บทที่ 5
อภิปรายผลการศึกษา
อภิปรายผลการศึกษา
การศึ กษานี้ เป็ นการศึ กษาเชิ งสารวจ เรื่ อง ความต้องการการฟื้ นฟูส มรรถภาพของคนพิการ
ทางการเคลื่ อนไหวและร่ างกาย ตาบลแม่ แฝก อาเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยศึ กษาในกลุ่ ม
ตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่ างกาย จานวน 91 คน สามารถอภิปรายผลการศึกษา
ได้ ดังนี้
1. ลักษณะส่ วนบุคคลของคนพิการทางการเคลือ่ นไหวและร่ างกาย
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้อยละ 54.9) มีอายุเฉลี่ย 61.16 ปี
และเป็ นวัยสู งอายุ โดยมีระยะเวลาความพิการเฉลี่ย 10.8 ปี ซึ่ งเป็ นระยะเวลาความพิการที่นานและ
เป็ นระยะเรื้ อรังของการฟื้ นฟูสมรรถภาพ โดยลักษณะความพิการที่พบมากที่สุดในการศึกษานี้ คือ มี
ความผิดปกติที่ขาและเท้า 1 และ 2 ข้าง ได้แก่ ขาขาด ขาผิดรู ป และขาอ่อนแรง จานวน 25 คน (ร้อยละ
27.5) โดยในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า รายได้เฉลี่ยของครอบครัวกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 2,001
- 4,000 บาท ถือว่าเป็ นรายได้ที่ค่อนข้างต่า และมีที่มาของรายได้จากเบี้ยยังชีพถึง 22 คน สอดคล้องกับ
การศึกษาของสุ วทิ ย์ เพ็ญจันทร์ วัชรา วราพร และไพจิตร์ (2540) เรื่ อง ระบบบริ การทางการแพทย์เพื่อ
การฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ ดาเนิ นการศึกษาโดยการทบทวนเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับระบาดวิทยา
ของความพิการ ระบบบริ หารจัดการ และสารวจชุ มชน สอบถามปั ญหาและความต้องการคนพิการ
ประเภทต่างๆ ทั้งหมด 40 คน ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และนครราชสี มา ผลการศึกษาพบว่า บริ การทาง
การแพทย์และการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการในประเทศไทยส่ วนใหญ่เป็ นแบบตั้งรับในโรงพยาบาล
และเน้นการสงเคราะห์มากกว่าการกระตุน้ คนพิการให้ใช้ศกั ยภาพของตนเองในการประกอบกิจกรรม
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า สถานภาพสมรสของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือ แต่งงานมีคู่สมรส
จานวน 45 คน แต่มีเพียง 34 คน ที่ มีคู่สมรสเป็ นผูด้ ูแล ซึ่ งอาจเป็ นไปได้ว่าในนอกจากคู่สมรสแล้ว
การดูแลคนพิการอาจมีญาติคนอื่นๆ มาช่วยดูแลด้วย นอกจากนี้ พบว่า คนพิการหลายคนมีความพิการ
มาหลายปี จึงสามารถปรับตัวอยูต่ ามลาพังได้ ซึ่ งไม่ตอ้ งให้คู่สมรสมาคอยดูแล
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2. ความต้ องการการฟื้ นฟูสมรรถภาพของคนพิการทางการเคลือ่ นไหวและร่ างกาย
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการการฟื้ นฟูสมรรถภาพในทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
ด้านการแพทย์ ด้านสังคม ด้านอาชี พ ด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยูอ่ าศัย และด้านการศึกษา ซึ่ งมี
ความมากน้อยของความต้องการต่อบริ การเหล่านี้ แตกต่างกันบ้าง สอดคล้องกับการศึกษาของ ดารารัตน์
ทิพย์วงศ์ (2551) เรื่ อง สวัสดิการและบริ การที่ผพู้ ิการในอาเภอแม่สะเรี ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับ
จากภาครัฐ ความต้องการของผูพ้ ิการในการได้รับสวัสดิ การความช่ วยเหลื อจากภาครัฐ ปั ญหาและ
อุป สรรคในการได้รับ สวัส ดิ ก ารช่ วยเหลื อ พบว่า ผูพ้ ิ ก ารส่ วนใหญ่ ได้รับ สวัส ดิ ก ารช่ วยเหลื อด้าน
การแพทย์ ด้านอาชีพ และด้านสังคม ซึ่งแม้วา่ จะได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอและยัง
มีความต้องการสวัสดิ การและบริ ก ารเหล่ านี้ อยู่ ซึ่ งจากการศึ กษาครั้ งนี้ พบว่าความต้องการของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มากที่ สุดอยู่ในด้านการปรับ สภาพแวดล้อมที่ อยู่อาศัย ในเรื่ องของการมีงบประมาณจาก
รัฐบาลเพื่อช่ วยในการปรั บปรุ งสภาพบ้านแก่ คนพิการในกรณี ที่จาเป็ นถึ ง ร้อยละ 95.6 (ตารางที่ 6)
ซึ่ งปั จจุบนั พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพ้ ิการ พ.ศ. 2550 (กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ อ้างใน พิศกั ดิ์ ทศพร นที, 2556) กาหนดให้คนพิการมีสิทธิ์ ที่จะได้รับเงิน
อุดหนุนการปรับสภาพบ้านและสิ่ งแวดล้อม เพื่อขจัดอุปสรรคหรื อจัดให้ ค นพิ ก ารสามารถดารงชีวิต
ในที่อยูอ่ าศัยนั้นได้โดยสะดวกเหมาะสมกับคนพิการจากรัฐบาล โดยอัตราการปรั บ สภาพแวดล้ อ มให้
เป็ นไปตามความจาเป็ นและเหมาะสม หรื อตามที่ราชการประกาศกาหนด นอกจากนี้ผลการสารวจยัง
พบว่า มีประชากรที่พิการในประเทศเพียงส่ วนน้อยเท่านั้นที่มีงานทา และได้รับความช่ วยเหลื อหรื อ
สวัส ดิ ก ารจากรัฐบาล (ส านัก งานสถิ ติแห่ งชาติ , 2550) ความต้องการด้านนี้ ถื อเป็ นความต้องการ
พื้นฐานลาดับที่ 2 ตามแนวคิดทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์ของอับราฮัม มาสโลว์ (อ้างใน
Larsen&Buss, 2002) คือ ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย (safety needs) เช่น มีทรัพย์สิน และความ
มัน่ คงทางกายและจิตใจ เป็ นต้น และสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลในระยะฟื้ นฟูสภาพ โดย
เฮย์และแอนเดอร์ สัน (อ้างในพรรณี ชัยพฤกษ์, 2544) ที่กล่าวว่า บุคคลเหล่านี้ จะมีความต้องการที่จะ
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ มี อุป กรณ์ อานวยความสะดวก เพื่ อชดเชยความไร้ ส มรรถภาพ ให้ส ามารถ
ปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันได้ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ง
ความต้องการรองลงมา คือ ความต้องการด้านสังคม ในเรื่ องการเข้าถึงบริ การข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ ยวข้องกับคนพิการจากภาครัฐ เช่ น ข้อมูลเกี่ ยวกับสิ ทธิ ที่คนพิการพึงได้รับ สิ ทธิ ในการได้รับการ
รักษาพยาบาลและการฟื้ นฟูสมรรถภาพในทุกสถานพยาบาลของรัฐ เป็ นต้น (ร้อยละ 93.4) นอกจากนี้
ความต้องการด้านสังคมเรื่ องอื่นๆ ที่พบว่าคนพิการก็มีความต้องการมากรองลงมา ได้แก่ การมีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมในชุ มชน เช่น งานประเพณี งานเทศกาล เป็ นต้น การได้รับโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นในโครงการหรื อกิจกรรมที่รัฐหรื อชุ มชนจัดขึ้น เช่น การอานวยความสะดวกในการไปเลือกตั้ง
