตามไปด้วย (สมจิตร หนุเจริ ญกุล, 2536)
คนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่ างกาย ก็เป็ นกลุ่มหนึ่งที่มีขอ้ จากัดด้านร่ างกายที่ส่งผลต่อการ
ถูกจากัดความสามารถในการประกอบกิ จกรรมต่างๆ ซึ่ งส่ งผลให้เกิ ดผลกระทบต่อทั้งคนพิการเอง
และครอบครัว ทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม และคุ ณภาพชี วิตดังที่กล่าวมา การฟื้ นฟูสมรรถภาพคน
พิการ จึงเป็ นวิธีการหนึ่ งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการประกอบกิจกรรมใดๆ ของ
คนพิการฯ อันจะส่ งผลให้คนพิการและครอบครัวมี คุณภาพชี วิตที่ ดีข้ ึ น และการพัฒนาระบบฟื้ นฟู
สมรรถภาพคนพิการ ก็มีความสาคัญอย่างยิง่ ที่จะทาให้เกิดระบบที่ดีที่จะสามารถให้การฟื้ นฟูคนพิการ
ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิ ทธิ ภาพ
การฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการในประเทศไทย
ในประเทศไทย พบว่าเริ่ มมีการดาเนิ นงานฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุ มชนมาตั้งแต่ พ.ศ.
2526 ในรู ป แบบต่ างๆ ทั้งภายใต้ก ารท างานของภาคเอกชนและภาครัฐ ในภาครัฐพบว่ากระทรวง
สาธารณสุ ขเป็ นผูด้ าเนิ นงานในด้านนี้ แต่งานบริ การยังเป็ นไปในรู ปแบบของการสงเคราะห์มากกว่า
ดังการศึกษาของสุ วิทย์ เพ็ญจันทร์ วัชรา วราพร และไพจิตร์ (2540) เรื่ อง ระบบบริ การทางการแพทย์
เพื่ อการฟื้ นฟู สมรรถภาพคนพิ การ ดาเนิ นการศึ กษาโดยการทบทวนเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับ ระบาด
วิทยาของความพิการ ระบบบริ หารจัดการ และสารวจชุ มชน สอบถามปั ญหาและความต้องการคน
พิ ก ารประเภทต่ างๆ ทั้ง หมด 40 คนในเขตจัง หวัดเชี ยงใหม่ และนครราชสี ม า ผลการศึ ก ษาพบว่า
บริ การทางการแพทย์และการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการในประเทศไทยส่ วนใหญ่เป็ นแบบตั้งรับใน
โรงพยาบาล และเน้นการสงเคราะห์ มากกว่าการกระตุ น้ คนพิ การให้ใช้ศกั ยภาพของตนเองในการ
ประกอบกิ จกรรม และในการฟื้ นฟู ส มรรถภาพควรค านึ งถึ งการให้ก ารฟื้ นฟู ส มรรถภาพ 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคม ในขณะที่สานักงานคณะกรรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ กรมประชาสงเคราะห์เริ่ มให้ความสนใจใช้กลยุทธ์การฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน
มุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชน ครอบครัว และชุ มชนในการดูแลสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว
อย่างเป็ นองค์รวม และผสมผสานทั้งการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการฟื้ นฟูสภาพ (วัชรา ริ้ วไพบูลย์, 2542)
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ในระยะเริ่ มต้นของงานฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุ มชน คาว่า “ชุมชน” ถูกใช้ในความหมาย
สถานที่ปฏิบตั ิงานให้บริ การคนพิการซึ่ งตรงข้ามกับรู ปแบบบริ การแบบสถาบัน เช่น สถานสงเคราะห์
สถานบาบัด ศูนย์บาบัด โรงพยาบาล ส่ วนหนึ่ งจะมีบริ การให้ความรู ้ ความเข้าใจกับครอบครัวของคน
พิการ เพื่อให้สามารถช่ วยเหลื อคนพิการได้ดว้ ยตนเอง แนวคิดงานฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการจึงเป็ น
