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บทที ่1 

บทน ำ 
 

ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 องค์การอนามยัโลก (WHO) ได้ให้ความหมายของความพิการ (Disabilities) ไวว้่าเป็นการมี
ความบกพร่อง มีขอ้จ ากดัในการปฏิบติักิจกรรมใดๆ และการถูกจ ากดัในการเขา้ไปมีส่วนร่วม โดย
ความบกพร่องนั้นคือการมีปัญหาในด้านร่างกายหรือการท างานของร่างกาย ส่วนการมีขอ้จ ากดัใน
การปฏิบติักิจกรรม  คือมีความยากล าบากในการท าหรือบริหารจดัการงานหรือกิจกรรมใดๆ ขณะท่ี
การถูกจ ากดัในการเขา้ไปมีส่วนร่วม คือ การมีปัญหาหรืออุปสรรคในการเขา้ไปเก่ียวขอ้งหรือเขา้
ร่วมกบัสถานการณ์ต่างๆ ในชีวติ (WHO, 2011) จากรายงานขององคก์ารอนามยัโลกในปี 2011 พบวา่  
ประชากรโลกมากกวา่หน่ึงพนัลา้นคนเป็นผูท่ี้มีความพิการ คิดเป็นประมาณ 15% ของประชากรโลก  
(จากการส ารวจประชากรโลกในปี 2010) โดยในจ านวนประชากรโลก 100 คน จะมีความพิการ
ประมาณ 15 คน ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมากกวา่การคาดการณ์ไวใ้นปี 1970 ถึง 10% และในจ านวน 2 - 4 คน
นั้นมีความพิการขั้นรุนแรง (Severe disabilities) และยงัพบวา่ ผูท่ี้มีความพิการท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป มี
จ านวนมากถึง 785 ลา้นคน (15.6%) และผูท่ี้มีความพิการเหล่าน้ี จ  านวน 110 ลา้นคน (2.2%) มีความ
ยากล าบากในการท ากิจกรรมต่างๆ ขณะท่ีผูท่ี้มีภาวะพึ่ งพิงจากโรคมีถึง 975 ล้านคน (19.4%) ซ่ึง
จ านวน 190 ลา้นคน (3.8%) ในนั้นมีความพิการขั้นรุนแรง เช่น อมัพฤกษ์ ซึมเศร้าอยา่งรุนแรง หรือ 
ตาบอด เป็นตน้ (WHO, 2011) และยงัพบวา่ในประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางหรือประเทศท่ีก าลงัพฒันา
มีความชุกของความพิการมากกว่าในประเทศท่ีพฒันาแลว้ (Hairi, Bulgiba, Cumming and Naganathan, 
2011)  เน่ืองจากรายไดท่ี้นอ้ยมีความเส่ียงต่อการเกิดความพิการสูงกวา่ (Charles and Irina, 2011) 

 ส าหรับประเทศไทย ตามประเภทและหลกัเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนุษยป์ระกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2552 ไดแ้บ่ง
ประเภทของคนพิการเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ ความพิการทางการมองเห็น ความพิการทางการไดย้ิน
หรือส่ือความหมาย ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย ความพิการทางจิตใจและออทิสติก 
ความพิการทางสติปัญญา และความพิการทางการเรียนรู้ ซ่ึงจากสถิติขอ้มูลคนพิการท่ีมีบตัรประจ าตวั
คนพิการจ าแนกตามภูมิภาคและเพศ ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2537 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2556 พบวา่  
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มีจ านวนคนพิการท่ีมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 1,351,686 คน เป็นเพศชาย 734,867 คน และหญิง  
616,819 คน โดยเป็นคนพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย 653,669 คน คนพิการทางการได้
ยินหรือส่ือความหมาย 227,461 คน คนพิการทางการมองเห็น156,043 คน คนพิการทางสติปัญญา  
112,014 คน คนพิการทางจิตใจและออทิสติก จ านวน 98,409 คน แบ่งเป็นคนพิการทางจิตใจ 93,935 
คน และทางออทิสติก 4,474 คน คนพิการทางการเรียนรู้ 4,006 คน คนพิการท่ีพิการหลายประเภท
ร่วมกนัจ านวน 101,442 คน และไม่ระบุความพิการอีก 52,929 คน ซ่ึงจะเห็นไดว้า่จ านวนคนพิการท่ีมี
มากท่ีสุด คือ คนพิการทางการเคล่ือนไหวหรือร่างกาย (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2551)   

