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บทที ่5 
อภปิรายผลการศึกษา 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาน้ี เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ เร่ือง ความตอ้งการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคนพิการ
ทางการเคล่ือนไหวและร่างกาย ต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษาในกลุ่ม
ตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นคนพิการทางการเคล่ือนไหวและร่างกาย จ านวน 91 คน สามารถอภิปรายผลการศึกษา
ได ้ ดงัน้ี 
 1.  ลกัษณะส่วนบุคคลของคนพกิารทางการเคลือ่นไหวและร่างกาย 
  จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  (ร้อยละ 54.9) มีอายุเฉล่ีย 61.16 ปี 
และเป็นวยัสูงอายุ โดยมีระยะเวลาความพิการเฉล่ีย 10.8 ปี ซ่ึงเป็นระยะเวลาความพิการท่ีนานและ
เป็นระยะเร้ือรังของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยลกัษณะความพิการท่ีพบมากท่ีสุดในการศึกษาน้ี คือ มี
ความผดิปกติท่ีขาและเทา้ 1 และ 2 ขา้ง ไดแ้ก่ ขาขาด ขาผดิรูป และขาอ่อนแรง จ านวน 25 คน (ร้อยละ 
27.5) โดยในการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง  2,001 
- 4,000 บาท ถือวา่เป็นรายไดท่ี้ค่อนขา้งต ่า และมีท่ีมาของรายไดจ้ากเบ้ียยงัชีพถึง 22 คน สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของสุวทิย ์เพญ็จนัทร์ วชัรา วราพร และไพจิตร์ (2540) เร่ือง ระบบบริการทางการแพทยเ์พื่อ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ ด าเนินการศึกษาโดยการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบาดวิทยา
ของความพิการ ระบบบริหารจดัการ และส ารวจชุมชน สอบถามปัญหาและความตอ้งการคนพิการ
ประเภทต่างๆ ทั้งหมด 40 คน ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่และนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา่ บริการทาง
การแพทยแ์ละการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นแบบตั้งรับในโรงพยาบาล 
และเนน้การสงเคราะห์มากกวา่การกระตุน้คนพิการใหใ้ชศ้กัยภาพของตนเองในการประกอบกิจกรรม 
นอกจากน้ี ผลการศึกษายงัพบว่า สถานภาพสมรสของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คือ แต่งงานมีคู่สมรส 
จ านวน 45 คน แต่มีเพียง 34 คน ท่ีมีคู่สมรสเป็นผูดู้แล ซ่ึงอาจเป็นไปไดว้่าในนอกจากคู่สมรสแล้ว 
การดูแลคนพิการอาจมีญาติคนอ่ืนๆ มาช่วยดูแลดว้ย นอกจากน้ี พบวา่ คนพิการหลายคนมีความพิการ
มาหลายปี จึงสามารถปรับตวัอยูต่ามล าพงัได ้ ซ่ึงไม่ตอ้งใหคู้่สมรสมาคอยดูแล   
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 2.  ความต้องการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคนพกิารทางการเคลือ่นไหวและร่างกาย   
  จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่  
ดา้นการแพทย ์ดา้นสังคม ดา้นอาชีพ ดา้นการปรับสภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยั และดา้นการศึกษา ซ่ึงมี
ความมากนอ้ยของความตอ้งการต่อบริการเหล่าน้ีแตกต่างกนับา้ง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ดารารัตน์ 
ทิพยว์งศ ์(2551) เร่ือง สวสัดิการและบริการท่ีผูพ้ิการในอ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไดรั้บ
จากภาครัฐ ความตอ้งการของผูพ้ิการในการไดรั้บสวสัดิการความช่วยเหลือจากภาครัฐ ปัญหาและ
อุปสรรคในการได้รับสวสัดิการช่วยเหลือ พบว่า ผูพ้ิการส่วนใหญ่ได้รับสวสัดิการช่วยเหลือด้าน
การแพทย ์ดา้นอาชีพ และดา้นสังคม ซ่ึงแมว้า่จะไดรั้บสวสัดิการจากภาครัฐ แต่ก็ยงัไม่เพียงพอและยงั
มีความตอ้งการสวสัดิการและบริการเหล่าน้ีอยู่ ซ่ึงจากการศึกษาคร้ังน้ี พบว่าความตอ้งการของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมากท่ีสุดอยู่ในด้านการปรับสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่อาศยั ในเร่ืองของการมีงบประมาณจาก