รู ป แบบการให้บ ริ ก ารชุ ม ชน โดยต่ อ มาได้เปลี่ ย นจาก “ในชุ ม ชน” เป็ น “โดยชุ ม ชน” ในช่ วงต้น
ประมาณปี พ.ศ. 2532 - 2533 เพราะการฟื้ นฟูสมรรถภาพความพิการจะได้ผลอย่างยัง่ ยืนและคนพิการ
สามารถพึ่งตนเองได้จริ งนั้นต้องให้คนในชุ มชนได้เข้ามามี บทบาทโดยตรง โดยเฉพาะการฟื้ นฟู ที่
ครอบครัวจะต้องเป็ นหลักในการฝึ กทักษะด้านต่างๆ ให้กบั คนพิการ ประยุกต์วสั ดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น
เพื่ อ ใช้ ใ นการบ าบัด ฟื้ นฟู ส มรรถภาพความพิ ก ารโดยชุ ม ชน ซึ่ งมุ่ ง เสริ ม สร้ า งสมรรถภาพหรื อ
ความสามารถของคนพิการให้มีสภาพที่ดีข้ ึน สามารถพึ่งตนเองได้มากที่สุด โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของชุ มชนอย่างแท้จริ ง หน่ วยงานรัฐหรื อหน่ วยงานหลักที่ เกี่ ยวข้องมีหน้าที่ หนุ นเสริ มให้คนพิการ
ครอบครัว และชุมชน จัดให้มีการประสานทรัพยากรในชุ มชนที่เอื้อต่อการพัฒนาดังกล่าว (มยุรี ผิว
สุ วรรณ และคนอื่นๆ, 2556)
ปั จจุบนั ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการแห่ งชาติฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 - 2559 นั้น เน้นที่
การสร้างสังคมบูรณาการเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม โดยให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากสิ ทธิ อย่างเท่าเที ยมและเป็ นธรรม และไม่เลื อกปฏิ บตั ิ ต่อคนพิ การ สร้ างสภาพแวดล้อม พัฒนา
เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร โดยให้องค์กรทุกภาคส่ วนรวมถึ งองค์กรธุ รกิ จเอกชนจัดให้คนพิการ
เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร สร้างพลังอานาจให้คน
พิการสามารถเข้าถึงบริ การต่างๆ รวมถึ งสร้างภูมิคุม้ กันให้แก่คนพิการเพื่อรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ สร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการ
และเครื อข่ายในการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านคนพิการอย่างเป็ นระบบ มีประสิ ทธิภาพและทุกมิติ
ในฐานะหุ ้นส่ วนการพัฒนา ส่ งเสริ มเจตคติเชิ งสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ โดยตระหนักรู ้
เกี่ ย วกับ ศัก ดิ์ ศรี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์ ศัก ยภาพ การด ารงชี วิ ต อิ ส ระ สิ ท ธิ และหน้ า ที่ ข องคนพิ ก าร
(ส านักงานส่ งเสริ ม และสนับ สนุ นวิชาการ 10, 2555) โดยสิ ทธิ ที่ คนพิ การพึ งได้รับ นั้นเป็ นไปตาม
มาตรา 20 ในพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่ งระบุวา่ คนพิการ
มีสิทธิ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่ งอานวยความสะดวกอันเป็ นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและ
ความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ดังต่อไปนี้
1. การบริ ก ารฟื้ นฟู ส มรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
รักษาพยาบาลค่าอุปกรณ์ เครื่ องช่วยความพิการ และสื่ อส่ งเสริ มพัฒนาการ เพื่อปรับสภาพทางร่ างกาย
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จิตใจ อารมณ์ สังคม พฤติ ก รรม สติ ปัญ ญา การเรี ยนรู้ หรื อเสริ ม สร้ างสมรรถภาพให้ดีข้ ึ น ตามที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ขประกาศกาหนด
2. การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่ งชาติหรื อแผนการศึกษาแห่ งชาติตามความ
เหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะหรื อในสถานศึกษาทัว่ ไป หรื อการศึกษาทางเลือก หรื อการศึกษานอก
ระบบ โดยให้หน่ วยงานที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับสิ่ งอานวยความสะดวกสื่ อ บริ การ และความช่ วยเหลื อ
อื่นใดทางการศึกษาสาหรับคนพิการให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม
3. การฟื้ นฟู ส มรรถภาพด้า นอาชี พ การให้ บ ริ ก ารที่ มี ม าตรฐาน การคุ ้ม ครองแรงงาน
มาตรการเพื่อการมีงานทา ตลอดจนได้รับการส่ งเสริ มการประกอบอาชี พ อิสระ และบริ การสื่ อ สิ่ ง
อานวยความสะดวก เทคโนโลยี หรื อความช่วยเหลืออื่นใด เพื่อการทางานและประกอบอาชีพของคน
พิการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงานประกาศกาหนด
4. การยอมรับและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างเต็มที่ และ
มีประสิ ทธิ ภาพบนพื้นฐานแห่ งความเท่าเทียมกับบุคคลทัว่ ไป ตลอดจนได้รับสิ่ งอานวยความสะดวก
และบริ การต่างๆ ที่จาเป็ นสาหรับคนพิการ
5. การช่วยเหลื อให้เข้าถึ งนโยบาย แผนงาน โครงการ กิ จกรรม การพัฒนา และบริ การอัน
เป็ นสาธารณะ ผลิ ตภัณฑ์ที่มีความจาเป็ นต่อการดารงชี วิต การช่ วยเหลื อทางกฎหมายและการจัดหา
ทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีให้เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
6. ข้อมูลข่าวสาร การสื่ อสาร บริ การโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร
และเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่ อสารสาหรับคนพิการทุกประเภทตลอดจนบริ การสื่ อ
สาธารณะจากหน่ วยงานของรั ฐหรื อเอกชนที่ ได้รับ งบประมาณสนับ สนุ น จากรั ฐตามหลัก เกณฑ์
วิธี การ และเงื่ อนไขที่ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารก าหนดใน
กฎกระทรวง
7. บริ การล่ามภาษามือตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
8. สิ ทธิที่จะนาสัตว์นาทาง เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์นาทาง หรื อเครื่ องช่วยความพิการใด ๆ
ติดตัวไปในยานพาหนะหรื อสถานที่ใดๆ เพื่อประโยชน์ในการเดินทาง และการได้รับสิ่ งอานวยความ
สะดวกอันเป็ นสาธารณะ โดยได้รับการยกเว้นค่าบริ การ ค่าธรรมเนียม และค่าเช่าเพิ่มเติมสาหรับสัตว์
เครื่ องมือ อุปกรณ์ หรื อเครื่ องช่วยความพิการดังกล่าว
9. การจัดสวัสดิ การเบี้ ยความพิการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดใน
ระเบียบ
10. การปรับสภาพแวดล้อมที่ อยู่อาศัย การมีผชู ้ ่ วยคนพิการ หรื อการจัดให้มีสวัสดิการอื่น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดในระเบียบ
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ปั จจุบ ันการจัดบริ การการฟื้ นฟู สมรรถภาพคนพิ การสามารถท าได้ 3 ลักษณะ ดังนี้ (สุ ก ัญญา
ศรี ปรัชญาอนันต์ และคนอื่น ๆ, 2546)
1. การฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการในสถานบริ การ หมายถึง การบริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพใน
สถานบริ การที่มีบุคลากรที่ผา่ นการศึกษาหรื อฝึ กอบรมเกี่ ยวกับงานฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยมี
เครื่ องมือและอุปกรณ์พร้อมฟื้ นฟูสมรรถภาพ
2. การฟื้ นฟู ส มรรถภาพคนพิ ก ารนอกสถานบริ ก าร หมายถึ ง การที่ ส ถานบริ ก ารได้จดั
บริ การออกไปนอกสถานบริ การ อาจเป็ นโครงการพิเศษ เช่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกไปทาขาเทียม
ที่ชายแดน เป็ นต้น
3. การฟื้ นฟู ส มรรถภาพคนพิ ก ารโดยชุ ม ชน (Community-Based Rehabilitation: CBR)
หมายถึง การช่ วยเหลือพัฒนาศักยภาพและฟื้ นฟูสมรรถภาพในทุกด้านให้แก่คนพิการ ที่เกิ ดขึ้นโดย
ความร่ วมมือของคนในชุ มชน โดยเฉพาะคนพิการและญาติ มีการระดมทรัพยากรในท้องถิ่นไม่วา่ จะ
เป็ นทรัพยากรมนุ ษ ย์ เครื่ องมือ ทุ น วัส ดุ สถานที่ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับชุ ม ชนนั้น
เพื่อให้คนพิการสามารถดารงชีวติ และมีส่วนร่ วมในสังคมได้ทดั เทียมคนปกติ ซึ่ งรู ปแบบการดาเนินงาน
ฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน ได้ใช้กระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่ วมกับ
การด าเนิ น งานฟื้ นฟู ส มรรถภาพคนพิ ก ารโดยชุ ม ชน มี ผ ลการศึ ก ษาพบว่าการด าเนิ น งานฟื้ นฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยชุ มชนเอง ท าให้ชุมชนสามารถรับผิดชอบต่อปั ญหาคนพิการ ยอมรับคน
พิ ก ารในฐานะสมาชิ ก คนหนึ่ งของชุ ม ชนเช่ น คนปกติ ท ั่ว ไป อี ก ทั้ง กระบวนการดัง กล่ าวยัง เป็ น
เครื่ องมือที่จะทาให้ชุมชนเข้าใจสภาพชุ มชนและทรัพ ยากรต่างๆ รวมทั้งเป็ นการกระตุ น้ ให้ชุมชน
สามารถวางแผน และแก้ปั ญหาในชุ ม ชนในฐานะเจ้าของปั ญ หาอย่างแท้จริ งได้ (สุ ชาดา ปั้ นกิ จดี ,
2542)
การฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุ มชน เป็ นแนวทางที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ริ เริ่ มขึ้น
ในปี ค.ศ. 1978 เพื่อใช้เป็ นยุทธศาสตร์ ในการช่ วยให้คนพิการในประเทศที่มีรายได้ในระดับต่ าหรื อ
ปานกลางสามารถเข้าถึงบริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้นด้วยการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่ นให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ด ทาให้ CBR มีการพัฒนาจนกลายเป็ นยุทธศาสตร์ พหุ ภาคที่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของคนพิการได้อย่างหลากหลายยิง่ ขึ้น คนพิการมีส่วนร่ วมและเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม
ตลอดจนยกระดับคุณภาพชี วิตของคนพิการให้สูงขึ้นอีกด้วย สาหรับ CBR มีความหมายดังที่บญั ญัติ
ขึ้นจากที่ ประชุ มระหว่างองค์กรต่างประเทศ 3 องค์กร ได้แก่ International Labour Organization (ILO),
UNESCO และ WHO ใน ค.ศ.1994 ดังนี้ การฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเป็ นหลักยุทธศาสตร์
ที่รวมอยูใ่ นการพัฒนาชุมชนโดยมีเป้ าหมายเพื่อ
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1. การฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
2. ความเท่าเทียมกันของโอกาส