 สาเหตุของการเกิดความพิการ จากงานวิจยัของส านกัส่งเสริมและพิทกัษผ์ูพ้ิการ เร่ืองระบบการ
เฝ้าระวงัและป้องกนัความพิการ พบว่า สาเหตุของความพิการมีท่ีมาจากปัจจยัภายในบุคคล (Internal 
Factors) เช่น ความบกพร่องทางพนัธุกรรม พฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดความพิการ และปัจจยัภายนอก
บุคคล (External Factors) ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ อาทิ สภาพแวดล้อม
ทางสังคมท่ีไม่เหมาะสม มลพิษจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรือเกิดจากปัจจยัภายในและ
ภายนอกร่วมกนั และเม่ือจ าแนกพิจารณาสาเหตุของแต่ละประเภทความพิการนั้น ก็พบวา่ ความพิการ
ทางการเคล่ือนไหวหรือร่างกาย มีสาเหตุหลกัมาจาก ความบกพร่องทางพนัธุกรรม โรคระบบประสาท
และกลา้มเน้ือ โรคทางออร์โธปิดิกส์ โรคระบบสมองและศูนยป์ระสาทส่วนกลาง อุบติัเหตุจากการ
ท างานและการจราจร (นรินทร์ สังข์รักษา, กิตติ ไชยลาภ และสุธีกาญจน์ ไชยลา, 2550) รวมถึงอายุท่ี
มากข้ึน โดยพบความเส่ียงต่อความพิการท่ีมากข้ึนในผูท่ี้อายุตั้งแต่ 75 ปีข้ึนไป (Hairi, et al., 2010) 
และผูท่ี้มีโรคเร้ือรัง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน เป็นตน้ (Wong, et al., 2013) นอกจากน้ี 
พฤติกรรมการด าเนินชีวติบางอยา่งก็ยงัมีความสัมพนัธ์ต่อการเกิดความพิการอีกดว้ย ไม่วา่จะเป็นการ
ออกก าลังน้อย การรับประทานผกัและผลไม้น้อยกว่า 1 คร้ังต่อวนั หรือการสูบบุหร่ีเป็นประจ า 
(Artaud, et al., 2013) ซ่ึงเม่ือบุคคลเกิดความพิการทางร่างกายข้ึน ก็ยอ่มส่งผลกระทบในหลายๆ ดา้น 
เช่น ในด้านการท ากิจวตัรประจ าวนั ท่ีพบว่าปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดความพิการมีความสัมพนัธ์กับ
ความสามารถในการท ากิจวตัรประจ าวนั และความสามารถท่ีลดลงน้ีจะส่งผลให้ผูท่ี้มีความพิการมี
อายุยืนยาวนอ้ยกวา่ผูท่ี้ไม่มีความพิการถึง 10 ปี และจะมีการเปล่ียนแปลงในดา้นวิถีชีวิต สถานะทาง
สังคม และการเกิดโรคเร้ือรังเพิ่มข้ึนในทุกๆ 6 ปีของชีวิต (Istvan, Wilma, Johan, Bart and Pieter, 
2011) และยงัท าให้คนพิการถูกจ ากดัในการเขา้ถึงบริการสุขภาพ จึงมีความพึงพอใจต่อการดูแลรักษา
ทางการแพทยน์้อยลง (Gibson and O’connor, 2010) ความพิการจึงไม่ไดเ้ป็นเพียงปัญหาสุขภาพ แต่
เป็นปรากฏการณ์ซับซ้อนท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะทางร่างกายของบุคคล
และลกัษณะของสังคมท่ีคนพิการยงัมีชีวติอยู ่นอกจากน้ีหลกัฐานหรืองานวิจยัหลายการศึกษาก็แสดง
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ให้เห็นวา่คนพิการตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคในการเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ี
จ าเป็นในสภาพแวดลอ้มหรือสังคมของตนเอง ดงันั้น การเอาชนะความยากล าบากท่ีตอ้งเผชิญของคน
พิการน้ีจะตอ้งมีการขจดัอุปสรรคดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (WHO, 2011) 