รัฐบาลเพื่อช่วยในการปรับปรุงสภาพบา้นแก่คนพิการในกรณีท่ีจ าเป็นถึง ร้อยละ 95.6 (ตารางท่ี 6)   
ซ่ึงปัจจุบนัพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตผูพ้ิการ พ.ศ. 2550 (กระทรวงพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย ์ อา้งใน พิศกัด์ิ ทศพร นที, 2556) ก าหนดใหค้นพิการมีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บเงิน
อุดหนุนการปรับสภาพบา้นและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อขจดัอุปสรรคหรือจดัให้คนพิการสามารถด ารงชีวิต
ในท่ีอยูอ่าศยันั้นไดโ้ดยสะดวกเหมาะสมกบัคนพิการจากรัฐบาล โดยอตัราการปรับสภาพแวดล้อมให้
เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสม หรือตามท่ีราชการประกาศก าหนด นอกจากน้ีผลการส ารวจยงั
พบวา่  มีประชากรท่ีพิการในประเทศเพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีมีงานท า และไดรั้บความช่วยเหลือหรือ
สวสัดิการจากรัฐบาล  (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2550) ความต้องการด้านน้ีถือเป็นความต้องการ
พื้นฐานล าดบัท่ี 2 ตามแนวคิดทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยข์องอบัราฮมั มาสโลว ์(อา้งใน 
Larsen&Buss, 2002) คือ ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (safety needs) เช่น มีทรัพยสิ์น และความ
มัน่คงทางกายและจิตใจ เป็นตน้ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคลในระยะฟ้ืนฟูสภาพ โดย
เฮยแ์ละแอนเดอร์สัน (อา้งในพรรณี ชยัพฤกษ์, 2544) ท่ีกล่าววา่ บุคคลเหล่าน้ีจะมีความตอ้งการท่ีจะ
อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก เพื่อชดเชยความไร้สมรรถภาพ ให้สามารถ
ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัได ้ และสามารถช่วยเหลือตนเองไดใ้นระดบัหน่ึง 

 ความตอ้งการรองลงมา คือ ความตอ้งการดา้นสังคม ในเร่ืองการเขา้ถึงบริการขอ้มูลข่าวสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคนพิการจากภาครัฐ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิท่ีคนพิการพึงไดรั้บ สิทธิในการไดรั้บการ
รักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในทุกสถานพยาบาลของรัฐ เป็นตน้ (ร้อยละ 93.4) นอกจากน้ี 
ความตอ้งการดา้นสังคมเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีพบวา่คนพิการก็มีความตอ้งการมากรองลงมา ไดแ้ก่ การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมในชุมชน เช่น งานประเพณี งานเทศกาล เป็นตน้ การไดรั้บโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นในโครงการหรือกิจกรรมท่ีรัฐหรือชุมชนจดัข้ึน เช่น การอ านวยความสะดวกในการไปเลือกตั้ง  
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การออกความเห็นเม่ือมีการท าประชาคมหมู่บา้น เป็นตน้ (ร้อยละ 92.3) และการไดรั้บการยอมรับจาก
สังคม เช่น ครอบครัว ญาติ และเพื่อนบา้น เป็นตน้ (ร้อยละ 91.2) ซ่ึงความตอ้งการดา้นสังคมก็ยงัเป็น
ความตอ้งการพื้นฐานล าดับท่ี 3 ตามแนวคิดทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยข์องอบัราฮมั  
มาสโลว ์ (อา้งใน Larsen&Buss, 2002) และเป็นความตอ้งการท่ีจะสามารถช่วยเหลือตนเองและเข ้า
สังคมไดอ้ยา่งปกติสุข ความตอ้งการก าลงัใจและความเขา้ใจจากบุคคลรอบขา้ง และเป็นความต้องการ
ได้รับการยอมรับจากกลุ่มหรือสังคมในเร่ืองความเจ็บป่วยหรือความพิการ ตามความตอ้งการของ
บุคคลในระยะฟ้ืนฟูสภาพของเฮยแ์ละแอนเดอร์สัน (อา้งในพรรณี ชยัพฤกษ,์ 2544)   

 ในดา้นความตอ้งการดา้นการแพทย ์พบว่า คนพิการตอ้งการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพมากท่ีสุดใน
เร่ืองการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยครอบครัวและชุมชน เช่น ให้ญาติไดรั้บการอบรมความรู้ดา้นการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและน ามาปฏิบติักบัคนพิการท่ีบา้น หรือให้ อสม. ช่วยท าการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เป็นตน้  