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การออกความเห็นเมื่อมีการทาประชาคมหมู่บา้ น เป็ นต้น (ร้อยละ 92.3) และการได้รับการยอมรับจาก
สังคม เช่น ครอบครัว ญาติ และเพื่อนบ้าน เป็ นต้น (ร้อยละ 91.2) ซึ่ งความต้องการด้านสังคมก็ยงั เป็ น
ความต้องการพื้ นฐานลาดับที่ 3 ตามแนวคิ ดทฤษฎี ลาดับ ขั้นความต้องการของมนุ ษย์ของอับราฮัม
มาสโลว์ (อ้างใน Larsen&Buss, 2002) และเป็ นความต้องการที่จะสามารถช่ วยเหลื อตนเองและเข้า
สังคมได้อย่างปกติสุข ความต้องการกาลังใจและความเข้าใจจากบุคคลรอบข้าง และเป็ นความต้อ งการ
ได้รั บ การยอมรับจากกลุ่ มหรื อสังคมในเรื่ องความเจ็บป่ วยหรื อความพิการ ตามความต้องการของ
บุคคลในระยะฟื้ นฟูสภาพของเฮย์และแอนเดอร์สัน (อ้างในพรรณี ชัยพฤกษ์, 2544)
ในด้านความต้องการด้านการแพทย์ พบว่า คนพิการต้องการการฟื้ นฟูสมรรถภาพมากที่สุดใน
เรื่ องการฟื้ นฟูสมรรถภาพโดยครอบครัวและชุ มชน เช่น ให้ญาติได้รับการอบรมความรู ้ดา้ นการฟื้ นฟู
สมรรถภาพและนามาปฏิ บตั ิกบั คนพิการที่ บา้ น หรื อให้ อสม. ช่ วยทาการฟื้ นฟูสมรรถภาพ เป็ นต้น
และการเยี่ยมบ้านโดยบุคลากรสาธารณสุ ข เช่น แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบาบัด นักกิจกรรมบาบัด
เป็ นต้น (ร้อยละ 92.3) ซึ่ งในผูป้ ่ วยที่มีภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรังที่มีความบกพร่ องหรื อมีภาวะที่เบี่ยงเบนไป
จากปกติ ซึ่ งรวมไปถึงการมีความพิการหลงเหลืออยู่ จะเกิดความต้องการการดูแลตนเองเพิ่มขึ้นในแต่
ละด้าน รวมถึงความต้องการการแสวงหาความช่วยเหลือตามความเหมาะสมจากบุคคลที่เ ชื่ อ ถื อ ได้ และ
ยอมรั บการพึ่ งพาบุ คคลอื่ นเมื่ อจาเป็ น รวมถึ งการรั กษาสั มพันธภาพ และการติ ดต่ อสื่ อสารที่ ดี ก ับ
บุคลากรทางสาธารณสุ ข ครอบครัว และญาติมิตร เพื่อพัฒนาการดูแลตนเอง (สมจิตร หนุ เจริ ญกุล,
2536) รวมถึงความต้องการด้านการแพทย์น้ ี เป็ นความต้องการหนึ่ งของบุคคลในระยะฟื้ นฟูสภาพ ซึ่ ง
เฮย์และแอนเดอร์ สัน (อ้างในพรรณี ชัยพฤกษ์, 2544) ระบุ ไว้ว่า บุคคลจะมี ค วามต้องการเกี่ ยวกับ
ความรู้เรื่ องอาการของโรค และการรักษาที่ได้รับ เพื่อให้สามารถทราบอาการที่เปลี่ ยนแปลงของโรค
และมาพบแพทย์ได้ท นั เมื่ อมี อาการผิดปกติ ห รื อเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ แย่ลง และต้องการที่ จะ
เรี ยนรู้ถึงการปฏิบตั ิตนในชีวติ ประจาวัน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ส่ วนความต้องการการฟื้ นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ คนพิการมีความต้องการน้อยกว่า 3 ด้านแรก
ที่ ก ล่ า วไปแล้ว โดยความต้อ งการมากที่ สุ ด เพี ย งร้ อ ยละ 65.9 คื อ เรื่ อ งการได้รั บ ค าแนะน าหรื อ
คาปรึ กษาเกี่ ยวกับการประกอบอาชี พที่เหมาะสมจากบุคลากรภาครัฐที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น การจัดหางาน
อาชี พ และอาชี พที่เหมาะสมกับความพิการ เป็ นต้น ซึ่ งอาจเป็ นผลมาจากอายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่
อยูใ่ นวัยสู งอายุเป็ นส่ วนใหญ่ ที่มกั หยุดทางานและอยูแ่ ต่ที่บา้ น ตามวัฒนธรรมไทยที่ให้ลูกหลานคอย