3. ให้คนพิการมีส่วนร่ วมและเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม
ซึ่งวิธีการที่จะทาให้ได้มาซึ่ งเป้ าหมายทั้งสามนี้ จะต้องอาศัยการประสานกันระหว่างตัวของคน
พิการเอง ครอบครัวของคนพิการและชุ มชนที่ คนพิการอาศัยอยู่ เป็ นโครงข่ายที่ เชื่ อมโยงกันอย่าง
เหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ การแพทย์ การศึกษา การอาชี พ และการบริ การทางสังคม (มยุรี ผิวสุ วรรณ
และคนอื่ น ๆ, 2556) นอกจากนี้ ในการด าเนิ น งานการฟื้ นฟู ส มรรถภาพคนพิ ก าร ก็ ย งั ต้อ งอาศัย
งบประมาณจากภาครัฐ เพื่อให้สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สาหรับในประเทศไทยมี สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ (สปสช.) เป็ นองค์กรของรัฐ
ตาม พ.ร.บ.หลัก ประกัน สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2545 ภายใต้ก ารก ากับ ดู แ ลของรั ฐ มนตรี ว่า การ
กระทรวงสาธารณสุ ขในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ โดย สปสช. ทา
หน้าที่เป็ นสานักงานเลขานุ การของคณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ และคณะกรรมการ
ควบคุมคุ ณภาพและมาตรฐานบริ การสาธารณสุ ข ซึ่ งมี ภารกิ จหลักในการบริ หารจัดการเงินกองทุน
หลักประกันสุ ข ภาพแห่ งชาติ ให้เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพสู งสุ ด รวมทั้งพัฒ นาระบบบริ การสาธารณสุ ข
เพื่ อให้ป ระชาชนเข้าถึ งบริ การที่มี คุณ ภาพ ได้มาตรฐาน (ส านักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ ,
2545) คณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ (พระราชบัญญัติหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ ,
2557) ได้ประกาศ เรื่ อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ดาเนินงาน
และบริ หารจัดการกองทุนหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้องถิ่นหรื อพื้นที่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็ น
ต้นไป เพื่อให้องค์การบริ หารส่ วนตาบล เทศบาล หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นหรื อพื้นที่ให้มี
ความเหมาะสม เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา
18(4) (8) และ (9) ประกอบมาตรา 20 และ มาตรา 47 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ประกัน สุ ข ภาพ
แห่ งชาติ พ.ศ. 2545 ประกาศให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นดาเนิ นงานเกี่ ยวกับงบประมาณในการ
ดาเนิ น งานด้านการฟื้ นฟู ส มรรถภาพคนพิ ก าร โดยให้เป็ นผูด้ าเนิ นงานและบริ หารจัดการกองทุ น
หลักประกันสุ ขภาพภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน ดังนี้
กองทุ น หลัก ประกัน สุ ข ภาพ ซึ่ งเป็ นกองทุ น ฯ ในระดับ ท้อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ ส าหรั บ ตั้ง แต่
ปี งบประมาณ 2557 นอกจากเงิ นหรื อทรัพย์สินที่เป็ นเงินสมทบจากเงินอุดหนุ นหรื องบประมาณที่
ได้รับจากองค์การบริ หารส่ วนตาบล หรื อเทศบาล หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบอื่น เงิน
สมทบจากชุมชนหรื อกองทุนชุมชนอื่น และรายได้อื่น ๆ ที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกัน
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สุ ขภาพแล้ว ยังจะได้รับเงินจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติในส่ วนของการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพและป้ องกันโรค ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติกาหนด เป็ นเงิน 45 บาทต่อ
ประชาชนในพื้นที่หนึ่ งคน โดยเงินกองทุนหลักประกันสุ ขภาพให้ใช้จ่าย เพื่อสนับสนุ นหรื อส่ งเสริ ม
เป็ นค่ าใช้ จ่ ายตามแผนงาน หรื อโครงการ หรื อกิ จกรรม ที่ คณะกรรมการกองทุ น อนุ ม ัติ และเพื่ อ
สนับสนุ นและส่ งเสริ มการจัดบริ การสาธารณสุ ขของหน่ วยบริ การ หรื อสถานบริ การ หรื อหน่ วยงาน
สาธารณสุ ขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่ องการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค การฟื้ นฟูสมรรถภาพ และการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิ งรุ ก ที่จาเป็ นต่อสุ ขภาพและการดารงชี วิต และในการดาเนิ นงานเพื่อ
สนับ สนุ น และส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมเหล่ านี้ รวมถึ ง กิ จ กรรมเกี่ ย วกับ การฟื้ นฟู ส มรรถภาพ และการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุ ก การดาเนิ นกิจกรรมของศูนย์พฒั นาและฟื้ นฟูคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ
และคนพิการ และศูนย์ชื่ออื่นที่ดาเนิ นกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้ นฟูคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุและ
คนพิการในชุ มชน ให้ใช้จ่ายเป็ นเงิ นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 ของเงิ นรายรับของกองทุนหลักประกัน
สุ ขภาพในแต่ละปี งบประมาณ
จะเห็ นว่าการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุ มชนโดยการมี ส่วนร่ วมของชุ มชนนั้น สามารถ
ส่ งผลให้เกิ ดความสาเร็ จและการเข้าถึงบริ การของคนพิการเป็ นอย่างมาก (Edmond, 2005) ดังนั้นจึง
จาเป็ นอย่างยิ่งที่คนพิการ ผูน้ าคนพิการ ครอบครัวคนพิการ บุคลากรด้านคนพิการ ผูเ้ กี่ยวข้อง และคน
ทัว่ ไปในทุกชุมชน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ต้องร่ วมกันพัฒนาระบบการฟื้ นฟูสมรรถภาพคน
พิการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและทัว่ ถึ งเพื่อให้คนพิการทุกคนมีคุณภาพชี วิติที่ดีข้ ึน (พวงแก้ว กิ จธรรม,
2550) อย่างไรก็ตามการพัฒนาดังกล่าวนี้ อย่างน้อยควรต้องทราบความต้องการของบุคคลที่เกี่ ยวข้อง
โดยตรงในท้องถิ่นซึ่ งก็คือตัวคนพิการนัน่ เอง
จะเห็ นว่าการฟื้ นฟูส มรรถภาพคนพิ การในชุ มชนโดยการมี ส่วนร่ วมของชุ ม ชนนั้นสามารถ
ส่ งผลให้เกิดความสาเร็ จและการเข้าถึงบริ การของคนพิการเป็ นอย่างมาก (Jean, 2005) ดังนั้นจึงจาเป็ น
อย่างยิง่ ที่คนพิการ ผูน้ าคนพิการ ครอบครัวคนพิการ บุคลากรด้านคนพิการ ผูเ้ กี่ยวข้อง และคนทัว่ ไป
ในทุกชุ มชนต้องร่ วมกันพัฒนาระบบการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและทัว่ ถึ ง
เพื่อให้คนพิการทุกคนมีคุณภาพชีวิติที่ดีข้ ึน (พวงแก้ว กิจธรรม, 2550) อย่างไรก็ตามการพัฒนาดังกล่าวนี้
อย่างน้อยควรต้องทราบความต้องการของบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงในท้องถิ่ นซึ่ งก็คือตัวคนพิการ