และการเยี่ยมบา้นโดยบุคลากรสาธารณสุข เช่น แพทย ์พยาบาล นกักายภาพบ าบดั นกักิจกรรมบ าบดั  
เป็นตน้ (ร้อยละ 92.3) ซ่ึงในผูป่้วยท่ีมีภาวะเจ็บป่วยเร้ือรังท่ีมีความบกพร่องหรือมีภาวะท่ีเบ่ียงเบนไป
จากปกติ ซ่ึงรวมไปถึงการมีความพิการหลงเหลืออยู ่จะเกิดความตอ้งการการดูแลตนเองเพิ่มข้ึนในแต่
ละดา้น รวมถึงความตอ้งการการแสวงหาความช่วยเหลือตามความเหมาะสมจากบุคคลท่ีเช่ือถือได้ และ
ยอมรับการพึ่ งพาบุคคลอ่ืนเม่ือจ าเป็น รวมถึงการรักษาสัมพันธภาพ และการติดต่อส่ือสารท่ีดีกับ
บุคลากรทางสาธารณสุข ครอบครัว และญาติมิตร เพื่อพฒันาการดูแลตนเอง (สมจิตร หนุเจริญกุล, 
2536) รวมถึงความตอ้งการดา้นการแพทยน้ี์เป็นความตอ้งการหน่ึงของบุคคลในระยะฟ้ืนฟูสภาพ ซ่ึง
เฮยแ์ละแอนเดอร์สัน (อ้างในพรรณี ชัยพฤกษ์, 2544) ระบุไวว้่า บุคคลจะมีความตอ้งการเก่ียวกับ
ความรู้เร่ืองอาการของโรค และการรักษาท่ีไดรั้บ เพื่อให้สามารถทราบอาการท่ีเปล่ียนแปลงของโรค
และมาพบแพทยไ์ด้ทนั เม่ือมีอาการผิดปกติหรือเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีแย่ลง และตอ้งการท่ีจะ
เรียนรู้ถึงการปฏิบติัตนในชีวติประจ าวนั เพื่อใหส้ามารถช่วยเหลือตนเองได ้
 ส่วนความตอ้งการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นอาชีพ คนพิการมีความตอ้งการนอ้ยกวา่ 3 ดา้นแรก
ท่ีกล่าวไปแล้ว โดยความต้องการมากท่ีสุดเพียงร้อยละ 65.9 คือ เร่ืองการได้รับค าแนะน าหรือ
ค าปรึกษาเก่ียวกบัการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมจากบุคลากรภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การจดัหางาน
อาชีพ และอาชีพท่ีเหมาะสมกบัความพิการ เป็นตน้ ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากอายุเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ี
อยูใ่นวยัสูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ท่ีมกัหยุดท างานและอยูแ่ต่ท่ีบา้น ตามวฒันธรรมไทยท่ีให้ลูกหลานคอย
ดูแลจึงไม่มีความต้องการในเร่ืองอาชีพเท่าท่ีควร รวมถึงความต้องการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้าน
การศึกษา ซ่ึงเป็นความตอ้งการน้อยท่ีสุดหรือความตอ้งการท่ีคนพิการส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการ แมว้า่ผล
การศึกษาของอนุชา นิลประพนัธ์ (2548) จะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบอีกประการหน่ึง ไดแ้ก่  ผลกระทบ
ดา้นการศึกษาของคนพิการ กล่าวคือปัจจุบนัคนพิการส่วนใหญ่จะไม่ไดรั้บการศึกษาเลย อนัเน่ืองมาจาก
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ความยากจนและความไม่พร้อมของหน่วยงานและผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่ายในการจดัการศึกษาส าหรับคน
พิการ แต่ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นวยัสูงอายุจึงท าให้เขาเหล่าน้ีจ  านวนมาก
ไม่ตอ้งการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นการศึกษา 

  สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาความตอ้งการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคน
พิการทางการเคล่ือนไหวและร่างกาย ต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ในกลุ่มตวัอยา่ง
ซ่ึงเป็นคนพิการทางการเคล่ือนไหวและร่างกาย จ านวน 91 คน ผลการศึกษา พบวา่ คนพิการส่วนใหญ่
มีความตอ้งการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการแพทย ์ดา้นอาชีพ ดา้นสังคม ดา้นการ
ปรับสภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยั และดา้นการศึกษา โดยมีความตอ้งการมากท่ีสุดในเร่ืองการมีงบประมาณ
จากรัฐบาลเพื่อช่วยในการปรับปรุงสภาพบา้นแก่คนพิการในกรณีท่ีจ าเป็น รองลงมาคือ ความตอ้งการ
ดา้นสังคม ในเร่ืองการเขา้ถึงบริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนพิการจากภาครัฐ การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมในชุมชน การไดรั้บโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในโครงการหรือกิจกรรมท่ีรัฐหรือ