 แนวคิดเร่ืองการพัฒนาระบบฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (Community -Based 
Rehabilitation : CBR) หรือชุมชนดูแลคนพิการ เป็นแนวคิดท่ีมีลกัษณะส าคญั คือ เป็นยทุธศาสตร์เชิง
รุกในการเขา้ถึงคนพิการในชุมชน ขณะท่ีการบ าบดัฟ้ืนฟูคนพิการโดยระบบการรักษาพยาบาลใน
ปัจจุบนัอยูใ่นลกัษณะเชิงตั้งรับอยูใ่นสถาบนัการรักษา (ศูนยค์วามรู้ทางวิชาการ, 2555) ต าบลแม่แฝก
เป็นพื้นท่ีหน่ึงท่ีมีการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการเชิงรุก ประกอบไปดว้ย 12 หมู่บา้น โดยใน
ปี 2556 มีจ านวนคนพิการท่ีข้ึนทะเบียนแลว้ทั้งส้ิน 275 คน และเป็นคนพิการทางการเคล่ือนไหวและ
ร่างกาย 118 คน โดยเร่ิมมีการดึงเอาชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในระบบบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดย
ส่วนใหญ่เป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) ท่ีผ่านการอบรมเร่ืองการดูแลและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั ซ่ึงถือเป็นการเร่ิมน าแนวคิดการพฒันาระบบฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนท่ีเนน้ให้ชุมชนมีส่วนร่วมเขา้มาใช ้ ทั้งในระดบัการวางแผนและการ
ด าเนินงาน ร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า และมีการประสานงานกนั แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นการสร้างระบบท่ีผู ้
ให้บริการเป็นผูว้างแผนฝ่ายเดียว โดยคนพิการไม่เคยมีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นใดๆ หรือมีส่วน
ร่วมในกระบวนการพฒันาระบบฟ้ืนฟูสมรรถภาพเลย รวมทั้งท่ีผ่านมายงัไม่เคยมีการศึกษาความ
ตอ้งการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคนพิการในด้านการแพทย ์ด้านสังคม ด้านอาชีพ ด้านการศึกษา  
และการปรับสภาพแวดลอ้มเลย ดงันั้น ในการศึกษาน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาความตอ้งการการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพของคนพิการทางการเคล่ือนไหวและร่างกาย ใน 5 ดา้นดงักล่าว ซ่ึงเป็นกลุ่มส าคญัล าดบั
แรกท่ีควรไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการดา้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ี
จะสามารถน าไปใช้เพื่อพฒันาระบบฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคล่ือนไหวและร่างกายใน
พื้นท่ีท่ีเกิดจากความตอ้งการของคนพิการอย่างแทจ้ริง และจะท าให้คนพิการไดรั้บประโยชน์สูงสุด  
และเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาระบบในพื้นท่ีต าบลอ่ืนๆ ต่อไป 

วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 เพื่อศึกษาความตอ้งการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคนพิการทางการเคล่ือนไหวและร่างกาย 
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ขอบเขตกำรศึกษำ 

 การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาความตอ้งการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคนพิการทางการเคล่ือนไหว
และร่างกาย ในต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชแ้บบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นคนพิการทางการเคล่ือนไหวและร่างกายท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นคนพิการ
ประเภทท่ี 3 

นิยำมศัพท์ทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

 ควำมพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวและร่ำงกำย  หมายถึง การมีความบกพร่องหรือการสูญเสีย
ความสามารถของอวยัวะในการเคล่ือนไหว ไดแ้ก่  แขนขาอ่อนแรง แขนขาเกร็ง ขาไม่เท่ากนัจนท า
ให้เดินล าบาก ขอ้ศอก ขอ้เข่า ขอ้ต่อหัวไหล่ติด และปลายเทา้ตก และการมีความผิดปกติของอวยัวะ
หรือภาพลกัษณ์ภายนอกของร่างกายท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ มือ แขน ขา และเทา้ขาด มือ แขน ขา 
และเทา้ ผดิรูปไปจากปกติ 

 คนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวและร่ำงกำย หมายถึง ผูท่ี้ผ่านหลกัเกณฑ์การวินิจฉัยว่ามีความ
บกพร่องทางการเคล่ือนไหวและร่างกาย ไดรั้บการออกใบรับรอง ข้ึนทะเบียน และออกบตัรประจ าตวั
คนพิการประเภทท่ี 3 ตามท่ีระบุในพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ พ.ศ.2550  
ในต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

 กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวและร่ำงกำย หมายถึง การเสริมสร้าง
สมรรถภาพหรือความสามารถของคนพิการทางการเคล่ือนไหวและร่างกายให้มีสภาพท่ีดีข้ึน และคง
สมรรถภาพหรือความสามารถท่ีมีอยู่ไว ้เพื่อให้สามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัและเขา้ร่วมสังคม
ไดม้ากท่ีสุด 

 ควำมต้องกำรกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ  หมายถึง ความตอ้งการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคนพิการ
ทางการเคล่ือนไหวและร่างกายใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการแพทย ์การศึกษา สังคม อาชีพ และการปรับ
สภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยั 

 ควำมต้องกำรกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์ หมายถึง ความตอ้งการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ดว้ยการให้ยา ผลิตภณัฑ์ เวชภณัฑ์ เพื่อการบ าบดัฟ้ืนฟู เช่น การฉีดยาลดเกร็ง เป็นตน้ บริการเฉพาะ
ทาง ได้แก่ พยาบาลจิตเวช กายภาพบ าบดั กิจกรรมบ าบดั การแก้ไขการพูด (อรรถบ าบดั) การบริการ
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก เช่น นวดไทย ฝังเข็ม เป็นตน้ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
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พิการโดยครอบครัวและชุมชน การเยี่ยมบา้น การให้บริการเก่ียวกบักายอุปกรณ์เทียม กายอุปกรณ์เสริม 
เคร่ืองช่วยความพิการ และการฝึกทกัษะการใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองช่วยความพิการ 

 ควำมต้องกำรกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้ำนกำรศึกษำ หมายถึง ความตอ้งการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ดว้ยการไดรั้บการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การไดรั้บเทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ และ
บริการทางการศึกษา การมีโอกาสในการเลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบ และรูปแบบ
การศึกษาตามความสนใจ และการไดรั้บการศึกษาตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 

 ควำมต้องกำรกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้ำนสังคม หมายถึง ความตอ้งการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพใน
เร่ืองของการไดรั้บการยอมรับจากสังคม เช่น ครอบครัว ญาติ และเพื่อนบา้น เป็นตน้ การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางสังคมในชุมชน เช่น งานประเพณี งานเทศกาล เป็นตน้ การไดรั้บโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นในโครงการหรือกิจกรรมท่ีภาครัฐหรือชุมชนจดัข้ึน การเขา้ถึงบริการสาธารณะและส่ิง
อ านวยความสะดวกจากภาครัฐ และการเขา้ถึงบริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนพิการจากภาครัฐ 

 ควำมต้องกำรกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้ำนอำชีพ  หมายถึง ความตอ้งการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ด้วยการได้รับค าแนะน าหรือค าปรึกษาเก่ียวกบัการประกอบอาชีพจากบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ การ
จดัหางานหรืออาชีพ และอาชีพท่ีเหมาะสม การประเมินและเตรียมความพร้อมก่อนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ดา้นอาชีพหรือการประกอบอาชีพและการฝึกอาชีพ 

 ควำมต้องกำรกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้ำนกำรปรับสภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัย หมายถึง ความ
ตอ้งการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้วยการปรับสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่อาศยัให้มีความมัน่คง แข็งแรง และ
ปลอดภยักบัคนพิการ ไดแ้ก่ ห้องน ้ า ห้องนอน ห้องครัว ห้องอาหาร เตียงนอน บนัได ทางเดินภายใน
บา้น และทางเดินรอบบริเวณบา้น 

 