นัน่ เอง
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ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สั งคม ประชากร ของตาบลแม่ แฝก อาเภอสั นทราย จังหวัดเชี ยงใหม่
ตาบลแม่ แฝก อ าเภอสั น ทราย จัง หวัด เชี ย งใหม่ ตั้ง อยู่ท างทิ ศ เหนื อ ของอ าเภอสั น ทราย มี
ระยะทางห่ างจากที่วา่ การอาเภอสันทรายประมาณ 28 กิโลเมตร มีเนื้ อที่ท้ งั หมดประมาณ 54,801 ไร่
หรื อประมาณ 87.7 ตารางกิ โลเมตร คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 0.38 ของเนื้ อ ที่ ท้ งั หมดของจัง หวัด เชี ย งใหม่
ลักษณะภูมิประเทศเป็ นที่ ราบเชิ งเขา อยู่ในชั้นความสู งจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 330 950 เมตร ลัก ษณะพื้ นที่ ล าดเอี ย งไปทางทิ ศ ใต้ มี ค ลองชลประทานแม่ แฝกผ่านทางเชิ งเขาทางทิ ศ
ตะวันออกของพื้นที่ ราบ และมี แม่น้ าปิ งไหลผ่านด้านทิ ศตะวันตกซึ่ งเป็ นแหล่ งน้ าเพื่อการเกษตรที่
สาคัญ มีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1001 (เชียงใหม่-พร้าว) ผ่านกลางพื้นที่ตาบล
พื้นที่ตาบลแม่แฝก ประกอบด้วยหมู่บา้ นตามเขตลักษณะการปกครองท้องที่ของเทศบาลตาบล
แม่แฝก จานวน 12 หมู่บา้ น จากการสามะโนประชากรของสานักงานสถิติแห่ งชาติในปี 2553 พบว่า มี
ประชากรจานวนทั้งหมด 9,393 คน ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม (มากกว่าร้ อยละ 50 ของ
จานวนประชากรทั้งหมด) รองลงมาคือ อาชี พรับจ้างทัว่ ไป เช่น พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ งใน
พื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูถ่ ึง 7 แห่ง และพนักงานในสนามกอล์ฟ เป็ นต้น
หน่ วยงานด้านสาธารณสุ ขในพื้นที่ตาบลแม่แฝกมีจานวน 2 แห่ ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบลบ้านร่ มหลวง ซึ่ งเป็ นโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในอาเภอสันทราย
ที่มีบุคลากรทางการแพทย์หลายสาขาปฏิบตั ิหน้าที่ ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกิจกรรมบาบัด
นักกายภาพบาบัด นักวิชาการสาธารณสุ ข และทันตาภิบาล รับผิดชอบดูแลประชากรจานวน 8 หมู่บา้ น
และโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านหนองมะจับรับผิดชอบดูแลประชากรจานวน 4 หมู่บา้ น
รวมถึงการดูแลคนพิการในพื้นที่ร่วมกับเทศบาลตาบลแม่แฝก ซึ่ งจากสถิติคนพิการในปี 2556 ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 (ข้อมูลจากเทศบาลตาบลแม่แฝก) พบว่ามีจานวนคนพิการที่ข้ ึนทะเบียนแล้วทั้งสิ้ น
275 คน โดยเป็ นคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่ างกายจานวน 118 คน
ระบบการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่ างกายในตาบลแม่แฝกนั้น เริ่ มขึ้น
หลังจากที่มีการจัดตั้งศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูป้ ่ วยอัมพฤกษ์อมั พาต วัดห้วยเกี๋ยง ในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งถือ
เป็ นการเริ่ มต้นการให้บริ การฟื้ นฟูส มรรถภาพนอกสถานบริ การในพื้นที่ อาเภอสันทราย โดยมีนัก
กิจกรรมบาบัดประจาอยูท่ ี่ศูนย์ หลังจากนั้นจึงเริ่ มมีการส่ งนักกายภาพบาบัดและนักกิจกรรมบาบัดไป