ดู แลจึ งไม่ มี ค วามต้องการในเรื่ องอาชี พ เท่ าที่ ควร รวมถึ งความต้องการการฟื้ นฟู ส มรรถภาพด้าน
การศึกษา ซึ่ งเป็ นความต้องการน้อยที่สุดหรื อความต้องการที่คนพิการส่ วนใหญ่ไม่ตอ้ งการ แม้วา่ ผล
การศึกษาของอนุชา นิ ลประพันธ์ (2548) จะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบอีกประการหนึ่ง ได้แก่ ผลกระทบ
ด้านการศึกษาของคนพิการ กล่าวคือปั จจุบนั คนพิการส่ วนใหญ่จะไม่ได้รับการศึกษาเลย อันเนื่องมาจาก
39

ความยากจนและความไม่พร้อมของหน่วยงานและผูเ้ กี่ยวข้องหลายฝ่ ายในการจัดการศึกษาสาหรับคน
พิการ แต่สาหรับการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยูใ่ นวัยสู งอายุจึงทาให้เขาเหล่านี้ จานวนมาก
ไม่ตอ้ งการการฟื้ นฟูสมรรถภาพด้านการศึกษา
สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิ งสารวจ เพื่อศึกษาความต้องการการฟื้ นฟูสมรรถภาพของคน
พิการทางการเคลื่อนไหวและร่ างกาย ตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ ในกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่ งเป็ นคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่ างกาย จานวน 91 คน ผลการศึกษา พบว่า คนพิการส่ วนใหญ่
มีความต้องการการฟื้ นฟูสมรรถภาพทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการแพทย์ ด้านอาชี พ ด้านสังคม ด้านการ
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยูอ่ าศัย และด้านการศึกษา โดยมีความต้องการมากที่สุดในเรื่ องการมีงบประมาณ
จากรัฐบาลเพื่อช่วยในการปรับปรุ งสภาพบ้านแก่คนพิการในกรณี ที่จาเป็ น รองลงมาคือ ความต้องการ
ด้านสังคม ในเรื่ องการเข้าถึ งบริ การข้อมูลข่าวสารที่เกี่ ยวข้องกับคนพิการจากภาครัฐ การมีส่วนร่ วม
ในกิ จกรรมในชุ มชน การได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็ นในโครงการหรื อกิ จกรรมที่รัฐหรื อ
ชุมชนจัดขึ้น และการได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น ครอบครัว ญาติ และเพื่อนบ้าน ซึ่ งโดยภาพรวม
แล้วคนพิการมีความต้องการการฟื้ นฟูสมรรถภาพด้านสังคมในหลายเรื่ องมากกว่าด้านอื่นๆ ในขณะที่
ความต้องการด้านการแพทย์ คนพิการมีความต้องการให้มีการฟื้ นฟูสมรรถภาพโดยครอบครัวและ
ชุมชน และมีการเยีย่ มบ้านโดยบุคลากรสาธารณสุ ข ส่ วนความต้องการการฟื้ นฟูสมรรถภาพด้านอาชี พ
คนพิการส่ วนใหญ่มีความต้องการในเรื่ องการได้รับคาแนะนาหรื อคาปรึ กษาเกี่ ยวกับการประกอบ
อาชี พที่เหมาะสมจากบุคลากรภาครัฐที่เกี่ ยวข้อง และความต้องการการฟื้ นฟูสมรรถภาพที่น้อยที่สุด
ซึ่ งคนพิการมีความต้องการไม่ถึงร้อยละ 50 ในทุกเรื่ อง คือความต้องการด้านการศึกษา นอกจากนี้ การ
ที่คนพิการต้องพึ่งพาญาติหรื อเพื่อนบ้านในการเดินทางเป็ นส่ วนใหญ่ ระบบการบริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ที่คนพิการต้องการจึงเป็ นระบบบริ การเชิงรุ ก โดยให้บุคลากรสาธารณสุ ขออกเยีย่ มบ้านและให้บริ การ
ที่บา้ นหรื อในชุมชน เนื่องมาจากความลาบากและไม่สะดวกในการเดินทางมารับบริ การด้วยตนเอง
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
