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บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีตรงกบัความตอ้งการของคนพิการสามารถส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีต่อผูรั้บบริการได้มาก คนพิการทางการเคล่ือนไหวและร่างกายมีจ านวนมากข้ึนในประเทศไทย    
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความตอ้งการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคนพิการทางการ
เคล่ือนไหวและร่างกาย ต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ไดจ้  านวน 91 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลของคน
พิการ และแบบสอบถามความตอ้งการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคล่ือนไหวและร่างกาย  
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวธีิการสัมภาษณ์ สถิติท่ีใชคื้อ ค่าเฉล่ีย ความถ่ี และร้อยละ 

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
การแพทย ์ดา้นสังคม ดา้นอาชีพ ดา้นการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยูอ่าศยั และดา้นการศึกษา ซ่ึงมีความ
มากนอ้ยของความตอ้งการต่อบริการเหล่าน้ีแตกต่างกนับา้ง โดยพบวา่ความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมากท่ีสุดคือดา้นการปรับสภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยั ในเร่ืองของการมีงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อช่วย
ในการปรับปรุงสภาพบา้น สูงถึงร้อยละ 95.6 รองลงมา คือ ความตอ้งการดา้นสังคม ในเร่ืองการเขา้ถึง
บริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนพิการจากภาครัฐ โดยพบร้อยละ 93.4 ดา้นความตอ้งการดา้น
การแพทย ์คนพิการตอ้งการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยเฉพาะในเร่ืองการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยครอบครัว
และชุมชน และการเยี่ยมบ้านโดยบุคลากรสาธารณสุข ร้อยละ 92.3 ด้านความต้องการการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพดา้นอาชีพนั้น คนพิการตอ้งการมากท่ีสุดในเร่ืองของการไดรั้บค าแนะน าหรือค าปรึกษา
เก่ียวกบัการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมจากบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 65.9 ด้านการศึกษานั้น
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พบว่า เป็นดา้นท่ีผูพ้ิการตอ้งการน้อยท่ีสุดเม่ือเทียบกบั 4 ดา้นท่ีกล่าวมา โดยเร่ืองท่ีผูพ้ิการตอ้งการมาก
ท่ีสุดในดา้นการศึกษาคือการไดรั้บการศึกษาโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย คิดเป็นเพียงร้อยละ 40.7      

ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ี จะเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อผูร่้างนโยบาย หรือบุคลากรดา้นการแพทย์
ในการน าไปปรับปรุงหรือพฒันาระบบการให้บริการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในพื้นท่ีต าบล แม่แฝก 
อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ หรือท่ีอ่ืนๆ ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของคนพิการได้ตรง
ตามความเป็นจริงมากยิง่ข้ึน 
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ABSTRACT 

 

 Rehabilitation services that fulfill the true needs of people with disabilities can enhance good 
quality of life of these individuals. People with physical disabilities are increasing in numbers in 
Thailand.  Purpose of this study was to investigate rehabilitation needs of persons with physical 
disabilities in Maefak Sub-district, Sansai District, Chiang Mai Province.  Ninety one participants 
were recruited by purposive sampling into the study. Instruments used were Socio-demographic 
Record Form and The Rehabilitation Needs of People with Disabilities Questionnaires. Data was 
collected by interviewing.  Statistics used were mean, frequency and percentage 
 Results demonstrated that participants had variety requirement in 5 areas of rehabilitation 
including medical treatment, education, social welfare, vocational training, environmental 
modification and educational services. The highest need of these participants was budget for 
environmental modification supported by the government (95.6%).  Secondly was the convenient 
accessibility to social welfare information for people with disabilities (93.4%). Third was the 
requirement of medical services in areas of community-based rehabilitation and home visit 
conducted by health professional (92.3%). Fourth was the need for vocational counseling (65.9 %).  
Educational service was the least requirement among the five areas in rehabilitation for people with 
disabilities in this study. Free education was the most wanted issue for these participants (40.7 %).  
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 Results from this study would be of great benefit to policy makers and health professionals to 
improve or develop rehabilitation system to use in Maefak Sub-district, Sansai District, Chiang Mai 
Province or elsewhere in order to fulfil the real needs of people with disabilities. 

 


