บทที่ 1
บทนำ
ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
องค์ก ารอนามัยโลก (WHO) ได้ให้ความหมายของความพิการ (Disabilities) ไว้ว่าเป็ นการมี
ความบกพร่ อง มีขอ้ จากัดในการปฏิ บตั ิกิจกรรมใดๆ และการถูกจากัดในการเข้าไปมีส่วนร่ วม โดย
ความบกพร่ องนั้นคือการมีปัญหาในด้านร่ างกายหรื อการทางานของร่ างกาย ส่ วนการมีขอ้ จากัดใน
การปฏิบตั ิกิจกรรม คือมีความยากลาบากในการทาหรื อบริ หารจัดการงานหรื อกิ จกรรมใดๆ ขณะที่
การถูกจากัดในการเข้าไปมี ส่วนร่ วม คือ การมี ปัญหาหรื ออุ ป สรรคในการเข้าไปเกี่ ยวข้องหรื อเข้า
ร่ วมกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวติ (WHO, 2011) จากรายงานขององค์การอนามัยโลกในปี 2011 พบว่า
ประชากรโลกมากกว่าหนึ่งพันล้านคนเป็ นผูท้ ี่มีความพิการ คิดเป็ นประมาณ 15% ของประชากรโลก
(จากการส ารวจประชากรโลกในปี 2010) โดยในจานวนประชากรโลก 100 คน จะมี ความพิ ก าร
ประมาณ 15 คน ซึ่ งเป็ นจานวนที่มากกว่าการคาดการณ์ไว้ในปี 1970 ถึง 10% และในจานวน 2 - 4 คน
นั้นมีความพิการขั้นรุ นแรง (Severe disabilities) และยังพบว่า ผูท้ ี่มีความพิการที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป มี
จานวนมากถึง 785 ล้านคน (15.6%) และผูท้ ี่มีความพิการเหล่านี้ จานวน 110 ล้านคน (2.2%) มีความ
ยากลาบากในการท ากิ จกรรมต่ างๆ ขณะที่ ผูท้ ี่ มี ภาวะพึ่ งพิ งจากโรคมี ถึ ง 975 ล้านคน (19.4%) ซึ่ ง
จานวน 190 ล้านคน (3.8%) ในนั้นมีความพิการขั้นรุ นแรง เช่ น อัมพฤกษ์ ซึ มเศร้ าอย่างรุ นแรง หรื อ
ตาบอด เป็ นต้น (WHO, 2011) และยังพบว่าในประเทศที่มีรายได้ปานกลางหรื อประเทศที่กาลังพัฒนา
มีความชุ กของความพิการมากกว่าในประเทศที่พฒั นาแล้ว (Hairi, Bulgiba, Cumming and Naganathan,
2011) เนื่องจากรายได้ที่นอ้ ยมีความเสี่ ยงต่อการเกิดความพิการสู งกว่า (Charles and Irina, 2011)
สาหรับประเทศไทย ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ได้แบ่ง
ประเภทของคนพิการเป็ น 6 ประเภท ได้แก่ ความพิการทางการมองเห็ น ความพิการทางการได้ยิน
หรื อสื่ อความหมาย ความพิการทางการเคลื่ อนไหวหรื อทางร่ างกาย ความพิการทางจิตใจและออทิสติก
ความพิการทางสติปัญญา และความพิการทางการเรี ยนรู้ ซึ่งจากสถิติขอ้ มูลคนพิการที่มีบตั รประจาตัว
คนพิการจาแนกตามภูมิภาคและเพศ ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2537 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2556 พบว่า
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มี จานวนคนพิ ก ารที่ มี บ ัตรประจาตัวคนพิ ก าร 1,351,686 คน เป็ นเพศชาย 734,867 คน และหญิ ง
616,819 คน โดยเป็ นคนพิการทางการเคลื่ อนไหวหรื อทางร่ างกาย 653,669 คน คนพิการทางการได้
ยินหรื อสื่ อความหมาย 227,461 คน คนพิการทางการมองเห็ น 156,043 คน คนพิ การทางสติปัญญา
112,014 คน คนพิการทางจิตใจและออทิสติก จานวน 98,409 คน แบ่งเป็ นคนพิการทางจิตใจ 93,935
คน และทางออทิสติก 4,474 คน คนพิการทางการเรี ยนรู้ 4,006 คน คนพิการที่พิการหลายประเภท
ร่ วมกันจานวน 101,442 คน และไม่ระบุความพิการอีก 52,929 คน ซึ่ งจะเห็นได้วา่ จานวนคนพิการที่มี
มากที่สุด คือ คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรื อร่ างกาย (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2551)
สาเหตุของการเกิดความพิการ จากงานวิจยั ของสานักส่ งเสริ มและพิทกั ษ์ผพู ้ ิการ เรื่ องระบบการ
