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บทคัดย่ อ
บริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพที่ตรงกับความต้องการของคนพิการสามารถส่ งเสริ มการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีต่อผูร้ ับบริ การได้มาก คนพิการทางการเคลื่ อนไหวและร่ างกายมีจานวนมากขึ้ นในประเทศไทย
การศึ กษาครั้ งนี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึก ษาความต้องการการฟื้ นฟู ส มรรถภาพของคนพิ การทางการ
เคลื่ อนไหวและร่ างกาย ตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ได้จานวน 91 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบบันทึกข้อมูลส่ วนบุคคลของคน
พิการ และแบบสอบถามความต้องการการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่ างกาย
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ความถี่ และร้อยละ
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการการฟื้ นฟูสมรรถภาพในทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การแพทย์ ด้านสังคม ด้านอาชีพ ด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยูอ่ าศัย และด้านการศึกษา ซึ่ งมีความ
มากน้อยของความต้องการต่อบริ การเหล่านี้ แตกต่างกันบ้าง โดยพบว่าความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มากที่สุดคือด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยูอ่ าศัย ในเรื่ องของการมีงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อช่วย
ในการปรับปรุ งสภาพบ้าน สู งถึงร้อยละ 95.6 รองลงมา คือ ความต้องการด้านสังคม ในเรื่ องการเข้าถึง
บริ การข้อมูลข่าวสารที่เกี่ ยวข้องกับคนพิการจากภาครัฐ โดยพบร้อยละ 93.4 ด้านความต้องการด้าน
การแพทย์ คนพิการต้องการการฟื้ นฟูสมรรถภาพ โดยเฉพาะในเรื่ องการฟื้ นฟูสมรรถภาพโดยครอบครัว
และชุ ม ชน และการเยี่ย มบ้านโดยบุ คลากรสาธารณสุ ข ร้ อยละ 92.3 ด้านความต้องการการฟื้ นฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพ นั้น คนพิการต้องการมากที่สุดในเรื่ องของการได้รับคาแนะนาหรื อคาปรึ กษา
เกี่ ยวกับ การประกอบอาชี พ ที่ เหมาะสมจากบุ ค ลากรภาครัฐ คิดเป็ นร้ อยละ 65.9 ด้านการศึ ก ษานั้น
ง

พบว่า เป็ นด้านที่ ผพู ้ ิการต้องการน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ 4 ด้านที่ กล่าวมา โดยเรื่ องที่ ผูพ้ ิการต้องการมาก
ที่สุดในด้านการศึกษาคือการได้รับการศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย คิดเป็ นเพียงร้อยละ 40.7
ผลที่ได้จากการศึกษานี้ จะเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อผูร้ ่ างนโยบาย หรื อบุคลากรด้านการแพทย์
ในการน าไปปรับ ปรุ งหรื อพัฒนาระบบการให้บ ริ การการฟื้ นฟู ส มรรถภาพในพื้ น ที่ ตาบล แม่ แฝก
อาเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ หรื อที่อื่นๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของคนพิการได้ตรง
ตามความเป็ นจริ งมากยิง่ ขึ้น
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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 %).

ฉ

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.
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