ชุมชนจดัข้ึน และการไดรั้บการยอมรับจากสังคม เช่น ครอบครัว ญาติ และเพื่อนบา้น ซ่ึงโดยภาพรวม
แลว้คนพิการมีความตอ้งการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นสังคมในหลายเร่ืองมากกวา่ดา้นอ่ืนๆ ในขณะท่ี
ความตอ้งการดา้นการแพทย ์คนพิการมีความตอ้งการให้มีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยครอบครัวและ
ชุมชน และมีการเยีย่มบา้นโดยบุคลากรสาธารณสุข ส่วนความตอ้งการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นอาชีพ 
คนพิการส่วนใหญ่มีความตอ้งการในเร่ืองการไดรั้บค าแนะน าหรือค าปรึกษาเก่ียวกบัการประกอบ
อาชีพท่ีเหมาะสมจากบุคลากรภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง และความตอ้งการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีน้อยท่ีสุด  
ซ่ึงคนพิการมีความตอ้งการไม่ถึงร้อยละ 50 ในทุกเร่ือง คือความตอ้งการดา้นการศึกษา นอกจากน้ีการ
ท่ีคนพิการตอ้งพึ่งพาญาติหรือเพื่อนบา้นในการเดินทางเป็นส่วนใหญ่ ระบบการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ท่ีคนพิการตอ้งการจึงเป็นระบบบริการเชิงรุก โดยใหบุ้คลากรสาธารณสุขออกเยีย่มบา้นและใหบ้ริการ
ท่ีบา้นหรือในชุมชน เน่ืองมาจากความล าบากและไม่สะดวกในการเดินทางมารับบริการดว้ยตนเอง   

ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

 จากการศึกษาคร้ังน้ีท าให้ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคนพิการ
ทางการเคล่ือนไหวและร่างกาย ต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ี
จะสามารถน าไปพฒันาระบบการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในพื้นท่ี ทั้ งในส่วนของรูปแบบและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน เพื่อให้การบริการมีคุณภาพและตอบสนองความตอ้งการของคนพิการไดม้าก
ท่ีสุด โดยจากผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าไปเป็นแนวทางการพฒันาการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
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คนพิการในพื้นท่ีต าบลแม่แฝกได้ ประกอบกบัตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นตน้ไป คณะกรรมการ
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (พระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, 2557) ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์
เพื่อสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
ในระดบัทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ี โดยก าหนดให้ใช้จ่ายเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินรายรับของ
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพในปีงบประมาณนั้น เพื่อด าเนินกิจกรรมหรือโครงการเก่ียวกบัการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ ซ่ึงจะท าให้การด าเนินงานเพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนพิการเป็นไป
อยา่งคล่องตวัและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ดงัต่อไปน้ี   
  1.  การพฒันาระบบการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาคนพิการทางการเคล่ือนไหวและร่างกาย  
โดยน าเอาความตอ้งการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการท่ีมากท่ีสุด คือ การปรับสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่
อาศยั  ในเร่ืองของการมีงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อช่วยในการปรับปรุงสภาพบา้นแก่คนพิการในกรณี
ท่ีจ าเป็น มาพิจารณาเป็นล าดบัแรก ซ่ึงระบบการให้บริการท่ีผ่านมาก็ยงัพบว่า ความตอ้งการของคน
พิการในดา้นยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของคนพิการไดเ้ช่นกนั เน่ืองมาจากปัญหาและ