เฝ้ าระวังและป้ องกันความพิการ พบว่า สาเหตุของความพิการมีที่มาจากปั จจัยภายในบุคคล (Internal
Factors) เช่น ความบกพร่ องทางพันธุ กรรม พฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเกิดความพิการ และปั จจัยภายนอก
บุคคล (External Factors) ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ อาทิ สภาพแวดล้อม
ทางสั ง คมที่ ไ ม่ เหมาะสม มลพิ ษ จากสภาพแวดล้อ มทางกายภาพ หรื อ เกิ ดจากปั จจัย ภายในและ
ภายนอกร่ วมกัน และเมื่อจาแนกพิจารณาสาเหตุของแต่ละประเภทความพิการนั้น ก็พบว่า ความพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรื อร่ างกาย มีสาเหตุหลักมาจาก ความบกพร่ องทางพันธุ กรรม โรคระบบประสาท
และกล้ามเนื้ อ โรคทางออร์ โธปิ ดิ กส์ โรคระบบสมองและศูนย์ประสาทส่ วนกลาง อุบตั ิเหตุจากการ
ทางานและการจราจร (นริ นทร์ สังข์รักษา, กิ ตติ ไชยลาภ และสุ ธีกาญจน์ ไชยลา, 2550) รวมถึงอายุที่
มากขึ้ น โดยพบความเสี่ ยงต่อความพิการที่ มากขึ้ นในผูท้ ี่ อายุต้ งั แต่ 75 ปี ขึ้นไป (Hairi, et al., 2010)
และผูท้ ี่มีโรคเรื้ อรัง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน เป็ นต้น (Wong, et al., 2013) นอกจากนี้
พฤติกรรมการดาเนิ นชี วติ บางอย่างก็ยงั มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดความพิการอีกด้วย ไม่วา่ จะเป็ นการ
ออกก าลังน้ อย การรั บ ประทานผัก และผลไม้น้ อยกว่า 1 ครั้ งต่ อ วัน หรื อการสู บ บุ ห รี่ เป็ นประจา
(Artaud, et al., 2013) ซึ่ งเมื่อบุคคลเกิดความพิการทางร่ างกายขึ้น ก็ยอ่ มส่ งผลกระทบในหลายๆ ด้าน
เช่ น ในด้านการท ากิ จวัตรประจาวัน ที่ พ บว่าปั จจัยเสี่ ยงต่อการเกิ ดความพิ ก ารมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ
ความสามารถในการทากิ จวัตรประจาวัน และความสามารถที่ลดลงนี้ จะส่ งผลให้ผทู ้ ี่ มีความพิการมี
อายุยืนยาวน้อยกว่าผูท้ ี่ไม่มีความพิการถึง 10 ปี และจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านวิถีชีวิต สถานะทาง
สัง คม และการเกิ ด โรคเรื้ อรั งเพิ่ ม ขึ้ น ในทุ ก ๆ 6 ปี ของชี วิต (Istvan, Wilma, Johan, Bart and Pieter,
2011) และยังทาให้คนพิการถูกจากัดในการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพ จึงมีความพึงพอใจต่อการดูแลรักษา
ทางการแพทย์น้อยลง (Gibson and O’connor, 2010) ความพิการจึงไม่ได้เป็ นเพียงปั ญหาสุ ขภาพ แต่
เป็ นปรากฏการณ์ ซับซ้อนที่สะท้อนให้เห็ นถึ งปฏิ สัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางร่ างกายของบุคคล
และลักษณะของสังคมที่คนพิการยังมีชีวติ อยู่ นอกจากนี้ หลักฐานหรื องานวิจยั หลายการศึกษาก็แสดง
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ให้เห็นว่าคนพิการต้องเผชิ ญกับอุปสรรคในการเข้าถึงบริ การด้านสุ ขภาพและการฟื้ นฟูสมรรถภาพที่
จาเป็ นในสภาพแวดล้อมหรื อสังคมของตนเอง ดังนั้น การเอาชนะความยากลาบากที่ตอ้ งเผชิญของคน
พิการนี้จะต้องมีการขจัดอุปสรรคด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคม (WHO, 2011)
แนวคิ ด เรื่ อ งการพัฒ นาระบบฟื้ นฟู ส มรรถภาพคนพิ ก ารโดยชุ ม ชน (Community -Based
Rehabilitation : CBR) หรื อชุมชนดูแลคนพิการ เป็ นแนวคิดที่มีลกั ษณะสาคัญ คือ เป็ นยุทธศาสตร์ เชิง
รุ กในการเข้าถึ งคนพิการในชุ มชน ขณะที่ การบาบัดฟื้ นฟูคนพิการโดยระบบการรักษาพยาบาลใน
ปั จจุบนั อยูใ่ นลักษณะเชิ งตั้งรับอยูใ่ นสถาบันการรักษา (ศูนย์ความรู้ทางวิชาการ, 2555) ตาบลแม่แฝก