จากการศึกษาครั้งนี้ ทาให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการการฟื้ นฟูสมรรถภาพของคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวและร่ างกาย ตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งผลการศึกษาครั้งนี้
จะสามารถน าไปพัฒนาระบบการให้ บ ริ การฟื้ นฟู สมรรถภาพในพื้ นที่ ทั้งในส่ วนของรู ป แบบและ
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน เพื่อให้การบริ การมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของคนพิการได้มาก
ที่สุด โดยจากผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนาไปเป็ นแนวทางการพัฒนาการให้บริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพ
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คนพิการในพื้นที่ตาบลแม่แฝกได้ ประกอบกับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็ นต้นไป คณะกรรมการ
หลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ (พระราชบัญญัติหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ, 2557) ได้กาหนดหลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุ นให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริ หารจัดการกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
ในระดับท้องถิ่ นหรื อพื้นที่ โดยกาหนดให้ใช้จ่ายเป็ นเงิ นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 ของเงิ นรายรับของ
กองทุนหลักประกันสุ ขภาพในปี งบประมาณนั้น เพื่อดาเนิ นกิ จกรรมหรื อโครงการเกี่ยวกับการฟื้ นฟู
สมรรถภาพคนพิ การ ซึ่ งจะทาให้การดาเนิ นงานเพื่อตอบสนองความต้องการของคนพิการเป็ นไป
อย่างคล่องตัวและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาระบบการให้บริ การฟื้ นฟูสมรรถภาคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่ างกาย
โดยนาเอาความต้องการการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการที่มากที่สุด คือ การปรับสภาพแวดล้อมที่ อยู่
อาศัย ในเรื่ องของการมีงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อช่วยในการปรับปรุ งสภาพบ้านแก่คนพิการในกรณี
ที่จาเป็ น มาพิจารณาเป็ นลาดับแรก ซึ่ งระบบการให้บริ การที่ผ่านมาก็ยงั พบว่า ความต้องการของคน
พิการในด้านยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคนพิการได้เช่ นกัน เนื่ องมาจากปั ญหาและ
อุปสรรคในเรื่ องของการประสานงานของนักวิชาชี พกับหน่วยงานส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณในส่ วนนี้ ทาให้เมื่อคนพิการเกิดความจาเป็ นในเรื่ องการปรับสภาพบ้านจึงเกิดความล่าช้า
ในการนางบประมาณมาใช้ การพัฒนาระบบการให้บริ การจึงควรเริ่ มจากการวางแผนประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุ ขและหน่วยงานส่ วนท้องถิ่นให้มีข้ นั ตอนที่ชดั เจนในการนางบประมาณ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตอบสนองความต้องการด้านนี้ให้มากที่สุด
2. การพัฒนาระบบการให้บริ การฟื้ นฟูสมรรถภาคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่ างกาย