อุปสรรคในเร่ืองของการประสานงานของนกัวิชาชีพกบัหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบ
งบประมาณในส่วนน้ี ท าให้เม่ือคนพิการเกิดความจ าเป็นในเร่ืองการปรับสภาพบา้นจึงเกิดความล่าชา้
ในการน างบประมาณมาใช้  การพฒันาระบบการให้บริการจึงควรเร่ิมจากการวางแผนประสานงาน
ระหวา่งหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินให้มีขั้นตอนท่ีชดัเจนในการน างบประมาณ
มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการตอบสนองความตอ้งการดา้นน้ีใหม้ากท่ีสุด   
  2. การพฒันาระบบการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาคนพิการทางการเคล่ือนไหวและร่างกาย  
โดยน าความตอ้งการดา้นสังคม ซ่ึงเป็นความตอ้งการรองลงมาของคนพิการมาพิจารณา โดยท่ีผา่นมา
มีการด าเนินโครงการและกิจกรรม  เพื่อดึงคนพิการออกจากบา้นมารวมกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกนัท่ี
ศาลาเอนกประสงค์ของแต่ละหมู่บา้น แต่ก็ยงัไม่สามารถตอบสนองวตัถุประสงค์ของโครงการได้
เท่าท่ีควร ดงันั้น จึงควรมีการทบทวนปัญหาและอุปสรรคของโครงการดงักล่าว  เพื่อน าไปแกไ้ขและ
ปรับปรุงการจดัโครงการหรือกิจกรรมใหมี้ความต่อเน่ือง  และบรรลุวตัถุประสงคไ์ดใ้นท่ีสุด   
  3.  การพฒันาระบบการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาคนพิการทางการเคล่ือนไหวและร่างกาย
ในด้านการแพทย ์ซึงเป็นความตอ้งการล าดบัท่ี 3 โดยเฉพาะในเร่ืองของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย
ครอบครัวและชุมชน และการเยี่ยมบา้นจากบุคลากรสาธารณสุข ซ่ึงก็ควรมีการประเมินปัญหาและ
อุปสรรคของการให้บริการท่ีผ่านมา และวางแผนการให้บริการต่อไปให้มีคุณภาพมากข้ึน เช่น การ
อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ อสม. จากเดิมท่ีเคยให้การอบรมเพียง 2 วนั อาจควรเพิ่ม
ระยะเวลาการอบรมมากข้ึน และประเมินการดูแลคนพิการของ อสม. เป็นระยะ และการอบรมให้
ความรู้เร่ืองการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ญาติ ซ่ึงในพื้นท่ีต าบลแม่แฝกยงัไม่เคยมีการอบรมมาก่อน เป็นตน้ 
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  4.  การพฒันาระบบการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาคนพิการทางการเคล่ือนไหวและร่างกาย
ในดา้นอาชีพและการศึกษา  แมว้า่กลุ่มตวัอยา่งจะมีความตอ้งการน้อยก็ตาม แต่ก็ควรน ามาเป็นส่วน
หน่ึงในการพฒันาระบบการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยอาจเร่ิมจากการประสานงานเจา้หน้าท่ี
ของรัฐมาให้ความรู้และแนวทางในด้านอาชีพและการศึกษาแก่บุคลากรสาธารณสุขก่อน เพื่อให้
บุคลากรสาธารณสุขเองมีความรู้และแนวทางในการใหค้  าปรึกษาและแนะน าคนพิการในพื้นท่ีต่อไป   

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1.  เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นคนพิการทางการเคล่ือนไหวและร่างกาย
หรือเป็นคนพิการประเภทท่ี 3 ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นคนพิการแล้วเท่านั้น ผลการศึกษาจึงไม่
สามารถน าไปใช้กับคนพิการประเภทอ่ืนๆ ได้ รวมถึงเป็นการศึกษาเฉพาะพื้นท่ีต าบลแม่แฝกท่ีมี
บริบททางส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม การด าเนินชีวิต และความเป็นอยูท่ี่อาจแตกต่างจากพื้นท่ีอ่ืน ดงันั้น  
จึงควรมีการขยายกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาให้ใหญ่ข้ึน  ทั้งจ  านวนกลุ่มตวัอยา่งประเภทคนพิการ 
และพื้นท่ีท่ีใชศึ้กษา 
 2.  ควรมีการศึกษาปัญหาของการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีผ่านมา ในพื้นท่ีต าบลแม่แฝก             
ทั้งในดา้นรูปแบบการใหบ้ริการ และความพึงพอใจของคนพิการในการใหบ้ริการ เพื่อน าผลการศึกษา
ท่ีไดไ้ปพฒันาระบบการใหบ้ริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพควบคู่ไปกบัผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ัง
น้ี 
  
 