เป็ นพื้นที่หนึ่ งที่มีการให้บริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการเชิ งรุ ก ประกอบไปด้วย 12 หมู่บา้ น โดยใน
ปี 2556 มีจานวนคนพิการที่ข้ ึนทะเบียนแล้วทั้งสิ้ น 275 คน และเป็ นคนพิการทางการเคลื่อนไหวและ
ร่ างกาย 118 คน โดยเริ่ มมี การดึ งเอาชุ มชนเข้ามามี ส่วนร่ วมในระบบบริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพ โดย
ส่ วนใหญ่เป็ นอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) ที่ผ่านการอบรมเรื่ องการดูแลและฟื้ นฟู
สมรรถภาพคนพิ ก ารทั้งภาคทฤษฎี และปฏิ บตั ิ ซึ่ งถื อเป็ นการเริ่ มนาแนวคิ ดการพัฒนาระบบฟื้ นฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยชุ มชนที่เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่ วมเข้ามาใช้ ทั้งในระดับการวางแผนและการ
ดาเนิ นงาน ร่ วมกันคิ ด ร่ วมกันทา และมีการประสานงานกัน แต่ส่วนใหญ่ก็เป็ นการสร้ างระบบที่ ผู ้
ให้บริ การเป็ นผูว้ างแผนฝ่ ายเดียว โดยคนพิการไม่เคยมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นใดๆ หรื อมีส่วน
ร่ วมในกระบวนการพัฒนาระบบฟื้ นฟู สมรรถภาพเลย รวมทั้งที่ ผ่านมายังไม่ เคยมี การศึ กษาความ
ต้องการการฟื้ นฟูสมรรถภาพของคนพิ การในด้านการแพทย์ ด้านสัง คม ด้านอาชี พ ด้านการศึ กษา
และการปรับสภาพแวดล้อมเลย ดังนั้น ในการศึกษานี้ ผวู ้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาความต้องการการฟื้ นฟู
สมรรถภาพของคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่ างกาย ใน 5 ด้านดังกล่าว ซึ่ งเป็ นกลุ่มสาคัญลาดับ
แรกที่ควรได้รับการตอบสนองความต้องการด้านการฟื้ นฟูสมรรถภาพ โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้
จะสามารถนาไปใช้เพื่อพัฒนาระบบฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่ อนไหวและร่ างกายใน
พื้นที่ที่เกิ ดจากความต้องการของคนพิการอย่างแท้จริ ง และจะทาให้คนพิการได้รับประโยชน์สูงสุ ด
และเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบในพื้นที่ตาบลอื่นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
เพื่อศึกษาความต้องการการฟื้ นฟูสมรรถภาพของคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่ างกาย
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ขอบเขตกำรศึกษำ
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาความต้องการการฟื้ นฟูสมรรถภาพของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
และร่ างกาย ในตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่ างกายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นคนพิการ
ประเภทที่ 3
นิยำมศัพท์ทใี่ ช้ ในกำรศึกษำ
ควำมพิก ำรทำงกำรเคลื่อ นไหวและร่ ำงกำย หมายถึ ง การมี ค วามบกพร่ องหรื อการสู ญ เสี ย
ความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ได้แก่ แขนขาอ่อนแรง แขนขาเกร็ ง ขาไม่เท่ากันจนทา
ให้เดินลาบาก ข้อศอก ข้อเข่า ข้อต่อหัวไหล่ติด และปลายเท้าตก และการมีความผิดปกติของอวัยวะ
หรื อภาพลักษณ์ภายนอกของร่ างกายที่เห็นได้อย่างชัดเจน ได้แก่ มือ แขน ขา และเท้าขาด มือ แขน ขา
และเท้า ผิดรู ปไปจากปกติ
คนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวและร่ ำงกำย หมายถึ ง ผูท้ ี่ ผ่านหลัก เกณฑ์การวินิจฉัยว่ามี ความ
บกพร่ องทางการเคลื่อนไหวและร่ างกาย ได้รับการออกใบรับรอง ขึ้นทะเบียน และออกบัตรประจาตัว
คนพิการประเภทที่ 3 ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วติ คนพิการ พ.ศ.2550
ในตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
กำรฟื ้ นฟู ส มรรถภำพคนพิก ำรทำงกำรเคลื่อ นไหวและร่ ำ งกำย หมายถึ ง การเสริ ม สร้ า ง
สมรรถภาพหรื อความสามารถของคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่ างกายให้มีสภาพที่ดีข้ ึน และคง
สมรรถภาพหรื อความสามารถที่ มีอยู่ไว้ เพื่อให้สามารถปฏิ บตั ิ กิจวัตรประจาวันและเข้าร่ วมสังคม
ได้มากที่สุด
ควำมต้ องกำรกำรฟื้ นฟูสมรรถภำพ หมายถึง ความต้องการการฟื้ นฟูสมรรถภาพของคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวและร่ างกายใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการแพทย์ การศึกษา สังคม อาชี พ และการปรับ
สภาพแวดล้อมที่อยูอ่ าศัย
ควำมต้ องกำรกำรฟื้ นฟูสมรรถภำพด้ ำนกำรแพทย์ หมายถึง ความต้องการการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ด้วยการให้ยา ผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ เพื่อการบาบัดฟื้ นฟู เช่ น การฉี ดยาลดเกร็ ง เป็ นต้น บริ การเฉพาะ
ทาง ได้แก่ พยาบาลจิตเวช กายภาพบาบัด กิ จกรรมบาบัด การแก้ไขการพูด (อรรถบาบัด) การบริ การ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เช่ น นวดไทย ฝั งเข็ม เป็ นต้น การฟื้ นฟูสมรรถภาพคน

4

พิการโดยครอบครัวและชุมชน การเยี่ยมบ้าน การให้บริ การเกี่ยวกับกายอุปกรณ์ เทียม กายอุปกรณ์เสริ ม
เครื่ องช่วยความพิการ และการฝึ กทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่ องช่วยความพิการ
ควำมต้ องกำรกำรฟื้ นฟูสมรรถภำพด้ ำนกำรศึกษำ หมายถึง ความต้องการการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ด้วยการได้รับการศึกษาโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย การได้รับเทคโนโลยี สิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ และ
บริ การทางการศึกษา การมีโอกาสในการเลือกบริ การทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบ และรู ปแบบ
การศึกษาตามความสนใจ และการได้รับการศึกษาตามความต้องการจาเป็ นพิเศษ
ควำมต้ องกำรกำรฟื้ นฟูสมรรถภำพด้ ำนสั งคม หมายถึง ความต้องการการฟื้ นฟูสมรรถภาพใน
เรื่ องของการได้รับการยอมรั บจากสังคม เช่น ครอบครัว ญาติ และเพื่อนบ้าน เป็ นต้น การมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมทางสังคมในชุ มชน เช่น งานประเพณี งานเทศกาล เป็ นต้น การได้รับโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็ นในโครงการหรื อกิจกรรมที่ภาครัฐหรื อชุ มชนจัดขึ้น การเข้าถึงบริ การสาธารณะและสิ่ ง
อานวยความสะดวกจากภาครัฐ และการเข้าถึงบริ การข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคนพิการจากภาครัฐ
ควำมต้ องกำรกำรฟื้ นฟู สมรรถภำพด้ ำนอำชี พ หมายถึง ความต้องการการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ด้วยการได้รับค าแนะนาหรื อคาปรึ กษาเกี่ ยวกับ การประกอบอาชี พ จากบุ คลากรภาครัฐ ได้แก่ การ
จัดหางานหรื ออาชีพ และอาชีพที่เหมาะสม การประเมินและเตรี ยมความพร้อมก่อนการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพหรื อการประกอบอาชีพและการฝึ กอาชีพ
ควำมต้ องกำรกำรฟื้ นฟู ส มรรถภำพด้ ำนกำรปรั บ สภำพแวดล้ อ มที่อ ยู่อำศั ย หมายถึ ง ความ
ต้องการการฟื้ นฟูสมรรถภาพด้วยการปรับสภาพแวดล้อมที่ อยู่อาศัยให้มีความมัน่ คง แข็งแรง และ
ปลอดภัยกับคนพิการ ได้แก่ ห้องน้ า ห้องนอน ห้องครัว ห้องอาหาร เตียงนอน บันได ทางเดินภายใน
บ้าน และทางเดินรอบบริ เวณบ้าน
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