ประจาอยูใ่ นโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลขนาดใหญ่ เพื่อออกเยี่ยมบ้านให้การฟื้ นฟูคนพิการ ใน
ส่ วนของตาบลแม่แฝกนั้นเริ่ มต้นขึ้นอย่างชัดเจนในปี พ.ศ. 2553 ซึ่ งขณะนั้นโรงพยาบาลสันทรายได้
ส่ งนักกายภาพบาบัดและนักกิ จกรรมบาบัดเข้ามาประจาที่ รพ.สต.บ้านร่ มหลวง เพื่อให้การดูแลและ
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ฟื้ นฟูคนพิการ โดยเน้นการทางานที่เป็ นเชิ งรุ กมากขึ้น ในระยะแรกยังทาได้ไม่ครอบคลุ ม เนื่ องจาก
อุปสรรคในด้านฐานข้อมูลคนพิ การที่มีอยูเ่ ดิมที่ไม่สมบูรณ์ รวมถึงยานพาหนะในการเดิ นทางเข้าไป
เยี่ยมบ้านคนพิการก็ยงั ไม่มี จนถึงปั จจุบนั ที่การทางานเริ่ มเป็ นระบบมากขึ้น คนพิการในพื้นที่ได้รับ
การเข้าถึ งเพื่ อฟื้ นฟู ส มรรถภาพได้ค รอบคลุ ม มากขึ้ นแต่ ก็ยงั ไม่ ครบทั้งหมด (ครอบคลุ มประมาณ
80%) แม้ว่าจะมี การอบรมให้ความรู ้ แก่ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) ในเรื่ องการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อเข้าไปฟื้ นฟูคนพิการในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่ ง อสม. 1 คน ต้อง
ดู แ ลคนพิ ก ารถึ ง ประมาณ 6 - 7 คน ซึ่ งเป็ นจ านวนที่ ค่ อ นข้า งมาก และบุ ค ลากรสาธารณสุ ข เอง
สามารถออกเยี่ย มบ้านได้เพี ย ง 2 - 3 วัน /สั ป ดาห์ (4 - 5 คน/ 1 วัน ) เมื่ อ เที ย บกับ จานวนคนพิ ก าร
ทางการเคลื่อนไหวและร่ างกายทั้งตาบลจานวน 118 คนแล้ว จึงทาให้ระบบการฟื้ นฟูสมรรถภาพขาด
ความต่อเนื่ องและยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคนพิการได้ท้ งั หมด โดยเฉพาะในเรื่ อง
ของการปรับสภาพบ้านและสิ่ งแวดล้อมที่ยงั ขาดการประสานงานเรื่ องงบประมาณจากหน่วยงานส่ วน
ท้องถิ่ น รวมถึงด้านสังคมที่ยงั ไม่สามารถดึ งคนพิการให้ออกมาจากบ้านได้มากเท่าที่ควร แม้ว่าจะมี
กิ จกรรมในชุ มชนที่ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้คนพิการออกจากบ้านมารวมกลุ่มกัน แต่ก็ยงั ไม่สามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์น้ นั ได้ ซึ่ งส่ วนหนึ่ งอาจเป็ นเพราะที่ผา่ นมาระบบการให้บริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพ
เกิ ดจากความต้องการของนักวิชาชี พเพียงอย่างเดี ยวเท่านั้น ดังนั้น การสารวจความต้องการของคน
ทางการเคลื่ อนไหวและร่ างกายจึงมีความสาคัญที่จะทาให้เกิดระบบฟื้ นฟูสมรรถภาพที่เกิดจากความ
ต้องการของทั้งคนพิการอย่างแท้จริ ง
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กรอบแนวคิดการศึกษา
การฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวและร่ างกาย

ความต้องการการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพของ
คนพิการทางการ
เคลื่อนไหวและ
ร่ างกาย

ด้านการแพทย์
ด้านการศึกษา
ด้านอาชีพ
ด้านสังคม
ด้านปรับสภาพแวดล้อมที่อยูอ่ าศัย

การฟื้ นฟูสมรรถภาพในชุ มชนแก่คนพิการซึ่ งมี 5 ด้าน คือ ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้าน
อาชี พ ด้านสังคม และด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยูอ่ าศัย ควรคานึงถึงความต้องการที่แท้จริ งของ
ผูร้ ับบริ การซึ่ งก็คือคนพิการ
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