โดยนาความต้องการด้านสังคม ซึ่ งเป็ นความต้องการรองลงมาของคนพิการมาพิจ ารณา โดยที่ผา่ นมา
มี การดาเนิ นโครงการและกิ จกรรม เพื่อดึ งคนพิ การออกจากบ้านมารวมกลุ่ มท ากิ จกรรมร่ วมกันที่
ศาลาเอนกประสงค์ของแต่ละหมู่บา้ น แต่ก็ยงั ไม่สามารถตอบสนองวัตถุ ประสงค์ของโครงการได้
เท่าที่ควร ดังนั้น จึงควรมีการทบทวนปั ญหาและอุปสรรคของโครงการดังกล่าว เพื่อนาไปแก้ไขและ
ปรับปรุ งการจัดโครงการหรื อกิจกรรมให้มีความต่อเนื่ อง และบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ในที่สุด
3. การพัฒนาระบบการให้บริ การฟื้ นฟูสมรรถภาคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่ างกาย
ในด้านการแพทย์ ซึ งเป็ นความต้องการลาดับที่ 3 โดยเฉพาะในเรื่ องของการฟื้ นฟู สมรรถภาพโดย
ครอบครัวและชุ มชน และการเยี่ยมบ้านจากบุคลากรสาธารณสุ ข ซึ่ งก็ควรมีการประเมิ นปั ญหาและ
อุปสรรคของการให้บริ การที่ผ่านมา และวางแผนการให้บริ การต่อไปให้มีคุณภาพมากขึ้น เช่ น การ
อบรมให้ความรู ้เรื่ องการฟื้ นฟูสมรรถภาพแก่ อสม. จากเดิมที่เคยให้การอบรมเพียง 2 วัน อาจควรเพิ่ม
ระยะเวลาการอบรมมากขึ้ น และประเมิ นการดูแลคนพิ การของ อสม. เป็ นระยะ และการอบรมให้
ความรู ้เรื่ องการฟื้ นฟูสมรรถภาพแก่ญาติ ซึ่ งในพื้นที่ตาบลแม่แฝกยังไม่เคยมีการอบรมมาก่อน เป็ นต้น
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4. การพัฒนาระบบการให้บริ การฟื้ นฟูสมรรถภาคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่ างกาย
ในด้านอาชี พและการศึกษา แม้วา่ กลุ่มตัวอย่างจะมีความต้องการน้อยก็ตาม แต่ก็ควรนามาเป็ นส่ วน
หนึ่ งในการพัฒนาระบบการให้บริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพ โดยอาจเริ่ มจากการประสานงานเจ้าหน้าที่
ของรั ฐมาให้ค วามรู้ และแนวทางในด้านอาชี พ และการศึก ษาแก่ บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ก่ อน เพื่ อให้
บุคลากรสาธารณสุ ขเองมีความรู ้และแนวทางในการให้คาปรึ กษาและแนะนาคนพิการในพื้นที่ต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่ างกาย
หรื อเป็ นคนพิการประเภทที่ 3 ที่ ได้รับการขึ้ นทะเบียนเป็ นคนพิ การแล้วเท่านั้น ผลการศึ กษาจึ งไม่
สามารถนาไปใช้ก ับ คนพิ การประเภทอื่ นๆ ได้ รวมถึ งเป็ นการศึ กษาเฉพาะพื้ นที่ ตาบลแม่ แฝกที่ มี
บริ บททางสิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม การดาเนิ นชี วิต และความเป็ นอยูท่ ี่อาจแตกต่างจากพื้นที่อื่น ดังนั้น
จึงควรมีการขยายกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาให้ใหญ่ข้ ึน ทั้งจานวนกลุ่มตัวอย่างประเภทคนพิการ
และพื้นที่ที่ใช้ศึกษา
2. ควรมีการศึกษาปั ญหาของการให้บริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพที่ ผ่านมา ในพื้นที่ตาบลแม่แฝก
ทั้งในด้านรู ปแบบการให้บริ การ และความพึงพอใจของคนพิการในการให้บริ การ เพื่อนาผลการศึกษา
ที่ได้ไปพัฒนาระบบการให้บริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพควบคู่ไปกับผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาในครั้ง
นี้
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